JÄRJESTÖEDUSTAMON KOKOUS 4 / 2018

MUISTIO

Paikka: Virastotalo, Neuvotteluhuone 1 (6. krs)
Aika: 13.11.2018 klo 12-14
Järjestöedustamon jäsenet:
Kaisa Nyberg (Kumppanuustalo Artteli ry)
Christina Brandt (Pirkanmaan Vammaistyö ry & Pirkanmaan CP-yhdistys ry);
varajäsen Sirpa Virtanen (Kynnys ry)
Katja Metsävainio (Tampereen Reumayhdistys ry); varajäsenenä Riitta Virenius
(Tampereen seudun Selkäyhdistys ry)
Riitta Kuismanen (Pirkanmaan omaishoitajat PIONI ry)
Klaus Lehtinen (Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry)
Vesa Vaittinen (Tampereen A-kilta ry); varajäsenenä Anu-Susanna Kallio (Nauha
ry)
Marja Crusell-Kauppinen (Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry);
varajäsenenä Juha Salonen (Tampereen kansalliset seniorit ry)
Kimmo Kumlander (Silta-Valmennusyhdistys ry)
Disa Kamula (Jotain odottamatonta ry)
Zahra Pishehgar (Tampereen iranilaisten naisten kulttuurijärjestö Aava ry);
varajäsenenä Marjo Majlund (Suomen Punaisen Ristin Tampereen osasto)
Marianne Järveläinen (Tampereen Naisyhdistys ry)
Eero Portaankorva (Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry)
Outi Ritari (MLL Tampereen Osasto ry)
Piia Karkkola (Sorin Sirkus ry); varajäsenenä Jari Juhola (Tampereen NMKY ry)
Jaana Häggman (Pro-tukipiste ry)
Kaupungin edustajat:
Tiia Heinäsuo
Mika Vuori
Ella Suojalehto
Maakunnan edustaja:
Anne Heusala
Koordinaattorit ja sihteerit:
Susanna Lundström
Nina Lindberg

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:30
2. Todetaan paikallaolijat
Kirjattiin paikalla olijat ylös.
3. Katsaus edellisen kokouksen pöytäkirjaan
Ei lisättävää tai korjattavaa pöytäkirjaan.
4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi ja pöytäkirjan
tarkastajien valinta
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. Päätettiin jatkossa tehdä
kokouksista muistiot pöytäkirjojen sijaan, joten ei valittu pöytäkirjan tarkastajia.
5. Ilmoitusasiat ja hyvinvointikuulumiset
· Järjestöedustamon menneet tapahtumat ja työpajat:
o Köyhyys -tempaus Keskustorilla 15.6.; kävijöitä jonkin verran ja
lapulle kirjoittaneita oli mukavasti
o Työpaja järjestökumppanuuden arvioimiseksi 13.8.; keskiössä
osallistumisen malli. Asia ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä,
tarkoituksena on päivittää mallia. Järjestökumppanuuden osalta
Järjestöedustamo nähdään keskeisenä. Tulevaisuudessa sekä
avustusasioita että osallistumisen mallia valmistellaan järjestöjen
kanssa. Järjestöedustamo laittaa asian vuoden 2019 vuosikelloon.
o Työpaja avustuskriteerien uudistamiseksi 18.9.; Metsossa
paljon porukkaa. Suurin tarve oli sosiaali- ja terveyslautakunnan
kriteerien päivittämisellä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan
avustuskriteerit oli hyväksyttävänä viime viikolla. Keskeinen
muutos oli yhdistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
kokonaisuus sekä potilas- ja vammaisjärjestöjen kokonaisuus.
o Työpaja hyvinvointikertomuksesta 9.10.; mukana useita
Järjestöedustamon jäseniä ja varajäseniä. Mika Vuori esittelee
seuraavassa kokouksessa ajankohtaisen tilanteen
hyvinvointikertomuksen osalta.
· Järjestöedustamon tiedotuslistalle liittynyt 24 henkilöä/yhdistystä.
Jatkossa olisi hyvä, että tehdään näkyväksi paikat, joiden kautta tietoa on
mahdollista saada oman järjestökategorian asioista.
6. Järjestöedustamon vuosikello vuodelle 2018
Koordinaattorit esittelivät Järjestöedustamon loppuvuoden vuosikellon ja
alustavan suunnitelman Kumppanuusfoorumin ohjelmaksi.
Tulossa on Järjestöedustamon kokous 18.12. sekä kumppanuusfoorumi 11.12.
Esitys
Suunnitellaan yhdessä Kumppanuusfoorumin toteutus sekä muut loppuvuoden
tapahtumat ja tehdään katsausta ensi vuoteen.

Päätös
Koordinaattorit ovat yhteydessä Tampereen seudun omaishoitajat ry:hyn sekä
muut järjestöt –kategoriaan ehdolla oleviin järjestöihin.
Ensi vuonna tuodaan selvemmin esille, että jokainen järjestö voi asettaa vain
yhden ehdokkaan, mutta korostetaan, että kaikki voivat äänestää kaikkia
kategorioita. Lisäksi jatkossa ilmoitetaan selvemmin minkälaisia yhdistyksiä
etsitään tiettyihin kategorioihin. Hakemuksessa on hyvä todeta kaikki olemassa
olevat edustajat ja aukenevat paikat (kerrotaan selvemmin uusista avautuvista
kategorioista).
Ensi vuonna laaditaan Järjestöedustamon säännöt. Tässä yhteydessä käsitellään
esim. erotilanteita ja pohditaan varajäsenten roolia (miten toimitaan kun
varajäsen hakee varsinaisen jäsenen paikkaa).
7. Seuraavan kokouksen teema ja teeman käsittelystä sopiminen
Seuraava kokous pidetään 18.12.
Esitys
Seuraavan kokouksen teemoina voisivat olla esimerkiksi köyhyys-ohjelman
esittely sekä keskustelu tilavaraustarpeista Tilat 24/7 -projektin esittelyn
pohjalta.
Päätös
Päätetään esityksen mukaisesti. Lisäksi kokouksessa käytiin keskustelua
kumppanuusavustusten myöntämisen prosessista ja avustusten tulevaisuudesta.
Tuodaan kumppanuusavustusasia ensi vuoden kokoukseen.
8. Muut asiat
Ei muita asioita.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:05.

