JÄRJESTÖEDUSTAMON KOKOUS 4 / 2019

MUISTIO

Paikka: Virastotalo, ryhmähuone 1 (5. krs)
Aika: 14.5.2019 klo 15-17
Järjestöedustamon jäsenet:
Tiina Virnes (Tarve ry)
- varajäsen Sami Rantanen (Yhdessä selviytymisen Tuki YSTI ry)
Christina Brandt (Pirkanmaan Vammaistyö ry & Pirkanmaan CP-yhdistys ry)
- varajäsen Sirpa Virtanen (Kynnys ry)
Katja Metsävainio (Tampereen Reumayhdistys ry)
- varajäsen Riitta Virenius (Tampereen seudun Selkäyhdistys ry)
Jyri Keränen (Pirkanmaan omaishoitajat PIONI ry)
- varajäsen Tuija Seppänen (Tampereen seudun omaishoitajat ry)
Klaus Lehtinen (Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry
Vesa Vaittinen (Tampereen A-kilta ry)
- varajäsen Anu-Susanna Kallio (Nauha ry)
Marja Crusell-Kauppinen (Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry)
- varajäsen Juha Salonen (Tampereen kansalliset seniorit ry)
Maija Schellhammer-Tuominen (Silta-Valmennusyhdistys ry) saapui
Jaana Mäkinen (Media-avustajat ry & Tampereen kirjatyöntekijäinyhdistyksen
Kirjallisuuskerho)
- varajäsen Kari Repo (Suomen Karjalaseura ry)
Zahra Pishehgar (Tampereen iranilaisten naisten kulttuurijärjestö Aava ry)
- varajäsen Marjo Majlund (Suomen Punaisen Ristin Tampereen osasto)
Jaana Häggman (Pro-tukipiste ry)
Katja Wallenius (Pispalan asukasyhdistys ry)
Eero Portaankorva (Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry)
- varajäsen Juha Salonen (Tampereen kansalliset seniorit ry)
Outi Ritari-Alho (MLL Tampereen Osasto ry)
- varajäsen Mari Uusi-Niemi (SPR Nuorten turvatalo, Tampere)
Piia Karkkola (Sorin Sirkus ry)
- varajäsen Jari Juhola (Tampereen NMKY ry)
Kirsikka Kaipanen (Tampereen mielenterveysseura)
- varajäsen Evgeni Fomin (Pirkanmaan neuroyhdistys ry)
Kaupungin edustajat:
Tiia Heinäsuo
Mika Vuori
Virva Palomäki
Maakunnan edustaja:
Anne Heusala
Koordinaattorit ja sihteerit:
Susanna Lundström
Nina Lindberg

Vierailijat:
Eija Oravuo, Tampereen kaupunki
Kati Ruotsalainen, Tampereen kaupunki
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jaana Häggman avasi kokouksen klo 15.00.
2. Todetaan paikallaolijat
Käytiin esittelykierros ja kirjattiin paikalla olijat ylös.
3. Katsaus edellisen kokouksen muistioon
Ei lisättävää tai korjattavaa muistioon.
4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin kohdan 6 jälkeen
asia Tampere.Finland-brändi.
5. Ilmoitusasiat ja hyvinvointikuulumiset
· Tampereen kaupunki valmistelee Kestävän kaupunkiliikkumisen
suunnitelmaa (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan).
Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö haki keväällä 2019
hankerahoitusta suunnitelman valmisteluun yhdessä Järjestöedustamon
kanssa. Valitettavasti rahoitusta ei saatu riittävästi suunnitellun
yhteistyön toteuttamiseen.
· Selvitys Järjestöedustamon vaikuttavuuden arvioinnista käsitellään
hyvinvointipalvelujen johtoryhmän kokouksessa 22.5.2019.
· Tampereen kaupunki käynnisti viime vuoden lopulla ensimmäisenä
kaupunkina Suomessa joukkorahoituskokeilun, joka on edennyt hyvin.
Kokeiluun osallistuneista kampanjoista jo neljä on saanut
minimitavoitteensa kasaan eli ovat toteuttamiskelpoisia. Kokeilu jatkuu
24.5. asti, joten vielä muidenkin kampanjoiden on mahdollista toteutua.
· Suunnitelmaa järjestöjen osallistumiseksi Tampereen kaupungin
toiminnan ja talouden suunnitteluun käsiteltiin viime kokouksessa.
Työpajan ajankohta on kuitenkin edelleen auki ja pohdinnassa on, voisiko
sen yhdistää 10.12. suunnitellun kunta-järjestöyhteistyön työpajan
kanssa.
· Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseen
liittyvä syrjintäkysely aukeaa alkukesästä. Järjestöedustamo yhdessä
Vammaisneuvoston kanssa järjestää syksyllä työpajan suunnitelman
tavoitteiden asetantaan liittyen.
· Pirkanmaalaisille yhdistyksille, yhteisöille ja kunnille tarkoitettu
verkkopalvelu kootaan vuoden 2019 aikana ja joulukuusta alkaen
järjestöjen tietoja kootaan alustalle. Alusta julkistetaan helmikuussa 2020
markkinointikampanjalla kansalaisille. Verkkopalvelun nimikilpailu on
pidetty ja uusi nimi päätetään 10.5. mennessä.

6. Järjestöjen osallistuminen Kulttuuripääkaupunki-hakuun

Suomalainen kaupunki valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi seuraavan
kerran vuodeksi 2026. Tampereen kaupungin kulttuuripääkaupunkihaun
vastaava tuottaja Eija Oravuo kertoi kulttuuripääkaupunkihausta, joka
toteutetaan yhdessä pääkuntakumppani Mänttä-Vilppulan ja Pirkanmaan
kumppanikuntien kanssa. Hakemus kulttuuripääkaupungiksi jätetään vuonna
2020. Osana hakuprosessia Tampere tulee laatimaan myös kulttuuristrategian
vuosille 2020-2030.
Esitys
Käydään keskustelua siitä, miten järjestöjen kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä
hankkeen aikana.
Päätös
Keskusteltiin kulttuuripääkaupunkihankkeessa huomioitavista asioista, kuten
esteettömyydestä; voisiko Tampere profiloitua esteettömänä kaupunkina?
Järjestöedustamo pohtii mahdollisia tapoja olla mukana hankkeessa ja on
myöhemmin yhteydessä hankkeen työntekijöihin.
7. Tampere.Finland-brändi
Markkinointisuunnittelija Kati Ruotsalainen kertoi Tampereen yhteisestä
tarinasta, joka toimii brändin lähtökohtana. Tampere.Finland ei ole Tampereen
kaupungin logo, vaan tamperelaisten yhteinen tunnus, joka on tarkoitettu
kaikkien tamperelaisten toimijoiden käyttöön. Tunnus viestii
kotikaupunkiylpeydestä.
Tampereen tarina ja ilme, brändikonsepti, graafiset ohjeet ja materiaalit sekä
Tampereen esittelydiat ja -videot löytyvät omalta sivustoltaan
Tampereenbrandi.fi. Yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland tunnusta omassa viestinnässään, esimerkiksi verkkosivuilla, esitteissä ja
mainoksissa. Lisäksi Tampereen kaupungin vaakunalogon tulisi näkyä
rahoittajissa/tukijoissa. Myös muuta materiaalia saa vapaasti käyttää ja
esimerkiksi Tampere.Finland -roll uppeja voi pyytää
markkinointisuunnittelija Katri Rauvolalta lainaan
(katri.rauvola(at)tampere.fi).
Esitys
Käydään keskustelua siitä, miten järjestöt voisivat hyödyntää materiaalia
omassa toiminnassaan ja millaista markkinointimateriaalia järjestöt
tarvitsevat.
Päätös
Pidettiin erinomaisena, että Tampere.Finland-materiaali on myös järjestöjen
käytössä. Nostettiin kuitenkin esiin, että järjestöjen esitellessä
ulkopaikkakuntalaisille vieraille Tamperetta olisi hienoa, jos voisi jollain pptdialla kertoa myös yhdistysten Tampereesta. Esitettiin keskustelussa toive,
että kuvapankkiin otettaisiin enemmän kuvia ihmisten arjesta ja ns.
takapihoista. Lisäksi kuvissa tulisi näkyä Esteetön Tampere.

8. Tapahtumien valmistelu
Tapahtumatyöryhmä on valmistellut kahta syksyn tapahtumaa. Toisena on
kansalaisvaikuttamisen juhlapäivä, jolle on pyritty saamaan tapahtumatilaa
Laikusta. Lisäksi juhlapäivä ulottuisi myös Laikun lavan ympäristöön. Seuraava
palaveri aiheesta pidetään 20.5. klo 14-16 Laikun kahvilassa.
Toisena tapahtumana on yhteinen seminaari joulukuussa 10.12. klo 12-16
Monitoimitila 13:ssa, jossa keskitytään hyvinvointikyselyn tuloksiin ja tehdään
ryhmätöitä tuloksien pohjalta.
Nina Lindberg kertoi työryhmien suunnitelmista.
Esitys
Keskustellaan järjestettävistä tapahtumista.
Päätös
Siirretään kansalaisvaikuttamisen juhlapäivän tilaisuus Tampere-taloon. Samoin
seuraava suunnittelukokous pidetään Tampere-talossa. Tapahtuman ideana on
yhdistää eri vaikuttamisen tapoja samoin kuin toimijoita yhteen.
Joulukuun seminaarin osalta nostettiin esille, että mikäli tilaisuudella halutaan
vaikuttaa myös talousarvioon, olisi parempi ajankohta tilaisuudelle vasta
seuraavan vuoden alkupuolella.
9. Hyvinvointitiedon kerääminen järjestöistä
Järjestöedustamo on asettanut tämän vuoden päätehtäväksi hyvinvointitiedon
keräämisen järjestöistä. Kerättävän tiedon avulla laajennetaan ja syvennetään
tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilasta. Tietoa voidaan hyödyntää niin
kaupungin päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä kuin myös järjestöissä
kehittämisen tukena. Susanna Lundström esitteli kyselyn
toteuttamissuunnitelman, joka on tehty viime kokouksen keskustelujen pohjalta.
Esitys
Käydään keskustelua kyselyn toteuttamissuunnitelmasta (ml. alustavat kyselyn
kysymykset).
Päätös
Toteutetaan kysely esityksen mukaisesti, mutta annetaan järjestöille
mahdollisuus vastata myös jokaisen yksikön/toiminnon osalta erikseen.
10. Muut asiat
Ei muita asioita.
11. Seuraava kokous

Keskiviikkona 21.8. klo 15-17 Virastotalolla. Teemoina on Toimeksi.fi, katsaus
tapahtumien valmisteluun, hyvinvointikyselyn tulokset sekä kaupungin
uudistettu osallisuusmalli.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

