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Järjestöedustamon kokous 7/2019
Aika
Paikka
Osallistujat
Järjestöjäsenet:

17.12.2019 klo 15-17
Ryhmähuone 1, Virastotalon 5.krs

Jaana Häggman (Pro-tukipiste ry)
puheenjohtaja
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 poistui klo 16.15
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) poistui klo
16.54
Maija Schellhammer-Tuominen (Silta-Valmennusyhdistys ry)
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)
Tampereen kaupungin edustajat:
Mika Vuori (hyvinvointipalvelut) poistui klo 16.30
· Johanna Riippi (hyvinvointipalvelut)
Virva Palomäki (avo- ja asumispalvelut)
· Johanna Sola (avo- ja asumispalvelut)
Minna Salminen (työllisyys- ja kasvupalvelut)
· Mari Taverne (työllisyys- ja kasvupalvelut)
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Koordinaattorit:
Nina Lindberg (Artteli-kumppanuusyhdistys ry)
Susanna Lundström (Tampereen kaupunki)

sihteeri
sihteeri

Vierailevat asiantuntijat:
Ulla Lukkari (työllisyys- ja kasvupalvelut) poistui klo 16.15
Sari Korju (työllisyys- ja kasvupalvelut) poistui klo 16.15
Marko Rajamäki (KRIS-Tampere ry) poistui klo 16.15
1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jaana Häggman avasi kokouksen klo 15.05.

2

Todetaan paikalla olijat
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.

5

Ilmoitusasiat ja hyvinvointikuulumiset
· Kuulumiset toteutuneista vierailuista:
o 4.11. Eläkeläisvaltuusto (Mika ja Katja W.)
o 2.12. Nuorisovaltuuston kokous (Jaana M. ja Outi)
o 3.12. Seuraparlamentti (Anu ja Jaana H.)
Todettiin, että vierailut olivat erittäin antoisia ja yhteistyötä on hyvä
jatkaa. Laitetaan tulevat vierailut (Vammaisneuvosto,
Maahanmuuttajaneuvosto ja Arttelin aamukahvit) tiedoksi koko
Järjestöedustamolle sähköpostilla.
· Suomalaisapu ry kanteli kansalaisvaikuttamisen juhlapäivän
tapahtumasta. Tampereen kaupungin on vastattava kanteluun
31.12.2019 mennessä.
· Pormestarin aamupuuro pidettiin 4.11. teemalla Kolmas sektoriinhimillisen kunnan kumppani. Neljä järjestöä piti alustuspuheenvuorot:
Suomen Icehearts ry, Artteli-kumppanuusyhdistys ry, Hämeen Liikunta ja
Urheilu ry sekä Tampereen Kaupunkilähetys ry
· Järjestöedustamon koordinaattorit kutsuivat 22.11. kaupungin edustajat
koolle pohtimaan mahdollista hanketta järjestö-kaupunkikumppanuuden
edistämiseksi. Tapaamisessa THL:n aluekoordinaattori Tanja HirschovitsGerz esitteli EU:n rakennerahastohakua, joka Pirkanmaalla kohdistuu
erityisesti työllisyyden edistämiseen. Hankkeen ideointia
jatketaan.
· Tampereen kaupunki kysyi kuntalaisilta näkemystä
kaupungin päihdetilanteesta. Vastauksia tuli 504
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kpl, Pirkanmaan kunnista yhteensä 3150 kpl. Käydään tuloksia läpi
Järjestöedustamossa ensi vuoden puolella.
Yrityskoordinaattorit Ulla Lukkari ja Sari Korju kertoivat Tampereen
kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden yhteistyöstä TAMKin kanssa.
TAMKilla on useita opiskelijoita, jotka eivät saa opintojaan valmiiksi, sillä
he eivät saa tutkintoon kuuluvaa harjoittelupaikkaa. TAMK on
perustanut oppimisen ja hyvinvoinnin tukiyksikön tarttumaan
ongelmaan. Keskusteltiin, voisiko järjestöistä löytyä lisää
harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Nostettiin esille, että järjestöissä haaste
on riittävän ohjauksen antaminen opiskelijalle, sopivien työtehtävien
löytyminen ja tarvittavat työvälineet (tietokone, puhelin, jne).
Pirkanmaan kansalaistoimintaa yhteen osoitteeseen kokoava Lähellä.fiverkkopalvelu on nyt avattu yhdistyksille ja muille yhteisöille
rekisteröitymistä varten. Palvelu on avoin ja maksuton kaikille
yleishyödyllisille toimijoille.

Järjestöjen asiantuntemuksen hyödyntäminen EVA-menettelyssä
Tampereen kaupunki on laajentamassa päätösten ennakkoarviointimenettelyä
(EVA). EVA-menettelyyn on laadittu ohjeet ja koulutusta tullaan tarjoamaan
luottamushenkilöille ja valmistelijoille.
Esitys
Pohditaan, millaisin käytännöin järjestöjen asiantuntemusta saataisiin
hyödynnettyä EVA-menettelyssä.
Päätös
Nostettiin esille, että tapauksesta riippuu, minkä järjestöjen asiantuntemusta
tulisi vaikutusten ennakkoarvioinnissa hyödyntää. Järjestöedustamo voisi olla
apuna oikeiden järjestöjen löytymisessä. Tuodaan Järjestöedustamoon ensi
vuonna sellaisia laajaa ihmisryhmää koskevia asioita, joissa tehdään vaikutusten
ennakkoarviointi, jotta päästään kokeilemaan käytännössä järjestöjen
osallistumista EVA-menettelyyn.
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Järjestöedustamon tulee sääntöjensä mukaan laatia alkavalle vuodelle
vuosikello, josta käy ilmi mm. kokousajat, perustettavat työryhmät ja avoimet
tilaisuudet. Vuonna 2020 valitaan uudet jäsenet kaudelle 2021-2022, joten on
päätettävä myös vaalien järjestämisestä. Vuosikelloa on mahdollista päivittää
pitkin vuotta. Jaana H., Klaus, Nina ja Susanna ovat valmistelleet esitystä ensi
vuoden toimintasuunnitelmaksi.
Esitys
Arvioidaan keskustellen kuluneen vuoden toimintaa: missä on
onnistuttu ja missä kehitettävää. Valitaan ensi vuodelle
kehittämisen painopiste/-et ja sovitaan kokoukset,
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perustettavat työryhmät sekä avoimet tilaisuudet. Päätetään myös vaalien
järjestämisestä.
Päätös
Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivän järjestämistä jatketaan, jotta saadaan
tapahtumasta tehtyä perinne. Järjestetään jatkossa kokoukset säännöllisesti
kuun viimeisinä tiistaina klo 15-17 ja sovitaan myös muiden tilaisuuksien
ajankohdat ennalta. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa nimetään
vaalimenettelyn ja juhlapäivän valmistelun työryhmät.
Päätettiin, että pidetään kiinni vaalien järjestämisestä sovitun mukaisesti vuonna
2020. Esitellään kuitenkin silloin uusi valintamenettely, joka otetaan käyttöön
vuodesta 2021 alkaen. Valintatyöryhmä tekee pohjatyötä menettelyn
uudistamiseksi.
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Muut asiat
Tiina Virnes välitti Tarve ry:n toiveen, että Järjestöedustamo laatisi yhteiset
tapahtumien eettiset ohjeet, koska tärkeänä pidetään kaupungin mukana oloa
ohjeiden laadinnassa. Otetaan asia käsittelyyn Järjestöedustamon vuoden
ensimmäiseen kokoukseen.
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Seuraava kokous
Tiistaina 28.1. klo 15-17 Virastotalolla.

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.

Nina Lindberg ja Susanna Lundström
sihteerit

