JÄRJESTÖEDUSTAMON KOKOUS

2018

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Virastotalo, Tammerkoski-kokoushuone (2. krs)
Aika: 10.4.2018 klo 15-17
Järjestöedustamon jäsenet:
Kaisa Nyberg (Artteli-kumppanuusyhdistys 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
Johanna Riippi
Ella Suojalehto
Maakunnan edustaja:
Anne Heusala
Koordinaattorit ja sihteerit:
Susanna Lundström
Nina Lindberg
1. Kokouksen avaus
Järjestöedustamon puheenjohtaja Riitta Kuismanen avasi kokouksen klo 15:05.

2. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi ja pöytäkirjan
tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Zahra Pishehgar ja Pia Karkkola.
3. Todetaan paikallaolijat
Kirjattiin paikalla olijat ylös.
4. Ilmoitusasiat ja hyvinvointikuulumiset
Maakunnan Asiakas- ja palveluohjaustyöryhmä pyytää kommentteja
prosessikuvauksestaan 30.4. mennessä
Kaupungin toiminta-avustuspäätösten aikataulu viivästynyt kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelujen avustuskokonaisuuksissa
Tampereen kaupunki ottanut vastaan Savuton kunta -aloitteen. Aloitteella
tavoitellaan tupakoinnin vähentämistä vuoteen 2030 mennessä.
Tavoitteena on savuttomaksi julistautuminen kesäkuun
kaupunginvaltuuston kokouksessa. Riitta Kuismanen kirjoittaa
julkaistavaksi aloitetta puoltavan Järjestöedustamon kannanoton.
15.2. pidettiin kaikille avoin hankesparraus-tilaisuus. Paikalla oli n. 30
osallistujaa ja viisi hanketta esittäytyi.
20.2. pidettiin Järjestöedustamon, Seuraparlamentin ja alueverkostojen
yhteinen työpaja kansalaistoiminnan tuen kehittämisestä.
5. Köyhyystyöryhmän toiminta ja Järjestöedustamon työpaja
Tampereen valtuusto on asettanut köyhyystyöryhmän, joka koostuu poliittisista
päätöksentekijöistä. Työryhmän puheenjohtaja on Mikko Aaltonen (vas) ja
varapuheenjohtajana Johanna Loukaskorpi (sd). Työryhmä laatii
pormestariohjelman, kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaisen
köyhyysohjelman. Ohjelma sisältää toimintalinjaukset, tavoitteet sekä
toimenpiteet köyhyyden ja eriarvoistumisen vähentämiseksi Tampereella.
Edellisestä ohjelmasta lapset ja nuoret sekä ikäihmiset rajattiin pois. Nyt
pyritään kattavampaan otantaan, ettei mikään ryhmä jäisi toimenpideohjelmasta
pois. Loppuraportti luovutetaan pormestarille ja edelleen kaupunginhallituksen
ja valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2018 loppuun mennessä.
Työryhmän sihteeri Tiia Heinäsuo kertoi köyhyystyöryhmän toiminnasta ja
tavoitteista sekä siitä, minkälaista yhteistyötä työryhmä toivoo tekevänsä
Järjestöedustamon kanssa.
Lisäksi Järjestöedustamoa on pyydetty mukaan toteuttamaan Kuka kuuntelee
köyhää -tapahtumaa Keskustorille 15.6. klo 10-14 väliselle ajalle.
Päätös:
Järjestöedustamo päätti olla mukana Kuka kuuntelee köyhää -tapahtumassa.
Nina kerää vapaaehtoiset suunnittelijat kasaan ja sopii päivämäärän.
Järjestöedustamo pitää kokouksen jälkeen työpajan, jossa käsitellään
köyhyystyöryhmän asettamia kysymyksiä.

6. Loppuvuoden aikataulu
Järjestöedustamo päätti alustavasti edellisessä kokouksessa vuoden 2018
vuosikellosta. Tällöin sovittiin, että vuosikelloa täydennetään vuoden kuluessa.
Alustava loppuvuoden aikataulu:
4.9. klo 15 kokous
11.12. klo 16:30 Kumppanuusfoorumi
18.12. klo 15 kokous
Työpajat ja työryhmät:
2.10. klo 15 Kumppanuusfoorumin valmistelutyöryhmä
9.10. klo 15 hyvinvointikertomus-työpaja
Päätös:
Vahvistettiin aikataulu ja päätettiin perustaa työryhmiä tarpeen mukaan (esim.
Tampereen Kuka kuuntelee köyhää –tapahtuman suunnittelu).
7. Muut asiat
Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät järjestetään 26.-27.4. Hiedanrannassa.
Ninalle voi ilmoittautua, mikäli päiville vielä haluaa mukaan.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:41.
Pöytäkirjan tarkastivat:
________________________________________
Piia Karkkola

________________________________________
Zahra Pishehgar

