JÄRJESTÖEDUSTAMON KOKOUS

2018

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Virastotalo, Tammerkoski-kokoushuone (2. krs)
Aika: 23.1.2018 klo 15-17
Järjestöedustamon jäsenet:
Kaisa Nyberg (Artteli-kumppanuusyhdistys ry)
Christina Brandt (Pirkanmaan Vammaistyö ry Pirkanmaan CP-yhdistys
ry), poistui klo 17:00
- varajäsen Sirpa Virtanen (Kynnys ry)
Katja Metsävainio (Tampereen Reumayhdistys ry);
- varajäsenenä Riitta Virenius (Tampereen seudun Selkäyhdistys ry)
poistui klo 16:00
Riitta Kuismanen (Pirkanmaan omaishoitajat PIONI ry), poistui klo 17:00
Klaus Lehtinen (Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry)
Vesa Vaittinen (Tampereen A-kilta ry) poistui klo 16:00
- varajäsenenä Anu-Susanna Kallio (Nauha ry)
Marja Crusell-Kauppinen (Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry),
saapui klo 15:45
- varajäsenenä Juha Salonen (Tampereen kansalliset seniorit ry)
Kimmo Kumlander (Silta-Valmennusyhdistys ry)
Disa Kamula (Jotain odottamatonta ry), poistui klo 16:38
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) poistui klo 16:39
Jaana Häggman (Pro-tukipiste ry)
Kaupungin edustajat:
Tiia Heinäsuo
Johanna Riippi
Ella Suojalehto
Koordinaattorit ja sihteerit:
Susanna Lundström
Nina Lindberg
Kutsuttuna
Mika Vuori
Nina Mustikkamäki

1. Kokouksen avaus
Viime vuoden Järjestöedustamon puheenjohtaja Riitta Kuismanen avasi
kokouksen klo 15:05.
2. Todetaan paikallaolijat ja edustamon jäsenet esittäytyvät
Kirjattiin paikalla olijat ylös ja käytiin esittelykierros.
3. Katsaus edellisen kokouksen pöytäkirjaan
Ei lisättävää tai korjattavaa pöytäkirjaan.
4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi ja pöytäkirjan
tarkastajien valinta
Vaihdettiin ilmoitusasiat kohtaan viisi ja puheenjohtajan valinta sekä
toimintaperiaatteiden läpikäynti kohtaan kuusi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Kaisa Nyberg ja Christina Brandt.
5. Ilmoitusasiat ja hyvinvointikuulumiset
- Strategiacontroller Nina Mustikkamäki esitteli kaupungin strategiaa ja
Järjestöedustamon vaikutusta strategian syntymiseen. Esitys tulee
Järjestöedustamon käyttöön. Osallistuminen ja digitalisaatio on vahvasti
mukana; osallisuuden kautta kaupunki hakee mahdollistajan roolia
(kuten tarjoaa tiloja). Strategian toteutumista seurataan verkkosivuilla:
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/talous-jastrategia/strategia/strategian-toteuttaminen-ja-seuranta/tampereenpulssi.html
- Mika Vuori piti katsauksen hyvinvointikertomukseen ja kertoi, miten
Järjestöedustamo on vaikuttanut kertomuksen sisältöön. Kertomus
tehdään kerran valtuustokaudessa, mutta sen etenemistä seurataan
päätöksentekoprosessissa. Erityisesti edustamon kritiikki
organisaatiolähtöisestä näkökulmasta otettiin huomioon. Vuoren
diaesitys välitetään Järjestöedustamolle. Lisätietoa löytyy myös
osoitteesta: https://my.visme.co/projects/vdy0nmx3hyvinvointikertomuskooste#s1
- Kansalaistoiminnan digialustan kehittäminen Tampereen kaupungin,
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, maakunnan ja järjestöjen yhteistyöllä on
alkanut. Järjestöedustamolle ja Seuraparlamentille tullaan järjestämään
aiheesta työpaja kevään 2018 aikana.
- Toiminta-avustushaku on käynnissä 31.1. asti.
- Parhaillaan on haussa vuoden vapaaehtoinen 2017 ja ehdotuksia on
mahdollista tehdä 4.2.2018 saakka. Tällä kertaa haetaan uutta, innostavaa
ja aikaansaavaa henkilöä. Valinnan tekee sosiaali- ja terveyslautakunta
helmikuun kokouksessaan.
5. Puheenjohtajan valinta vuodelle 2018 ja toimintaperiaatteiden
läpikäynti
Järjestöedustamon puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vaihtuvat vuosittain.
Puheenjohtaja osallistuu esityslistan kokoamiseen, on edustamon kasvot ja
vastaa edustamon yhteistyön sujuvuudesta omalta osaltaan. Järjestöedustamoon
voidaan pyytää edustus myös maakunnalta ja pyytää lisää edustajia kaupungilta.

Esitys:
- Äänestetään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnoista
- Käydään keskustelua maakunnan ja kaupungin uusista mahdollisista
edustajista ja päätetään pyytää uusia edustajia Järjestöedustamoon
- Käydään keskustelua myös varajäsenyydestä
- Linjataan yhteisistä toimintaperiaatteista:
o Jokainen edustamon edustaja on oman järjestökategoriansa
edustaja, mikä vaatii säännöllistä yhteydenpitoa edustamiinsa
järjestöihin.
o Jokainen edustamon jäsen osallistuu asialistan valmisteluun
tarvittaessa ja edustamosta viestiminen on jokaisen edustajan
vastuulla.
o Kuulumiset eri järjestö-kaupunki- tai järjestöjärjestöyhteistyöverkostoista (mm. työryhmät ja neuvostot)
lähetettävä koordinaattoreille kokousta edeltävän viikon torstaihin
mennessä.
o Edustamon ulkoista viestintää hoidetaan kaupungin verkkosivujen,
Facebookin ja tarvittaessa sähköpostilistojen kautta.
Päätös
Valittiin Riitta Kuismanen Järjestöedustamon puheenjohtajaksi ja Vesa Vaittinen
varapuheenjohtajaksi. Arttelin ja kaupungin sähköpostilistoille sekä edustamon
sivuille laitetaan pyyntö liittyä edustamon tiedotuslistalle ja mainitaan samalla
kategoria, johon kuuluu ja josta haluaa tietoa. Maakunnan edustajaksi pyydetään
Anne Heusalaa ja hänen kauttaan toista edustajaa. Ei lisätä kaupungin edustusta
Järjestöedustamoon.
7. Järjestöedustamon vuosikello vuodelle 2018 ja työryhmien periaatteet
Koordinaattorit esittelivät alustavan esityksen Järjestöedustamon vuosikelloksi
vuodelle 2018.
Esitys:
Päätetään perustettavista työryhmistä ja hyödynnetään vuosikelloa
Järjestöedustamon toiminnassa. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään
olemassa olevia verkostoja (kuten PäMi-verkosto, neuvostot, Elonpolkuja,
Perheverkko). Nimetään vastuuhenkilöt perustettaville työryhmille ja työpajoille.
Päätös
Vesa Vaittinen ja Klaus Lehtinen vetävät jo päihde- ja mielenterveystyöryhmää.
Jaana Häggmania ehdotetaan kaupungin poliittiseen köyhyystyöryhmään.
Susanna Lundström kutsuu työpajan kokoon kansalaistoiminnan digialustan
kehittämiseksi. Lisäksi myöhemmin keväällä tullaan järjestämään työpaja 3.
sektorin tuen kehittämisestä. Muihin työryhmiin etsitään vetäjät.
8. Seuraavan kokouksen teema ja teeman käsittelystä sopiminen
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi esitetään tiistaita 10.4. klo 15, mutta
teemasta olisi vielä yhteisesti sovittava. Muut kokousajankohdat löytyvät
vuosikelloluonnoksesta.

Esitys:
Sovitaan seuraavan kokouksen teema ja teeman valmistelijat.
Päätös
Seuraava kokous järjestetään 10.4. klo 15 ja teemana on köyhyys. Seuraava
työpaja sen sijaan järjestetään 15.2. klo 15.15-17.15 Monitoimitalo 13:ssa Wivi
Lönn -salissa.
9. Muut asiat
Ei muita asioita.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:07.
Pöytäkirjan tarkastivat:
________________________________________
Kaisa Nyberg

________________________________________
Christina Brandt

