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Järjestöedustamon kokous 5/2020
Aika
Paikka
Osallistujat
Järjestöjäsenet:

25.8.2020 klo 15-17
Teams sekä neuvotteluhuone 1 (Virastotalon 6. 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
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)
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)
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 (sivistyspalvelut)
· Johanna Riippi (sivistyspalvelut)
Virva Palomäki (avo- ja asumispalvelut)
· Johanna Sola (avo- ja asumispalvelut)
Minna Salminen (työllisyys- ja kasvupalvelut)
· Mari Taverne (työllisyys- ja kasvupalvelut)
· Outi Koivisto (työllisyys- ja kasvupalvelut)
Koordinaattorit:
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Susanna Lundström (Tampereen kaupunki)
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sihteeri
sihteeri

Vierailijat:
Heikki Aittala (Tampereen kaupunki, Smart Tampere digiohjelma)
Henna Kuitunen (Tampereen kaupunki, Asumisen kehittäminen ja
palvelutilaverkot)
Essi Katila (Artteli-kumppanuusyhdistys ry, Apu on lähellä -hanke)
1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jaana Häggman avasi kokouksen klo 15.03.

2

Todetaan paikalla olijat
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
·

·
·

·

Keväällä tamperelaiset ideoivat mun.tampere.fi-sivustolle, miten
voitaisiin käyttää 450 000 euroa lasten ja nuorten hyväksi eri puolilla
kaupunkia. Elo-syyskuussa alkavat työpajat, joissa ideoista työstetään
toteutuskelpoisia suunnitelmia.
Viime vuonna toteutettu Pormestarin joukkorahoituskokeilu saa jatkoa
tänä syksynä. Tamperelaiset yhdistykset, yhteisöt ja työryhmät voivat
hakea mukaan Mun Tampere -joukkorahoitukseen 17.8.-4.10.2020.
Seuroilla ja yhdistyksillä on mahdollisuus tarjota tulevassa Tampere
Junior -kehitysohjelman harrastuspilotissa 7.-luokkalaisille
harrastamiseen liittyvää toimintaa ensi lukuvuodelle. Tampereen
kaupunki, hyväksyttyään toiminnan, maksaa ainakin osan kustannuksista
toiminnan toteuttajalle erikseen sovitusti. Toiminta voi olla esim.
maksuton kokeilukerta seuran harjoituksissa, lukukauden kurssi puoleen
hintaan tai maksutta, sisäänpääsy tapahtumaan tai peliin, alennus
sisäänpääsystä yms. Tarjonta tulee tarjolle erilliseen Nuorisopassi sovellukseen. Omaa toimintaa voi ehdottaa mukaan osoitteessa:
https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/20906/lomakkeet.html
Järjestöjen toiminnan, tuen ja tapahtumien pariin ohjaava Lähellä-keskus
on avattu. Keskukseen voi soittaa tai laittaa viestiä (p. 050 323 3773)
kaikki Pirkanmaalla asuvat, jotka miettivät, mistä saisivat tukea
tilanteeseensa tai löytäisivät itselleen tekemistä. Myös
yhdistysten edustajat saavat numerosta tukea
Lähellä.fi:n käyttämiseen ja kuntien työntekijät
palveluohjaukseen eri järjestöihin ja yhdistyksiin.

Muistio

3 (4)

26.8.2020
6

Pirkanmaa Events sekä harrastus- ja tapahtumakalenteri
Tampereella ollaan ottamassa käyttöön Pirkanmaa Events tapahtumatietokantaa. Tietokanta on kaikille avoin ja maksuton. Sivustolle
(www.pirkanmaaevents.fi) syötetyt tapahtumat ja harrastukset siirtyvät
rajapinnan kautta Aamulehden menoinfoon sekä uuteen harrastus- ja
tapahtumakalenteriin (www.tapahtumat.tampere.fi). Syksyn aikana rakennetaan
rajapinta myös Lähellä.fi-palveluun, jolloin Lähellä.fi:hin ilmoitetut harrastukset
ja tapahtumat näkyvät sekä Pirkanmaa Eventsissä että Aamulehden
Menoinfossa.
Tampereen kaupungin projektipäällikkö Heikki Aittala kertoo
tapahtumatietokannasta sekä harrastus- ja tapahtumakalenterista.
Esitys
Käydään keskustelua siitä, miten uusi palvelu voisi parhaiten hyödyttää
kolmannen sektorin toimijoita sekä kuntalaisia. Pohditaan, miten järjestöt ja
seurat saataisiin tietoiseksi palvelusta ja käyttämään sitä.
Päätös
Viestitään palvelusta aktiivisesti omissa verkostoissa. Viestinnässä painotetaan
sitä, että tapahtumia ei jatkossa enää tarvitse lisätä useaan paikkaan vaan
sivustolle syötetyt tapahtumat siirtyvät automaattisesti useisiin eri palveluihin.

7

Alueellinen hyvinvointi ja osallisuus
Tampereella on tehty kuntalaisille koetun hyvinvoinnin kysely. Johanna Riippi
esittelee lyhyesti keskeiset havainnot.
Esitys
Keskustellaan, miten jatkossa kysely toteutetaan, miten esteettömyys
huomioidaan ja miten saataisiin laajempi vastaajajoukko. Lisäksi suunnitellaan
kevään 2021 järjestöille suunnattua kyselyä.
Päätös
Nostettiin esille useita tapoja, joilla tavoittaa eri väestöryhmiä. Esimerkiksi
nuoria voisi tavoittaa oppilaitosyhteistyöllä tai jo aktiivisten nuorten kautta
(nuorisovaltuusto, tukioppilaat jne.). Lisäksi paperinen kyselylomake ja
jalkautuminen esim. järjestöihin ja hyvinvointikeskuksiin nähtiin tarpeelliseksi.
Myös kyselyn merkityksen sanoittaminen kyselyn saatteessa nähtiin tärkeäksi
motivoitaessa ihmisiä vastaamaan. Samoin olisi hyvä mainita, kauanko kyselyyn
vastaaminen kestää. Kyselyn markkinoinnissa kannattaa hyödyntää olemassa
olevia verkostoja, esim. työllisyyspalveluilla laajat verkostot.
Päätettiin koetun hyvinvoinnin kyselyn rinnalla järjestää jatkossa myös
järjestöille suunnattu kysely. Talousarviovalmistelun näkökulmasta
paras aika toteutukselle on kevät, mutta huomioitava, ettei
ajankohta osu päällekkäin valtakunnallisten rahoitushakujen
kanssa. Keväällä 2021 toteutettavassa kyselyssä kysytään
myös poikkeusajan vaikutuksista.
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Syksyn tapahtumat
Syksyksi on suunniteltu kolmea tapahtumaa: talousarviovalmisteluun liittyvä
päihdeteemainen yhteistyöfoorumi, Tampere vaikuttaa! -viikko sekä vaalit.
Esitys
Käydään läpi syksyn tapahtumien toteutusta.
Päätös
Päihde- ja mielenterveysaiheinen järjestö-kaupunki-yhteistyötilaisuus
järjestetään loka-marraskuussa etätapahtumana. Tilaisuuden tavoitteena on
yhteisen ymmärryksen ja vuoropuhelun lisääminen kaupungin ja järjestöjen
kesken.
Tampere vaikuttaa! -viikkoa vietetään 28.9.-4.10. Ilmoittautuminen on käynnissä
15.9. saakka. Tällä hetkellä ilmoittautuneita on 26. Tampereen päivä on tänä
vuonna peruttu koronavirustilanteen vuoksi, mutta päätettiin kuitenkin järjestää
Tampere vaikuttaa! -viikko alkuperäisen suunnitelman mukaan, koska mukana
olevat tapahtumat ovat todennäköisesti pienimuotoisia ja sijoittuvat eri puolille
kaupunkia. Esimerkiksi Tarve ry on järjestämässä vapaaehtoistoiminnan infoja
Kaukajärvi-Hervannan alueelle ja Lielahteen.
Järjestöedustamon vaalit tulisi sääntöjen mukaan järjestää loppuvuodesta.
Pohdittiin, miten vaalit voitaisiin järjestää, mikäli koronavirustilanne ei
mahdollista valintakokouksen järjestämistä fyysisenä tapahtumana. Jatketaan
vaalien suunnittelua ensi kokouksessa.

9

Muut asiat
Kerättiin palaute kokouksesta Mentimeter-työkalulla.

10 Seuraava kokous
Tiistaina 29.9. klo 15-17 Virastotalolla ja/tai Teams-kokouksena.
11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.53.

