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Järjestöedustamon kokous 1/2020
Aika
Paikka
Osallistujat
Järjestöjäsenet:

28.1.2020 klo 15-17
Tammerkoski, Virastotalon 2.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 16.13
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)
Jaana Häggman (Pro-tukipiste ry)
Katja Wallenius (Pispalan asukasyhdistys ry)
Eero Portaankorva (Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry), saapui klo 15:43
· 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)
· 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)

1

sihteeri
sihteeri

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jaana Häggman avasi kokouksen klo 15.05.

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 ja hyvinvointikuulumiset
· Kuulumiset toteutuneista vierailuista:
o Arttelin aamukahvit (Katja ja Tiina)
o 21.1. Vammaisneuvosto (Katja ja Christina): kaivattiin enemmän
tietoa siitä, mistä Järjestöedustamo on saanut alkunsa ja mistä
rahoitus tulee. Lisätään slideihin näistä tietoa.
o vierailuajankohta vahvistamatta: Maahanmuuttajaneuvosto
· ESR-rahoitushaku auki 2.3.2020 asti
· Lähellä.fi ja kotoutumisentukena.fi -verkkopalvelujen kick off –tilaisuus
Laikussa 19.2. klo 14 Pirkanmaan järjestöille ja kuntien edustajille
· Nina Lindberg kertoi STEA:n ja SOSTEn suunnitelmista Järjestö 2.0hankekauden jälkeiselle ajalle. Päätettiin lähettää Järjestöedustamon
yhteinen kannanotto aiheesta STEA:lle.

6

Ajankohtaista järjestökentällä
Järjestöedustamon yhtenä tarkoituksena on toimia kanavana nostaa
järjestökentän tarpeita ja havaintoja yhteiseen keskusteluun kaupungin kanssa.
Pyritään löytämään uusia tapoja, joilla järjestökentältä saadaan aiempaa
helpommin nostettua asioita Järjestöedustamon agendalle.
Esitys
Kukin järjestöjäsenistä pitää lyhyen (5 min) esittelyn järjestökentän
ajankohtaisista asioista (oman järjestökategoriansa osalta), esimerkiksi:
- näkyykö järjestön toiminnassa jotkin yhteiskunnalliset muutokset
- onko järjestöjen toiminnassa tai rahoituksessa tapahtunut
muutoksia
- onko jotain erityistarpeita järjestöjen keskinäiselle
yhteistyölle tai yhteistyölle kaupungin kanssa.
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Keskustelu
Esiin nousi mm. huoli rahoituksesta (sekä kaupungin että valtakunnallisen tason)
sekä haasteet järjestölähtöisen toiminnan ja kaupungin palveluiden rajapinnalla.
Mielenterveyspalvelut nähtiin riittämättömiksi. Lisäksi nostettiin esille, että
tarvittaisiin kaupungille järjestöyhteyshenkilö.
Päätös
Kootaan tieto ja lähetetään tieto eteenpäin kaupungin edustajille.
7

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Siirretään toimintasuunnitelman käsittely seuraavaan kokoukseen.
Järjestöedustamon tulee sääntöjensä mukaan laatia alkaneelle vuodelle
vuosikello. Vuosikelloa on alustavasti käsitelty vuoden 2019 viimeisessä
kokouksessa, jolloin mm. päätettiin jatkossa pitää kokoukset säännöllisesti kuun
viimeisinä tiistaina klo 15-17 sekä perustaa työryhmät valmistelemaan
vaalimenettelyn muutosta ja kansalaisvaikuttamisen juhlapäivää.
Esitys
Nimetään vaalimenettelyn ja juhlapäivän valmistelun työryhmät.
Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivän työryhmän tehtävänä on myös valmistella
tapahtumien eettiset ohjeet.
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Muut asiat
Palautekeskustelua ei pidetty.

9

Seuraava kokous
Tiistaina 25.2. klo 15-17 Virastotalolla.

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.

