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Järjestöedustamon kokous 2/2020
Aika
Paikka
Osallistujat
Järjestöjäsenet:

25.2.2020 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 16.25
Vesa Vaittinen (Tampereen A-kilta ry)
· varajäsen Anu-Susanna Kallio (Nauha ry & Taimi 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)
· 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)
Koordinaattorit:
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sihteeri
sihteeri

Vierailevat asiantuntijat:
Eveliina Kiema-Majanen (sivistyspalvelut)
Elina Virnala (strategia- ja kehittämisyksikkö)

ASIALISTA:
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 ja hyvinvointikuulumiset
· Järjestöedustamo lähettää yhteisen kannanoton STEA:lle liittyen Järjestö
2.0-hankekauden päättymiseen
· Sote-keskusohjelman järjestöyhteistyön osuutta valmistellaan 26.2. klo
8.30 Tammelakeskuksessa

6

Yhdenvertaisuuden teemavuosi
Tampereen kaupunki on julistanut haluavansa olla yhdenvertaisuuden
pääkaupunki ja käynnistävän joukon sitä edistäviä tekoja ”Tampere.
Yhdenvertaisesti sinun” -teemalla. Yhdenvertaisuus on valittu kantavaksi
teemaksi myös Tampereen ja Pirkanmaan yhteisessä
kulttuuripääkaupunkihaussa. Yhdenvertaisuuskoordinaattori Eveliina KiemaMajanen ja markkinointikoordinaattori Elina Virnala kertoivat
yhdenvertaisuuden teemavuodesta.
Esitys
Suunnitellaan, miten järjestöt voivat osallistua teemavuoden toteutukseen.
Keskustelu
· Toivottiin neuvostojen keskinäistä yhteistyötä
yhdenvertaisuus-teeman tiimoilta.
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Nostettiin esiin kulttuurin saavutettavuuden huomioiminen:
o Kulttuuriluotsi-toiminnan yhdistäminen vapaaehtoistoimintaan,
jossa saatetaan ihmisiä (edellyttää koordinaatiota ja ilmaisia
kuljetuksia)
o Kulttuuritapahtumien jalkauttaminen eri puolille kaupunkia
o Kulttuurikäyntien mahdollistaminen päiväkodeille ja kouluille
Taidekaari-toiminnan ulkopuolella
o Laitoshoidoissa olevien ihmisten yhdenvertaisuuden
toteutuminen (esim. Tukholmassa kaupunki palkannut nuoria
muusikoita kesätöihin laitoksiin)
Tarvittaisiin enemmän huomion kohdistamista siihen väestönryhmään,
joka todella hyötyisi siitä, että yhdenvertaisuuslaki toteutuisi palveluissa.
Voisiko yhtenä tekona olla yhdenvertaisuus-koulutuksen tarjoaminen
kaupungin henkilöstölle?
Yhdenvertaisuuden teemavuoden kautta mahdollistuu erilaisten
yhdenvertaisuutta hankaloittavien teemojen esiin nostaminen.
Tällä hetkellä terveyspalveluihin pääseminen ei toteudu yhdenvertaisesti
kaupungissa, jolloin vapaaehtoisjärjestöihin turvaudutaan, jotta saadaan
apua. Vapaaehtoistyön varaan ei saa jättää liikaa.
Nokian kaupunki tarjoaa sotaveteraaneille paljon palveluja
palvelusetelejä hyödyntäen. Voisiko Tampere ottaa Nokiasta mallia?
Järjestöjen maksutonta ja matalan kynnyksen toimintaa olisi hyvää saada
julkistettavissa teoissa esille.
Lähellä.fi-alusta yhdeksi yhdenvertaisuusvuoden teoksi.

Päätös
Esittelijät kirjasivat ylös keskustelusta nousseet asiat. Järjestöedustamon jäsenet
ovat yhteydessä Yhdenvertaisuuden teemavuoden esittelijöihin tarvittaessa.

7

Viime kokouksen ajankohtaisnostot
Viime kokouksessa kukin järjestöjäsen esitteli järjestökentän ajankohtaisia
asioita. 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.
Esitys
Päätetään, miten edetään viime kokouksessa esiin nostettujen asioiden kanssa.
Valitaan 2-3 teemaa, joita lähdetään viemään eteenpäin.
Keskustelu
Tällä hetkellä palvelujärjestelmä ohjaa ihmisiä järjestöjen toiminnan piiriin, koska
apua ja resursseja ihmisten auttamiselle ei tällä hetkellä ole riittävästi julkisten
palvelujen puolella. Erityisesti mielenterveysongelmien osalta tilanne on
todella hankala eikä järjestöissä pystytä tarjoamaan aina sitä tukea,
jota heikossa kunnossa oleva ihminen tarvitsisi. Lisäksi moni
järjestöjen toiminta on vapaaehtoisten varassa. Monesti myös

Muistio

4 (5)

27.2.2020
omaiset tarttuvat ns. viimeisenä oljenkortena järjestöjen apuun.
Päätös
Nostetaan erityiseksi kysymykseksi järjestölähtöisen toiminnan ja palvelujen
rajapinta Tampereella. Sen selkeyttäminen, mikä on järjestöjen rooli ja mikä
järjestöjen toimintaan ei kuulu.
Kootaan työryhmä, joka lähtee valmistelemaan tilaisuutta aiheesta. Työryhmään
ilmoittautuivat Klaus Lehtinen, Tiina Virnes, Mari Uusi-Niemi ja Anu-Susanna
Kallio.

8

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
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.
Päätös
Yhdistetään järjestöjen rahoitukseen ja hankeideointiin liittyvä tilaisuus osaksi
kohdassa 7 päätettyä tilaisuutta. Järjestetään tilaisuus toukokuussa.
Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivää ja kumppanuusfoorumia valmistelevaan
tapahtumatyöryhmään ilmoittautuivat Tiina Virnes, Katja Wallenius, Jaana
Mäkinen, Kirsikka Kaipainen ja Jaana Häggman.
Kartoitetaan mahdollisuutta ottaa Järjestöedustamolle oma harjoittelija.

9

Muut asiat
Käytiin palautekeskustelu, jossa annettiin seuraavat arvosanat
Järjestöedustamon toiminnalle vuonna 2019:
· ”Mennyt hyvään suuntaan” (9 ääntä)
· ”Jonkun verran parannettavaa” (2 ääntä)
· ”Huippua, hyvä me!” (1 ääni)
Lisäksi päivän kokouksesta annettiin palautteeksi:
· ”Hyvää keskustelua, järjestöjen kohderyhmien ääni kuuluu entistä
paremmin.”
· ”Runsas osallistujamäärä, tämä hyvä.”
· ”Itsellä huono vire. Tärkeää asiaa kylläkin.”
· ”Keskusteleva, silti napakka.”
· ”Tänään edistyttiin hienosti ja saimme työryhmät alulle.
Tekeminen on alkanut. Oikein hienoa.”
· Yhdenvertaisuudesta hyviä nostoja ja keskustelua
myös uutta tietoa ja ajateltavaa itselle.”
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”Tärkeiden asioiden äärellä ollaan.”
”Kevätväsymystä – siis itsellä.”
”Oikein rakentavaa keskustelua. Voi kun nämä järjestöjen hyvät ideat
menisivät eteenpäin.”
”Tärkeitä asioita keskustelussa.”

10 Seuraava kokous
Tiistaina 31.3. klo 15-17 Virastotalolla.

11 Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 16.55.

