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Järjestöedustamon kokous 3/2020
Aika
Paikka
Osallistujat
Järjestöjäsenet:

28.4.2020 klo 15-17
Teams-kokous

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) poistui 16.37
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 16.08
Vesa Vaittinen (Tampereen A-kilta ry)
· varajäsen Anu-Susanna Kallio (Nauha ry)
Marja Crusell-Kauppinen (Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry) saapui 15.57
· 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) poistui klo 15.40
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) poistui 16.21
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) saapui
15.55
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) poistui 15.57
· Johanna Riippi (sivistyspalvelut)
Virva Palomäki (avo- ja asumispalvelut)
· Johanna Sola (avo- ja asumispalvelut)
Minna Salminen (työllisyys- ja kasvupalvelut)
· Mari Taverne (työllisyys- ja kasvupalvelut)
· Marja Nyrhinen (työllisyys- ja kasvupalvelut)
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Koordinaattorit:
Nina Lindberg (Artteli-kumppanuusyhdistys ry)
Susanna Lundström (Tampereen kaupunki)

sihteeri
sihteeri

Vierailijat:
Mara Abovyan (sivistyspalvelut)
1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jaana Häggman avasi kokouksen klo 15.03.

2

Todetaan paikalla olijat
Käytiin nopea ”fiiliskierros” ja 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
·

·

·

·

·

Lähellä.fi-palveluun on perustettu lähellä.fi/apua -osio, jonne nostetaan
järjestöjen tukeen ja apuun liittyvä toiminta poikkeusaikana. Lisäksi
järjestöille ja kaupungin edustajille on perustettu yhteinen Poikkeustilan
yhteistyö Tampere -ryhmä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa
yhteistyön suunnittelu sekä ideoiden ja vinkkien jakaminen järjestöjen ja
kaupungin edustajien välillä:
https://www.facebook.com/groups/258238288580984/
Kaupungin verkkosivuille on koottu vinkkejä ja tietoa tuesta, jota eri
toimijat tarjoavat lapsille, nuorille tai perheille koronaviruksesta
johtuvan poikkeustilanteen aikana: https://www.tampere.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/terveyspalvelut/koronavirus/tukea-lapsiperheillepoikkeusaikana.html
Tampereen kaupunki on lähettänyt kaikille 70 vuotta täyttäneille kirjeen,
jossa kerrotaan koronaviruksen leviämisen ehkäisyyn liittyvistä
varotoimista sekä kaupungin tarjoamista palveluista ja
neuvontanumeroista. Seuraavaksi ollaan ottamassa käyttöön väliaikaista
puhelinpalvelua, jonka kautta tullaan kontaktoimaan kaikkia yli 80vuotiaita. Neuvontapalveluun on myös mahdollista soittaa suoraan itse.
Tampereen kaupungin avustustoiminnassa tullaan huomioimaan
poikkeustilan aiheuttamat muutokset järjestöjen toiminnassa mm.
joustamalla avustuskäytännöissä (esim. avustusennakoin) sekä
tarjoamalla vuokrahelpotuksia kaupungin tiloissa toimiville yhteisöille.
Tampereen kaupunki on käynnistänyt Yhdenvertaisesti sinun kerta-avustushaun hankkeille, joissa edistetään
hyvinvointia poikkeusaikana (erityisesti yksinäisyyttä
vähentämällä). Lisätietoa avustushausta:
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https://www.tampere.fi/yhdenvertaisesti-sinun/avustushaku.html
Tampereen kaupunki on lähettänyt kyselyn kulttuuri- ja vapaayhteisöille
Tampereella. Kyselyn kooste tullaan käsittelemään kaupungin
häiriöitilanteiden johtoryhmässä.
Mun Tampere -ideointivaihe on käynnissä ajalla 15.4.-15.5.2020.
Osallistuvan budjetoinnin teemana on lasten ja nuorten hyvinvointi.
Pirkanmaalle laaditaan vuoden 2020 aikana sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteinen järjestämissuunnitelma 2020-2025. Järjestämissuunnitelmaa
voi kommentoida verkkolomakkeen kautta täällä:
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/pirkanmaan-sosiaalija-terveydenhuolto
Sote-keskusohjelman järjestöyhteistyön osuutta valmisteltiin 26.2.
Tammelakeskuksessa. Artteli ja Järjestö 2.0-hanke laativat sotemuutosjohtajan pyynnöstä järjestöyhteistyötä käsittelevän esityksen
sote-keskusohjelmahakuun. Hankehakuun myönnettiin lisäaikaa ja
myönnetyn rahoituksen määrä selviää kesän aikana.
STEA on linjannut, että kevään avustushaussa voi hakea ainoastaan
Paikka auki-hankkeita. Eli uusia C-hankkeita, yleis- ja
investointiavustuksia tai kohdennettuja toiminta-avustuksia ei voi hakea
kevään haussa. Syksyn hakuun tämä linjaus ei vaikuta, vaan silloin
haetaan normaalisti nykyisten avustusten jatkoa. Tämän linjauksen
vaikutuksia kaikissa maakunnissa kartoitetaan juuri maakunnallisten
verkostojärjestöjen toimesta.
Voi hyvin -viikko järjestetään kesäkuun ensimmäisellä viikolla 1.-7.6.
Mukaan voivat ilmoittautua kaikki Pirkanmaalla toimivat järjestöt ja
lisätietoa löytyy täältä: https://lahella.fi/2020/04/24/tuo-jarjestosimukaan-pirkanmaan-voi-hyvin-viikkoon/

Koronapandemian vaikutukset Tampereella
Koronapandemian hillitsemiseksi on rajoitettu julkisia kokoontumisia sekä
suljettu mm. kouluja, kirjastoja, harrastustiloja ja järjestöjen kokoontumistiloja.
Viranomaissuositusten mukaan kaikkea tarpeetonta fyysistä kontaktia tulee
välttää.
Esitys
Käydään keskustelua poikkeustilan vaikutuksista järjestöjen toimintaan sekä
tarpeista järjestöjen keskinäiselle yhteistyölle tai yhteistyölle kaupungin kanssa.
Keskustelu
Käytiin keskustelua Mentimeter-sovelluksen avulla (kts. tarkemmin liite).
Päätös
Esiinnostetut asiat viedään kaupungin hallinnossa eteenpäin.

7

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Järjestöedustamo on laatinut toimintasuunnitelman vuodelle
2020. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu kokoukset ja
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erikseen järjestettävät tilaisuudet kuluvalle vuodelle. Koronan aiheuttaman
poikkeustilan takia peruttiin maaliskuun kokous ja keväälle suunniteltua
päihdeteemaista järjestö-kaupunki-yhteistyöfoorumia joudutaan siirtämään.
Mahdollisesti muitakin muutoksia erityisesti tapahtumien osalta joudutaan
tekemään toimintasuunnitelmaan.
Esitys
Käydään katsaus toimintasuunnitelmaan ja tehdään siihen tarvittavia muutoksia.
Päätös
Päätettiin peruuttaa Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivän suunnittelu
sellaisenaan, mutta pohditaan uusia tapoja juhlistaa viikkoa. Tapahtuman
järjestämisestä päätetään seuraavassa kokouksessa.
8

Muut asiat
Ei muita asioita. Palautekeskustelua ei aikataulusyistä järjestetty.

9

Seuraava kokous
Tiistaina 26.5. klo 15-17 Virastotalolla tai Teams-kokouksena.

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.59.

