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Järjestöedustamon kokous 6/2019
Aika
Paikka
Osallistujat
Järjestöjäsenet:

22.10.2019 klo 15-17
Ryhmähuone 1, Virastotalon 5.krs

Jaana Häggman (Pro-tukipiste ry), poistui klo 16:50
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) saapui klo
15:38
· 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 (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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Vierailevat asiantuntijat:
Riitta Kurki (Artteli-kumppanuusyhdistys ry)
1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jaana Häggman avasi kokouksen klo 15.02.

2

Todetaan paikalla olijat
Käytiin esittelykierros 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 ja hyvinvointikuulumiset
· Tampereen kaupunki on laajentamassa päätösten
ennakkoarviointimenettelyä (EVA). EVA-menettelyyn on laadittu ohjeet
ja koulutusta tullaan tarjoamaan luottamushenkilöille ja valmistelijoille.
Pohditaan seuraavassa kokouksessa, millaisin käytännöin järjestöjen
asiantuntemusta saataisiin hyödynnettyä EVA-menettelyssä.
Tapahtumat

6

Järjestöedustamo päätti vuoden 2019 aikana toteuttaa kaksi tapahtumaa.
Tapahtumia on valmisteltu työryhmätyöskentelyllä. Tampereen vuosi 2020 yhteistyöfoorumi (13.9.) korvasi vuosittain pidetyn kumppanuusfoorumin ja se
suunnattiin järjestöjen ja kaupungin asiantuntijoille. Tilaisuudessa käytiin läpi
kesällä toteutetun hyvinvointikyselyn tulokset ja keskusteltiin Tampereen
kaupungin toiminnan painopisteistä ensi vuodelle sekä toiveista järjestökaupunkiyhteistyölle.
Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivän tapahtuman (1.10.) ideana oli yhdistää eri
vaikuttamisen tapoja samoin kuin toimijoita yhteen. Nina Lindberg ja Susanna
Lundström kertoivat tapahtumista.
Esitys
Arvioidaan tapahtumia: mikä meni hyvin ja mitä opimme (kts. liite 1). Visioidaan,
millaisia tapahtumia Järjestöedustamo voisi tulevaisuudessa järjestää.
Keskustellaan yhteistyöfoorumissa esiin nostetuista yhteistyötarpeista (kts. liite
2) ja suunnitellaan, miten niitä lähdetään edistämään.
Päätös
Pohdittiin, että talousarvioon liittyvä työpaja olisi jatkossa hyvä
saada varhaisempaan ajankohtaan ja jättää enemmän aikaa
keskustelulle. Järjestöedustamon jäsenet pohtivat mitä
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verkostoja PowerBi-ohjelmalla tehdystä verkostokaaviosta (liite 3) vielä puuttuu
ja lähettävät tiedot niistä Susannalle sähköpostitse. Kerätään tiedot kaikista
järjestöyhteistyön verkostoista Tampereella (myös niistä, joissa kaupunki ei ole
mukana) ja lisätään kaavioon myös verkostojen yhteyshenkilöt.
Käytiin palautekeskustelua myös Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivästä.
Nostettiin esille, että osa pöytäpaikoista oli hankalassa paikassa, joten
kuulutuksia ei kuulunut eikä ollut tietoa missä mitäkin tapahtui. Myöskään
ulkotila ei ollut näkyvässä paikassa - olisi ollut parempi nurmialueella. Päätettiin,
että järjestetään tapahtuma myös ensi vuonna. Jatkossa vastuutettava työryhmä
selkeämmin ja nostettava aikataulu tapahtumassa selkeämmin esille esim.
kylteillä. Tapahtumapaikkavaihtoehtoina nostettiin esille Laikku (huomioitava
kuitenkin, ettei ole esteetön) sekä Sammon keskuslukio.
7

Lähellä.fi
Lähellä.fi -verkkopalvelu avataan kansalaisille vuoden 2020 alussa. Tätä ennen
palvelua kehitetään ja testataan aktiivisesti yhdessä järjestötoimijoiden, kuntien
sekä erityisryhmien kanssa. Järjestöedustamo on tärkeä yhteistyökumppani
palvelun kehittämisessä ja tiedon levittämisessä järjestökentälle sekä kaupungin
eri toimintoihin.
Kansalaistoiminnan koordinaattori ja Lähellä.fi-palvelusta vastaava Riitta Kurki
esitteli palvelun mahdollisuudet (kts. liite 4).
Esitys
Ideoidaan palvelun sisältöä ja pohditaan, miten yhteinen sähköinen alusta voi
toimia kaupungin ja järjestöjen kumppanuuden edistäjänä.
Päätös
Riitta Kurki keräsi tietoa Järjestöedustamolta lähellä.fi:n avulla tehtävästä
kaupungin ja järjestöjen kumppanuuden edistämisestä. Kooste löytyy liitteenä
olevan esityksen lopusta.

Jaana Häggman poistui klo 16:50, Klaus Lehtinen jatkoi puheenjohtaja.
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Muut asiat
Järjestöedustamon toimintaa tunnetaan valtakunnallisesti, mutta Tampereella
toiminta on vielä huonosti tunnettua eikä yhteistyötä muiden
neuvostojen/verkostojen kanssa ole juuri tehty. Keskusteltiin, voisivatko
Järjestöedustamon jäsenet jalkautua neuvostojen kokouksiin kertomaan
Järjestöedustamon toiminnasta. Näin Järjestöedustamon toiminta tulisi
tunnetuksi ja voitaisiin pohtia mahdollisia yhteistyötapoja, mutta toiminta ei
henkilöityisi liikaa koordinaattoreihin. Mika Vuorta on pyydetty
Eläkeläisvaltuuston seuraavaan kokoukseen esittelemään
Järjestöedustamon toimintaa. Hyvä olisi, että Mikan kanssa
kokoukseen menisi 1-2 järjestöjäsentä.
Päätös
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Kerättiin vapaaehtoisia kertomaan toiminnasta. Vapaaehtoisia ovat: Klaus
Lehtinen, Jaana Häggman, Outi Ritari, Jaana Mäkinen, Anu-Susanna Kallio, Katja
Metsävainio ja Katja Wallenius. Vapaaehtoisille lähetetään
päivämääräehdotuksia sitä mukaa, kun neuvostoilta saadaan vahvistuksia.
Susanna ja Nina valmistelevat diaesityksen, jota voi vierailijat voivat esitellä.
Pidettiin palautekysely kokouksesta väitteellä 1. ”Koin päivän työskentelyn
merkitykselliseksi” sekä 2. ”Edustamon toiminta on kehittynyt mielestäni
parempaan suuntaan”? Asteikko oli 1-5 (5 positiivisin). Ensimmäisen kysymyksen
vastausten keskiarvo oli 3,9 ja toisen 4,2.
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Seuraava kokous
Tiistaina 17.12.2019 klo 15-17, ryhmähuone 1 (Virastotalo). Kokouksen aiheina
ovat ensi vuoden toimintasuunnitelma sekä EVA-menettely.

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.08.

Nina Lindberg ja Susanna Lundström
sihteerit

