JÄRJESTÖEDUSTAMON KOKOUS 3 / 2019

MUISTIO

Paikka: Virastotalo, ryhmähuone 2 (5. krs)
Aika: 2.4.2019 klo 15-17
Järjestöedustamon jäsenet:
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)
Jaana Häggman (Pro-tukipiste ry)
Katja Wallenius (Pispalan asukasyhdistys ry)
Eero Portaankorva (Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry) poistui klo 16.43
- 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)
Kaupungin edustajat:
Tiia Heinäsuo poistui klo 16.00
Mika Vuori saapui klo 15.11, poistui klo 16.00
Virva Palomäki
Maakunnan edustaja:
Anne Heusala
Koordinaattorit ja sihteerit:
Susanna Lundström
Nina Lindberg

Vierailevat asiantuntijat:
Tanja Koivumäki (Tampereen kaupunki)
Marika Pakkanen (Tampereen kaupunki)
Petra Järvinen (Tampereen kaupunki)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jaana Häggman avasi kokouksen klo 15.01.
2. Todetaan paikallaolijat
Käytiin esittelykierros ja kirjattiin paikalla olijat ylös.
3. Katsaus edellisen kokouksen muistioon
Ei lisättävää tai korjattavaa muistioon.
4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Mika Vuoren aikataulun takia käsitellään kohta 8 kohdassa 6. Lisätään
järjestöjen osallistuminen Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden
suunnitteluun -kohta kohtaan 7. Kohta 6 ja 7 siirretään kohtiin 8 ja 9.
5. Ilmoitusasiat ja hyvinvointikuulumiset
· Yhteistila Kuulu avautuu Arttelissa 15.4. alkaen kaikkien yhdistysten tai
muiden voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen maksuttomaan käyttöön.
Tila varattvissa arkisin klo 13 alkaen ja viikonloppukäytöstä sovitaan
erikseen. Ehtona tilan käytölle on, että tilassa järjestettävä toiminta on
kaikille avointa ja maksutonta. Tilan varaukset ja lisätiedot:
laura.annala@artteli-ry.fi.
· Järjestö 2.0: Järjestöjen maakuntafoorumi pidetään 23.5. Ohjelmassa on
mm. ajankohtaisia kuulumisia, Innostu ja innosta - tulevaisuusverstas,
kunta-järjestöyhteistyö ja palvelumuotoilu.

6. Hyvinvointitiedon kerääminen järjestöistä
Järjestöedustamo on asettanut tämän vuoden päätehtäväksi hyvinvointitiedon
keräämisen järjestöistä. Kerättävän tiedon avulla laajennetaan ja syvennetään
tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilasta. Tietoa voidaan hyödyntää niin
kaupungin päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä kuin myös järjestöissä
kehittämisen tukena. Mika Vuori esitteli mahdollisia toteutustapoja tiedon
keräämiseen sekä alustavia kysymyksiä.
Esitys
Käydään keskustelua siitä, mikä olisi tarkoituksenmukaisin toteutustupa tiedon
keräämiseen ja millaisia kysymyksiä tulisi kysyä.
Päätös
·
·

Käytetään kaikkien olemassa olevat kanavat hyödyksi. Järjestöedustamon
jäsenet voivat tiedottaa kyselystä oman alan järjestöille ja motivoida
järjestöjä vastaamaan.
Kaupunki tiedottaa ennakkoon, että järjestöiltä aletaan kerätä tietoa.

·
·
·
·

Tehdään sekä paperinen että sähköinen kysely.
Kerätään jonkinlaista taustatietoa vastaajataholta (kuten järjestön ala,
vastaajan asema järjestössä).
Ei tarvitse rajata vain yhteen vastaukseen / järjestö.
Testautetaan Järjestöedustamolla kysymysten selkeys ja sisältö
toukokuun kokouksessa.

7. Järjestöjen osallistuminen Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden
suunnitteluun
Tampereen kaupungin kehittämispäälliköt Tanja Koivumäki ja Marika Pakkanen
kertoivat kaupunginhallituksen vahvistaneen alkuvuodesta 2019 ensi vuoden
toiminnan ja talouden valmisteluaikataulun. Aikataulusuunnitelmaan sisältyy
myös ehdotus neuvostojen ja järjestöjen osallistumisesta. Kevään aikana on
tarkoitus järjestää järjestöille työpaja.
Kaupunkitasoiset toiminnan painopisteet liittyvät Tampereen strategiassa
asetettuihin valtuustokauden tavoitteisiin ja ne ohjaavat osaltaan talousarvion
2020 toiminnan tavoitteiden asettamista. Lautakunnat tulevat asettamaan
painopisteille konkreettisia toimenpiteitä.
Kaupunkitasoiset painopisteet ovat:
· lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen
· kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta
· hiilineutraalisuuden edistäminen
· toiminnan ja palveluprosessien uudistaminen
· työntekijäkokemuksen parantaminen
Esitys
Käydään keskustelua siitä, mikä olisi tarkoituksenmukaisin toteutustupa
työpajalle.
Päätös
Päätettiin, että työpajaan kutsutaan kaikki asiasta kiinnostuneet järjestöt.
Tilaisuuden esittelijöinä toimivat kaupungin palvelualueiden sekä strategia- ja
kehittämisryhmän asiantuntijat. Työpajassa perehdytään palvelualueiden
toiminnan ja talouden lähtökohtiin (haasteet & painopisteet) sekä pohditaan
ratkaisuja.
8. Järjestöedustamon vaikuttavuuden arviointi
Kevään 2019 aikana toteutetaan Järjestöedustamon vaikuttavuuden arviointi.
Raportti tullaan liittämään osaksi laajempaa järjestökumppanuuden arviointia,
mikä on yhtenä teemana Tampereen kaupungin nykyisessä osallistumisen
mallissa. Järjestökumppanuuden nykytilan arviointi ja kehittämisehdotukset
tullaan viemään toukokuun aikana hyvinvointipalvelujen johtoryhmän
käsiteltäväksi. Lisäksi teemaa tullaan käsittelemään kesäkuussa

kaupunginhallituksessa osana osallistumisen mallin kehittämistä. Susanna
Lundström esitteli työryhmän valmisteleman luonnoksen raportiksi.
Esitys
Keskustellaan työryhmän valmisteleman luonnoksen pohjalta erityisesti
kehittämisehdotuksista ja viimeistellään yhdessä raporttia.
Päätös
Hyväksyttiin selvitys sellaisenaan. Lisäksi päätettiin järjestää Järjestöedustamon
sisäinen työpaja, jossa pohditaan tiedon jakamista järjestöille, verkostojen
kokoamista sekä Järjestöedustamon viestinnän parantamista. Työpajan pidetään
syksyllä 2019.
9. Järjestömessujen valmistelu
Edellisessä kokouksessa päätettiin asettaa työryhmä valmistelemaan
järjestömessuja loppuvuodeksi 2019. Järjestömessujen sijaan työryhmässä
päädyttiin valmistelemaan kahta erillistä tilaisuutta: ammattilaisille suunnattu
kehittämistilaisuus joulukuulle sekä kaikille avoin tapahtuma
kansalaisvaikuttamisen juhlapäivänä 1.10. Nina Lindberg esitteli työryhmän
tämän hetkisen suunnitelman. Seuraava kokous järjestetään 24.4. klo 9-11
Virastotalolla.
Esitys
Sovitaan tapahtumien valmistelun etenemisestä.
Päätös
Päätettiin kutsua seuraavaan työryhmäkokoukseen koko Järjestöedustamo sekä
kaupungin edustajia.
10. Muut asiat
Käytiin kokouksesta lyhyt palautekeskustelu.
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 14.5. klo 15-17 Virastotalolla.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.02.

