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Järjestöedustamon kokous 6/2020
Aika
Paikka
Osallistujat
Järjestöjäsenet:

29.9.2020 klo 15-17
Teams sekä neuvotteluhuone 1 (Virastotalon 6. 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
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)
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 (sivistyspalvelut)
· Jaana Ylänen (sivistyspalvelut)
Virva Palomäki (avo- ja asumispalvelut)
· Johanna Sola (avo- ja asumispalvelut)
· Noora Karumaa (avo- ja asumispalvelut)
Minna Salminen (työllisyys- ja kasvupalvelut)
· Kristina Kemi (työllisyys- ja kasvupalvelut)
· Outi Koivisto (työllisyys- ja kasvupalvelut)
Koordinaattorit:
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Susanna Lundström (Tampereen kaupunki)
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sihteeri
sihteeri

Vierailijat:
Tomi Kuhanen (Artteli-kumppanuusyhdistys ry, Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hanke)
1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jaana Häggman avasi kokouksen klo 15.01.

2

Todetaan paikalla olijat
Käytiin esittelykierros ja kirjattiin paikallaolijat ylös.

3

Katsaus edellisen kokouksen muistioon
Ei lisättävää tai korjattavaa muistioon.

4

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5

Ilmoitusasiat
·

·

·

·

Kaikukortti on Kulttuuria kaikille ry:n kehittämä malli, joka antaa
Kaikukortin haltijalle mahdollisuuden osallistua kulttuuritilaisuuksiin,
tapahtumiin ja festivaaleille maksutta. Kortin voi saada tietyt ehdot
täyttävä yli 16.v henkilö. Tampereella Kaikukortin pilotoinnin valmistelu
on alkanut ja pilotointiaika kestää 2021 syksyyn. Tavoite on ottaa
Kaikukortti käyttöön Tampereella laajemmin pilotointijakson jälkeen.
Lisätietoja Kaikukortti.fi
Tampereen kaupunki käynnistää selvityksen, jonka tavoitteena on koota
kokonaisnäkemys kulttuurikentän tilatarpeista ja kaupungin
mahdollisuuksista vastata tarpeisiin. Selvityksen taustalla on Tampereen
tavoite parantaa kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä osana
kulttuuristrategian toimeenpanoa. Selvitys käynnistyy avoimella
yleisötilaisuudella 29.9.2020. Lisätietoja:
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuurintekijoille/kulttuuritilojenkehittaminen.html
Palvelukioski löytyy kaupungin jokaisesta hyvinvointikeskuksesta:
Hervanta Triosta, Koilliskeskuksesta, Lielahtikeskuksesta sekä Tesoman ja
Tipotien hyvinvointikeskuksista. Palvelukioskien info- ja
keskustelutilaisuudessa 21.10.2020 kerrotaan, miten palvelukioskit
toimivat ja mitä mahdollisuuksia ne tarjoavat eri toimijoille.
Ilmoittautumislomake:
https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/9010/lomakkeet.html
Artteli ja Tays ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen OLKAtoiminnan (sairaalavapaaehtoistoiminta ja järjestötoiminta sairaalassa)
aloittamisesta. Yhteistyö alkaa OLKA-pisteen perustamisella
ja keväällä toiminnalle haetaan henkilöresurssia.
Lisätietoa suunnitelmista löytyy osoitteesta:
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https://www.tays.fi/fiFI/Taysin_OLKAtoiminnan_kehittaminen_etenee(111737)
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Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hankkeen tulokset ja maakunnallisen järjestöyhteistyön jatko
Järjestö 2.0 -hanke sai alkunsa vuonna 2017, kun Järjestöedustamosta kutsuttiin
työryhmä valmistelemaan hanketta. Nyt hanke on päättymässä kolmen vuoden
hankekauden jälkeen. Hankkeessa on kehitetty järjestöjen ja kuntien sekä
järjestöjen ja maakunnan välistä yhteistyötä sekä luotu järjestöille
verkostoitumismahdollisuuksia. Hankkeen projektipäällikkö Tomi Kuhanen
kertoo hankkeen tuloksista. Nina Lindberg kertoo maakunnallisen
järjestöyhteistyön jatkosuunnitelmista.
Esitys
Käydään keskustelua hankkeen tuloksista ja jatkoideoista.
Päätös
Hanke on ollut tarpeellinen, joten hankkeen aikana luotuja hyviä käytäntöjä
tulee jatkaa. Jatkossa järjestö-kunta-yhteistyössä kannattaisi keskittyä myös
alueellisen hyvinvointikertomuksen suositusten toteuttamiseen. Ajan puutteen
vuoksi kokouksessa ei ehditty pohtia, miten jatkossa tulisi tehdä yhteistyötä ja
miten järjestöt voisivat näkyä sote-keskuksissa. Palataan näiden kysymysten
pohtimiseen vielä myöhemmin. Tomi Kuhanen lähettää hankkeessa toteutetun
järjestökyselyn tarkemmat tulokset, kun ne ovat valmistuneet.
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Syksyn tapahtumat
Järjestöedustamo järjestää syksyllä kolme tapahtumaa: Tampere vaikuttaa! viikko, päihde- ja mielenterveysaiheinen yhteistyöfoorumi sekä vaalit.
Esitys
Käydään läpi syksyn tapahtumien toteutusta ja linjataan Järjestöedustamon
vaalien toteutustavasta ja kategorioista.
Päätös
Tampere vaikuttaa! -viikon mainonta on saanut hyvää näkyvyyttä ja viikon
aikana järjestetään monipuolisesti tapahtumia. Osallistujayhteisöille tullaan
lähettämään palautekysely viikon jälkeen.
Päihde- ja mielenterveysaiheista yhteistyöfoorumia on suunniteltu pämiverkoston kanssa. Foorumi pidetään 3.11. klo 13-15 Puistotornissa ja Janne
Kareinen DialogiAkatemiasta toimii tilaisuuden fasilitoijana. Tilaisuuteen
lähetetään kutsut viikolla 44-45.
Järjestetään vaalit tänä vuonna ilman kumppanuusfoorumia. Tiistaina 8.12. klo
15-18 on mahdollista äänestää Virastotalolla ja klo 18.30 striimataan
äänestyksen tulos Valtuustosalista. Aiemmista vuosista
poiketen kukin järjestö voi äänestää vain oman
järjestökategoriansa edustajaa. Järjestöt voivat kuitenkin
itse määritellä, mihin kategoriaan kuuluvat. Lisätään
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järjestökategorioihin Kansanterveysjärjestöt ja Ympäristö- ja
luonnonsuojelujärjestöt. Poistetaan kategorioista Muut järjestöt.
Muutokset edellyttävät Järjestöedustamon sääntöjen päivittämistä, joten ennen
ehdokasasettelun avaamista hyväksytään sähköpostikokouksessa uudet säännöt.
Ehdokasasettelu on käynnissä lokakuun alusta 15.11. saakka. Tämän jälkeen
ehdokkaisiin voi tutustua lähellä.fi-verkkosivuilla. Vaaleista tiedotetaan
kaupungin verkkosivuilla ja uutiskirjeissä. Lisäksi Järjestöedustamon jäsenet
viestivät vaaleista aktiivisesti omissa verkostoissaan.
8

Muut asiat
Ei muita asioita.

9

Seuraava kokous
Tiistaina 27.10. klo 15-17 Virastotalolla ja Teams-kokouksena.

10 Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 17.02.

