JÄRJESTÖEDUSTAMON KOKOUS 1 / 2019

MUISTIO

Paikka: Virastotalo, ryhmähuone 1 (5. krs)
Aika: 22.1.2019 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) poistui
klo 16.01
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) poistui klo 17.04
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) poistui klo 17.05
Kaupungin edustajat:
Tiia Heinäsuo poistui klo 15.46
Mika Vuori poistui klo 16.15
Ella Suojalehto
Maakunnan edustaja:
Anne Heusala
Koordinaattorit ja sihteerit:
Susanna Lundström
Nina Lindberg

Vierailevat asiantuntijat:
Hanna Karojärvi (Tampereen kaupunki)
Tomi Kuhanen (Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin
edistäjinä -hanke)
1. Kokouksen avaus
Koordinaattori Nina Lindberg avasi kokouksen klo 15.13.
2. Todetaan paikallaolijat ja edustamon jäsenet esittäytyvät
Käytiin esittelykierros ja kirjattiin paikalla olijat ylös.
3. Katsaus edellisen kokouksen muistioon
Uudet jäsenet eivät olleet saaneet edellisen kokouksen muistiota, joten
koordinaattorit Nina ja Susanna toimittavat sen kokouksen jälkeen kaikille.
4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin ilmoitusasioihin
PäMi-verkoston tilaisuus.
5. Puheenjohtajan valinta vuodelle 2019 ja sääntöjen hyväksyminen (kts.
liite)
Valittiin Jaana Häggman Järjestöedustamon puheenjohtajaksi ja Klaus Lehtinen
varapuheenjohtajaksi. Käsiteltiin luonnosta Järjestöedustamon säännöiksi, joita
oltiin valmisteltu ennen kokousta pidetyssä suunnitteluseminaarissa. Tehtiin
joitain muutoksia luonnokseen ja äänestettiin vaalikäytännöistä. Ehdotus, että
Järjestöedustamon jäsenistä vaihtuu vuosittain puolet sai yhden äänen. Ehdotus
Järjestöedustamon vaaleista kahden vuoden välein sai seitsemän ääntä ja tuli
täten valituksi sääntöihin. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2017 vaaleissa
valitut henkilöt jatkavat yhden ylimääräisen vuoden ajan Järjestöedustamon
jäseninä. Hyväksyttiin kokouksessa osa säännöistä, mutta kohdasta toiminta ja
kokouskäytännöt päätetään myöhemmin sähköpostilla.
Päätettiin esittää kaupungille, että Järjestöedustamoon nimitetään kaupungin
edustajille varahenkilöt. Toivotaan, että nimettävät henkilöt ovat päättävissä
asemissa olevia viranhaltijoita/toimihenkilöitä. Seurataan sote- ja
maakuntauudistuksen etenemistä ja tarvittaessa pyydetään maakuntaa
nimeämään edustajalleen varahenkilö.
Lisäksi esitetään kaupungille järjestöyhdyshenkilön nimeämistä, minkä avulla
helpotettaisiin järjestöjen yhteistyötä kaupungin eri toimialojen kanssa.
6. Ilmoitusasiat ja hyvinvointikuulumiset
· Tampereen kaupungin käynnissä olevat avustushaut: toiminta-avustukset
ja ammattitaiteilijoiden stipendit (31.1. saakka), aluerahat (27.1. saakka)
sekä joukkorahoituskokeilu (1.3. saakka)
· Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkostossa valmistellaan Mitä mulle
kuuluu? -tilaisuutta. Tilaisuus haluttaisiin pitää Virastotalon

valtuustosalissa, mutta sen voi varata vain kaupungin henkilökuntaan
kuuluva. Etsitään kaupungilta yhteyshenkilö tilaisuuden järjestelyihin.
7. Järjestöagentin valinta
Pirkanmaan Järjestö 2.0 –hankkeen tavoitteena on valita jokaiseen Pirkanmaan
kuntaan järjestöagentteja, jotka kokoontuvat säännöllisesti yhteen ja vaihtavat
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä järjestö-kunta- ja järjestö-maakuntayhteistyöstä.
Tomi Kuhanen Järjestö 2.0 –hankkeesta kertoi tarkemmin järjestöagenttien
tehtävänkuvasta.
Esitys
Valitaan Järjestöedustamon edustajista Tampereen järjestöagentit.
Päätös
Päätettiin valita agentti myöhemmin.
8. Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma
Tampereen kaupunki on päivittämässä vuosille 2017-2021 laadittua
yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna
Karojärvi kertoi, miten suunnitelman muokkaamista valmistellaan ja millä
aikataululla.
Esitys
Suunnitellaan mahdollista yhteistyötä yhdenvertaisuussuunnitelman
päivittämisessä.
Päätös
Kevään aikana Hanna Karojärvi tulee kysymään järjestöiltä syrjintätietoa sekä
pyytämään järjestöjä osallistumaan avoimeen yleisötilaisuuteen. Lisäksi
järjestetään Järjestöedustamolle erillinen tilaisuus
yhdenvertaisuussuunnitelmasta.
9. Järjestöedustamon vuosikello 2019 (kts. liite)
Järjestöedustamon koordinaattorit Susanna ja Nina esittelivät alustavaa
suunnitelmaa Järjestöedustamon vuosikelloksi alkavalle vuodelle.
Esitys
Päätetään vuosikellosta vuodelle 2019 mm. sopimalla kokousajoista,
perustettavista työryhmistä sekä keskeisistä teemoista ja työtavoista. Päivitetään
vuosikelloa pitkin vuotta.
Päätös
Seuraava kokous pidetään tiistaina 19.2. klo 15-17. Päivitetään seuraavassa
kokouksessa vuosikelloon loput kokousajat ym.
9. Muut asiat
Ei muita asioita.
10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.08.

Liitteet:
-

Järjestöedustamon säännöt
Järjestöedustamon vuosikello v. 2019

