JÄRJESTÖEDUSTAMON KOKOUS 2 / 2019

MUISTIO

Paikka: Virastotalo, ryhmähuone 1 (5. krs)
Aika: 19.2.2019 klo 15.30-17.30
Järjestöedustamon jäsenet:
Tiina Virnes (Tarve ry)
- varajäsen Sami Rantanen (Yhdessä selviytymisen Tuki YSTI ry)
Christina Brandt (Pirkanmaan Vammaistyö ry & Pirkanmaan CP-yhdistys ry) poistui
16.45
- 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) poistui klo 17.00
- 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)
- 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
Mika Vuori
Virva Palomäki
Maakunnan edustaja:
Anne Heusala
Koordinaattorit ja sihteerit:
Susanna Lundström
Nina Lindberg

Vierailevat asiantuntijat:
Riikka Piitulainen
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jaana Häggman avasi kokouksen klo 15.30.
2. Todetaan paikallaolijat ja edustamon jäsenet esittäytyvät
Käytiin esittelykierros ja kirjattiin paikalla olijat ylös.
3. Katsaus edellisen kokouksen muistioon
Ei lisättävää tai korjattavaa muistioon. Edellisessä kokouksessa hyväksymättä
jäänyt osa säännöistä hyväksyttiin kokouksen jälkeen sähköpostilla esityksen
mukaan.
4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat ja hyvinvointikuulumiset
 Ajankohtaiskatsaus: osallistumisen mallin arviointi
o Kysely avoinna 27.2.2019 saakka, miten osallistumista tulisi
kehittää
o Pienryhmähaastatteluun järjestökumppanuudesta ilmoittautui
Vesa Vaittinen, Jaana Mäkinen, Tiina Virnes ja Zahra Pishehgar.
Haastattelu pidetään 6.3. klo 14. Susanna ilmoittaa paikan
lähempänä osallistujille.
o Mallin arviointi ja tulevaisuuden suuntaviivat käsitellään
kaupunginhallituksen kehittämiskokouksessa 10.6.2019.
 Järjestöedustamo kutsuttiin Tampereen läntisen ydinkeskustan katuverkon
kehittäminen -sidosryhmätyöpajaan (12.2.). Paikalla oli Juha Salonen,
Eero Portaankorva ja Susanna Lundström.

6. Järjestöagentin valinta
Tomi Kuhanen Järjestö 2.0 –hankkeesta kertoi edellisessä kokouksessa
järjestöagenttien valinnasta. Päätettiin palata asiaan uudestaan seuraavassa
kokouksessa.
Esitys
Valitaan Järjestöedustamon edustajista Tampereen järjestöagentit.
Päätös
Katja Wallenius lähettää Järjestöedustamolle kutsun ensimmäiseen
kokoontumiseen, johon kaikki halukkaat ovat tervetulleita. Vesa Vaittinen ja

Eero Portaankorva ilmoittivat ainakin tulevansa ensimmäiseen tapaamiseen
tutustumaan.
7. Järjestöedustamon vuosikello 2019 (kts. liite)
Edellisessä kokouksessa käytiin läpi alustavaa suunnitelmaa Järjestöedustamon
vuosikelloksi vuodelle 2019. Päätettiin sopia kokousajat seuraavassa
kokouksessa.
Esitys
Sovitaan vuoden 2019 kokousajat ja päivitetään mahdollisesti myös muilta osin
vuosikelloa.
Keskustelu
Olisi tarpeen lisätä keskustelua valtuutettujen kanssa, niin että valtuutetut
sitoutuisivat mukaan. Yksi vaihtoehto on kokeilla Erätauko-konseptia. Tämän
voisi sisällyttää Järjestömessujen ohjelmaan.
Päätös
Päätettiin järjestää Järjestömessut vuoden lopulla. Messujen
valmistelutyöryhmään ilmoittautui seuraavat henkilöt: Tiina Virnes, Katja
Wallenius, Zahra Pishehgar ja Jaana Mäkinen. Ensimmäinen kokous pidetään
tiistaina 19.3. klo 15 (paikka ilmoitetaan myöhemmin).
Vaikuttavuuden arviointia tekevään työryhmään ilmoittautui seuraavat henkilöt:
Kirsikka Kaipainen, Maija Schellhammer-Tuominen, Katja Wallenius ja Vesa
Vaittinen. Ensimmäinen kokouspäivämäärä pidetään perjantaina 8.3. klo 8:30
Virastotalolla.
Koordinaattorit ovat mukana työryhmissä. Ehdotetaan koko edustamolle
sähköpostitse mahdollisuutta osallistua työryhmiin.
8. Hyvinvointiohjelma 2020-24
Kaupunkistrategiassa on määritelty tulokseksi vuodelle 2030, että Tampereella
on tasaisesti jakautunut hyvinvointi. Koska tutkimusten mukaan alueiden väliset
hyvinvointierot eivät ole kaventuneet Tampereella vuosien 1995-2015 aikana,
selvitetään millaisin toimenpiteiden tavoite voitaisiin saavuttaa. Yhtenä
vaihtoehtona on pohdittu kehitysohjelman käynnistämistä. Suunnittelija Riikka
Piitulainen kertoo valmistelutilanteesta.
Esitys
Käydään keskustelua siitä, mikä olisi tarkoituksenmukaisin menetelmä
alueellisten hyvinvointierojen kaventamiseen ja mitä teemoja ohjelmassa tulisi
olla, mikäli ohjelma päätetään käynnistää.

Keskustelu
Käytiin läpi asioita, jotka puuttuvat hyvinvointiohjelman alustavista teemoista.
Teemoista puuttuvat esimerkiksi kulttuuri ja terveys. Erityisesti terveyspalvelut
puhuttivat ja päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien kaupunkilaisten
tilanne. Nostettiin myös esille ennalta ehkäisyn vaikuttavuus, esim. panostukset
lasten ja nuorten palveluihin.
Päätös
Sovittiin että keskustelua jatketaan työpajan muodossa, mikäli
Hyvinvointiohjelma toteutuu.
9. Muut asiat
Ei muita asioita.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.
Liitteet:
- Järjestöedustamon vuosikello v. 2019

