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Järjestöedustamon kokous 4/2020
Aika
Paikka
Osallistujat
Järjestöjäsenet:

26.5.2020 klo 15-17
Teams-kokous

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)
· Johanna Riippi (sivistyspalvelut)
Virva Palomäki (avo- ja asumispalvelut) poistui 15.47
· Johanna Sola (avo- ja asumispalvelut) poistui 16.00
Minna Salminen (työllisyys- ja kasvupalvelut)
· Mari Taverne (työllisyys- ja kasvupalvelut)
· Marja Nyrhinen (työllisyys- ja kasvupalvelut)
Koordinaattorit:
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Susanna Lundström (Tampereen kaupunki)
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sihteeri
sihteeri

Vierailijat:
Raino Ketola (Tampereen kaupunki, sivistyspalvelut)
1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jaana Häggman avasi kokouksen klo 15.09.

2

Todetaan paikalla olijat
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
·

·

·

6

Tampereen kaupungin osallistuvassa budjetoinnissa on saatu 380 ideaa
siitä, miten voitaisiin käyttää lähes puoli miljoonaa euroa alaikäisten
tamperelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Syksyllä ideoista jalostetaan
työpajoissa konkreettisia suunnitelmia.
Seuroilla ja yhdistyksillä on mahdollisuus tarjota tulevassa Tampere
Junior -kehitysohjelman harrastuspilotissa 7.-luokkalaisille
harrastamiseen liittyvää toimintaa ensi lukuvuodelle. Tampereen
kaupunki, hyväksyttyään toiminnan, maksaa ainakin osan kustannuksista
toiminnan toteuttajalle erikseen sovitusti. Toiminta voi olla esim.
maksuton kokeilukerta seuran harjoituksissa, lukukauden kurssi puoleen
hintaan tai maksutta, sisäänpääsy tapahtumaan tai peliin, alennus
sisäänpääsystä yms. Tarjonta tulee tarjolle erilliseen Nuorisopassi sovellukseen. Omaa toimintaa voi ehdottaa mukaan osoitteessa:
https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/20906/lomakkeet.html
Pirkanmaan järjestöjen yhteistä Voi hyvin -viikkoa vietetään 1.-7.6.
Järjestöt voivat ilmoittaa Lähellä.fi-palvelun kautta toimintaansa
kyseiselle viikolle aihetunnisteella ”voi hyvin viikko”.

Palvelukortisto: alle 30-vuotiaiden palvelut
Tampereen kaupungin projektipäällikkö Raino Ketola on tämän vuoden alusta
valmistellut sähköistä palvelukortistoa, johon kootaan keskitetysti ja
mahdollisimman kattavasti perustietoja Tampereen alueella tarjolla olevista alle
30-vuotiaiden palveluista. Palvelukortisto on tarkoitettu lähinnä
työntekijäkäyttöön, mutta on myös kaikkien kuntalaisten saatavilla.
Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kortistosta on versio
käytettävissä jo nyt ja löytyy täältä:
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-
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terveyspalvelut/terveyspalvelut/koronavirus/tukea-lapsiperheillepoikkeusaikana.html
Esitys
Käydään keskustelua siitä, miten palvelukortisto voisi hyödyttää kolmannen
sektorin toimijoita.
Päätös
Palvelukortistoa pidettiin tarpeellisena ja toivottiin, että myös muihin palveluihin
saataisiin tulevaisuudessa vastaavanlainen. Huolta herätti tietojen pysyminen
ajantasaisena. Niinpä tärkeäksi nähtiin sen varmistaminen, että kortistoa
ylläpidetään myös tulevaisuudessa. Pidettiin hyvänä, että kortistoon ollaan
rakentamassa rajapintaa Lähellä.fi-palveluun.
7

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Järjestöedustamo on laatinut toimintasuunnitelman vuodelle 2020.
Toimintasuunnitelmaa on kevään aikana muokattu ja tullaan edelleen vuoden
aikana muokkaamaan koronaviruksen aiheuttamat kokoontumisrajoitukset
huomioiden.
Syksyksi on suunniteltu kolmea tapahtumaa: talousarviovalmisteluun liittyvä
päihdeteemainen yhteistyöfoorumi, kansalaisvaikuttamisen juhlapäivä sekä
vaalit. Pohjustuksena yhteistyöfoorumin suunnittelulle hyvinvointikoordinaattori
Johanna Riippi kävi läpi syksyllä toteutetun päihdeasennekyselyn tulokset
(https://www.tampere.fi/tiedostot/t/0Cnwnkr91/Tampereen_paihdetilannekyse
ly_vuodet_2018_2019.pdf)
Esitys
Keskustellaan päihdeasennekyselyn tuloksista ja suunnitellaan tarkemmin syksyn
tapahtumien toteutusta. Tehdään toimintasuunnitelmaan tarvittavat muutokset.
Päätös
Päätettiin järjestää päihdeteemainen yhteistyöfoorumi päihde- ja
mielenterveysjärjestöjen verkoston kanssa syyskuussa. Johanna Riippi ja Susanna
Lundström osallistuvat Pämi-verkoston seuraavaan kokoukseen, joka pyritään
järjestämään elokuussa.
Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivää vietetään viikon ajan 28.9.-4.10. Viikon
aikana on tarkoitus nostaa esiin kansalaisvaikuttamisen tekoja eri puolilta
Tamperetta. Viikon suunnittelua varten perustetaan työryhmä, jossa mukana
ovat Tiina Virnes, Katja Wallenius, Jaana Mäkinen, Kirsikka Kaipainen, AnuSusanna Kallio, Jaana Häggman sekä koordinaattorit.
Järjestöedustamon vaaleja käsitellään elokuun kokouksessa ja silloin tehdään
päätökset niihin liittyvistä järjestelyistä. Vaalien järjestämisessä ja
vaalitilaisuudessa huomioidaan silloiset koronaepidemiaan
liittyvät kokoontumisrajoitukset.
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Muut asiat
Palaute kerättiin Teams-kokouksen chat-palstalla.

9

Seuraava kokous
Tiistaina 25.8. klo 15-17 Virastotalolla tai Teams-kokouksena.

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.
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