JÄRJESTÖEDUSTAMON KOKOUS 3 / 2017

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Virastotalo, Ryhmähuone 2, 5. krs
Aika: 6.6. klo 15-16.50
Puheenjohtaja:
Riitta Kuismanen (Pirkanmaan Omaishoitajat PIONI ry)
Järjestöedustamon varsinaiset jäsenet:
Jaana Alasentie (Yhdessä selviytymisen tuki YSTI ry)
Christina Brandt (Pirkanmaan Vammaistyö ry)
Jaana Häggman (Pro-tukipiste ry)
Marianne Järveläinen (Amurin Teon Tupa ry)
Disa Kamula (Jotain odottamatonta ry)
Tia Kemppainen (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry)
Kimmo Kumlander (Silta-valmennusyhdistys ry)
Niina Lahti (Nääsville ry)
Kaisa Nyberg (Kumppanuustalo Artteli ry)
Eero Portaankorva (Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry)
Outi Ritari (MLL Tampereen osasto ry)
Vesa Vaittinen (Tampereen A-kilta ry)
Tiina Virnes (Tarve ry)
Sami Wirkkula (Setlementti Tampere ry)
Edustamon varajäsenet:
Klaus Lehtinen (Pirkanmaan mielenterveysomaiset Finfami ry)
Riitta Virenius (Tampereen seudun selkäyhdistys ry)
Arto Juhela (Ahjolan setlementti ry)
Kaupungin edustajat:
Tiia Heinäsuo
Leena-Kaisa Nikkarinen
Ella Suojalehto
Muut:
Noora Leppänen (gradututkija)
Koordinaattorit ja sihteerit:
Susanna Lundström
Nina Lindberg
Kutsuttuna (läsnäolo- ja puheoikeus):
Mika Vuori (Tampereen kaupunki; Hyvinvoinnin palvelualue, Terveyden edistäminen ja
hyvinvointi)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Riitta Kuismanen avasi kokouksen klo 15.03.
2. Todetaan paikallaolijat

Kirjattiin paikallaolijat ylös.
3. Katsaus edellisen kokouksen pöytäkirjaan
Ei lisättävää tai korjattavaa pöytäkirjaan.
4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Asialista hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Disa Kamula ja Tia Kemppainen.
5. Ilmoitusasiat ja hyvinvointikuulumiset
15.5.2017 pidettiin Metsossa Järjestöedustamon strategiatyöpaja, jossa Tampereen
kaupungin strategiacontroller Nina Mustikkamäki esitteli uuden kaupunkistrategian
laadintaa ja brändityötä. Työpajassa kerättiin Järjestöedustamon syötteitä liittyen
Tampereen tämänhetkisiin vahvuuksiin ja tavoiteltavaan tulevaisuuteen. Strategiaan voi
vaikuttaa vielä 18.6.2017 saakka vastaamalla kyselyyn Tampereen kasvot -sivustolla,
Tampereen Raati –mobiilisovelluksella tai paperisella lomakkeella, joita on täytettävänä mm.
Arttelissa.
Järjestötoimijoita haetaan ideakilpailulla mukaan Tesoman hyvinvointikeskuksen
yhteisökahvilan toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Hakuaika päättyy 12.6. klo 12.
Lisää tietoa hausta löytyy osoitteesta: http://omatesoma.fi/yhteisokahvila/
Järjestö 2.0 -hanke myönnetty Arttelille, toteutuskumppaneinaan MLL Hämeen piiri ja SiltaValmennusyhdistys. Hankkeen tavoitteet ovat: Maakunnallisen sote-järjestöyhteistyön
lisääminen perustamalla järjestöverkostoja tarvelähtöisesti; sote-järjestöjen ja yhdistysten
välisen sekä niistä ulospäin lähtevän viestinnän kehittäminen; yhteistyön kehittäminen
maakunnan sekä järjestöjen ja kuntien välillä; asukasosallisuuden lisääminen keräämällä ja
tuottamalla tietoa kunnille, maakunnille ja järjestötoimijoille; järjestöjen toimintakatveen
näkyväksi tekeminen palvelu- ja toimintakatvealueille. Hankkeeseen rekrytoidaan kolme
työntekijää, jotka sijoittuvat kolmeen toteuttajajärjestöön. Hanke on 3,5-vuotinen.
Rekrytointi päättyy 7.6. klo 16:15. Työntekijät aloittavat 1.8.
Kaupungilla on tiedostettu tarve uudistaa toiminta-avustusten jakokriteereitä. Taustalla on
mm. uudistunut lautakuntarakenne. Käydään Järjestöedustamossa keskustelu aiheesta
syksyllä.
6. Järjestöedustamon jäsenyys ja edustamosta eroaminen
Varsinaisista jäsenistä Sami Wirkkula on pyytänyt eroa ja Marianne Järveläinen on
siirtymässä toisiin työtehtäviin. Keskusteltiin Järjestöedustamon jäsenyydestä ja
käytännöistä liittyen eroamiseen.
Päätös:
Jäsenyys on henkilökohtainen, joten työtehtävien tai työnantajan muutos ei vaikuta
jäsenyyteen. Täten Marianne Järveläinen voi halutessaan jatkaa edustamossa mikäli hän
toimii vielä järjestöpuolella. Sami Wirkkulan tilalle varsinaiseksi jäseneksi nostetaan
ensimmäinen varajäsen Klaus Lehtinen.

7. Kaupungin hyvinvointikertomus
Suunnittelupäällikkö Mika Vuori esitteli kaupungin hyvinvointikertomuksen.
Työryhmissä keskusteltiin keskeisimmistä asioista järjestöjen näkökulmasta.
Päätös:
Kaupungilta kutsutaan avoimella kutsulla kaikki Järjestöedustamon jäsenet kokoukseen
valmistelemaan toimenpiteitä yhdessä Leena-Kaisa Nikkarisen ja Mika Vuoren kanssa.
8. Seuraavan kokouksen teema ja teeman käsittelystä sopiminen
Käsitellään Järjestöedustamon valintaprosessia (ml. seuraavien vaalien valintakategorioita ja
varaedustajien valintaa) sekä Järjestöedustamon tehtäviä ja vaikuttamista.
9. Muut asiat
Keskusteltiin, miten Järjestöedustamo näkyy laajemmalle joukolle ja onko tarpeen järjestää
yhteistä tilaisuutta esim. jostain ajankohtaisesta teemasta. Yhtenä hyvänä käytäntönä
nostettiin esiin, että jokainen edustamon jäsen voisi pyytää audienssia oman alansa
järjestöihin kertomaan edustamon toiminnasta ja kuulemaan toiveita ja ajatuksia
edustamon toimintaan liittyen. Toivottiin, että ennen yleisötilaisuuden järjestämistä
Järjestöedustamossa käytäisiin keskustelua edustamon käytännön toimintatavoista sekä
siitä, mihin edustamo konkreettisesti voi vaikuttaa. Toiveena oli, että kaupunki kutsuisi
edustamon jäseniä mukaan tiimeihin/palavereihin sekä aktiivista osallistumista kaupungin
edustajilta edustamoon.
Tia Kemppainen kertoi, että järjestöille ja seurakunnille ollaan lähipäivinä lähettämässä
sähköistä kyselyä liittyen lapsiperheiden palveluihin. Kyselyyn toivotaan vastattavan laajasti,
koska sillä on suoria vaikutuksia lapsiperheiden palveluiden järjestämiseen tulevassa
maakunnassa. Syksyllä järjestetään hyvien käytäntöjen tori.
Noora Leppänen tekee pro gradu -tutkielmaa kunnan ja järjestöjen kumppanuudesta
esimerkkinä Järjestöedustamon toiminta. Tutkimukseen toivotaan haastateltavia
Järjestöedustamosta.
10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 16.50

Pöytäkirjan tarkastivat:

_______________________
Disa Kamula

_______________________
Tia Kemppainen

