JÄRJESTÖEDUSTAMON KOKOUS 1 / 2017

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Virastotalo, Innovation space, 2. krs
Aika: 25.1.2017, klo 14-16
LÄSNÄOLIJAT:
Järjestöedustamon varsinaiset jäsenet:
Jaana Alasentie (Yhdessä selviytymisen tuki YSTI ry) X
Christina Brandt (Pirkanmaan Vammaistyö ry) X
Jaana Häggman (Pro-tukipiste ry) X
Marianne Järveläinen (Amurin Teon Tupa ry) X
Disa Kamula (Jotain odottamatonta ry)
Tia Kemppainen (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry) X
Riitta Kuismanen (Pirkanmaan Omaishoitajat PIONI ry) X
Kimmo Kumlander (Silta-valmennusyhdistys ry)
Niina Lahti (Nääsville ry) X
Kaisa Nyberg (Kumppanuustalo Artteli ry) X
Eero Portaankorva (Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry) X
Outi Ritari (MLL Tampereen osasto ry) X
Vesa Vaittinen (Tampereen A-kilta ry) X
Tiina Virnes (Tarve ry) X
Sami Wirkkula (Setlementti Tampere ry) X
Edustamon varajäsenet:
Klaus Lehtinen (Pirkanmaan mielenterveysomaiset Finfami ry)
Riitta Virenius (Tampereen seudun selkäyhdistys ry) X
Arto Juhela (Ahjolan setlementti ry)
Kaupungin edustajat:
Tiina Heinäsuo X
Outi Lehtinen X
Leena-Kaisa Nikkarinen
Ella Suojalehto
Lisäksi läsnä koordinaattori Nina Lindberg ja kaupungin aluekoordinaattori Aija Karttunen
1. Kokouksen avaus
Koordinaattori Nina Lindberg avasi kokouksen klo 14.03.

2. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksin.
3. Kokouksen osallistujien toteaminen ja Järjestöedustamon jäsenten esittäytyminen sekä Aija Karttusen
alueverkostokuulumiset

Edustamon jäsenistö ja muut edustajiston toimijat esittäytyivät. Paikalla 13 edustajaa sekä kaupungin kaksi
edustajaa. Kokouksessa paikalla olleet ovat henkilöstölistalla tummennettuina.
Aija Karttunen kertoi alueverkostokuulumisia. Alue-Alvarit lakkaavat ja koillisessa on lähdetty piloitoimaan
alueverkostomallia. Lännessä, etelässä ja kaakossa Alvari-toiminta jatkuu toukokuun loppuun, mutta
alueverkostomalliin siirrytään pikkuhiljaa kaikkialla. Alueverkostot ovat avoimia ja alueellisia
kehittämisfoorumeita, joihin ei enää nimetä jäseniä ja ne rakentuvat hyvinvointikeskusten ympärille.
Koilliskeskuksessa järjestetään asukasilta 30.1. klo 17-20 Monitoimitila Kivessä. Järjestöedustamolle
tuodaan tulevaisuudessa alueverkostokuulumisia mahdollisten syötteiden ja palvelutarpeiden muodossa.
4. Puheenjohtajan valinta vuodelle 2017
Järjestöedustamon puheenjohtaja toimii kokouksien vetäjänä sekä edustamon kasvoina. Lisäksi
puheenjohtaja keskustelee Ninan ja Outin kanssa kokousten kulusta ja sisällöstä ennen kokouksia.
Päätös
Puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin yksimielisesti Riitta Kuismanen. Lisäksi varapuheenjohtajaksi
vuodelle 2017 valittiin Vesa Vaittinen.
5. Järjestöedustamon toimijoiden roolit ja edustamokauden keston arpominen
Järjestöedustamon jäsenet edustavat oman alansa asiantuntemusta. Edustamon kokouksissa päätettyjen
asioiden toimeenpano ei ole koordinaattorin tehtävä, vaan jokainen järjestöjen edustaja vastaa omaan
alaansa liittyvien asioiden etenemisestä. Yhteistyötahoja ja valmisteluryhmän voi koota hyödyntäen niitä
viestintäkanavia, joita Järjestöedustamon työn helpottamiseksi luodaan (kohta 6). Järjestöedustamon
puheenjohtaja johtaa kokouksia ja toimii Järjestöedustamon kasvoina. Koordinaattori Nina Lindberg
valmistelee kokoukset yhteistyössä kaupungin edustajan Outi Lehtisen kanssa. Edustamon sihteerin työ
sekä edustamon toiminnasta viestiminen jakautuu Ninan ja Outin kesken.
Perustamiskokouksessa valittiin 15 järjestöjen edustajaa jäseniksi Järjestöedustamoon. Jäsenistä puolella
edustamokausi on vuoden mittainen ja puolet jatkavat kauttaan vuoden 2018 loppuun saakka.
Järjestöedustamon ensimmäisessä kokouksessa tulisi valita edustajien kaudet. Lisäksi edustamon jäsenten
on hyvä keskustella edustajien vähimmäismäärästä kokouksissa. Edustajat keskustelevat myös kaupungin
edustajien roolista: onko rooli henkilökohtainen vai toimialakohtainen?
Edustamo kävi keskustelua jäsenten toimialoista ja heidän edustamistaan kategorioista. Työtehtävät
muotoutuvat edustamon toiminnan käynnistyessä ja niiden painotusten mukaan, mitä edustamo
kaudelleen painottaa. Jokainen edustaja edustaa järjestöjä, joten jokainen on velvoitettu kuulemaan
muiden järjestöjen mielipidettä.

Päätös
Päätettiin, että myöhemmin tulee tarkastella uudelleen kategorioita, joiden mukaan järjestöt valitaan
seuraavan kerran edustamoon. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdejärjestöille olisi hyvä olla oma
kategoriansa erikseen. Asiaan palataan uudelleen kumppanuusfoorumin alla, lähempänä edustamon
vaaleja vuodelle 2018.
Edustajat eri mittaisille kausille valittiin arpomalla. Kahdeksan edustajaa valittiin kahden vuoden mittaiselle
kaudelle ja seitsemän vuoden mittaiselle.

Kaksivuotiskaudelle valittiin Kaisa Nyberg, Outi Ritari, Eero Portaankorva, Jaana Häggman, Riitta
Kuismanen, Disa Kamula, Kimmo Kumlander ja Marianne Järveläinen.
Yksivuotiskaudelle valittiin Tiina Virnes, Sami Wirkkula, Tia Kemppainen, Christina Brandt, Vesa Vaittinen,
Jaana Alasentie ja Niina Lahti.
Varaedustajien kausi on vuoden mittainen ja heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. Varaedustaja
nousee varsinaisen edustajan edustajaksi sen mukaan missä järjestyksessä varaedustaja on edustamoon
valittu.
Järjestöjen edustajia on oltava paikalla vähintään kymmenen jokaisessa kokouksessa, jotta edustamo olisi
päätösvaltainen. Kaupungin edustajien rooli on henkilökohtainen (voi periytyä toiselle esim.
henkilöstövaihtumisen takia) ja kaupungin edustajien määrä paikalla tulisi olla vähintään kolme neljästä.
Pöytäkirjan tarkistusvuorot ovat kahdella henkilöllä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Ensimmäisenä vuorossa
ovat Jaana Alasentie ja Christina Brandt. Mikäli joudutaan ääntenlaskuun, pöytäkirjantarkastajat ovat myös
ääntenlaskijoita. Pöytäkirja lähtee julkiseen levitykseen tarkistuksen jälkeen. Lisätään pöytäkirjan
tarkistajien valinta tästä lähtien esityslistoille.

6. Järjestöedustamon viestintä ja työkäytänteet
Kokouksen esityslista lähetetään viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta sähköpostitse edustamon
jäsenille sekä laitetaan näkyville kaupungin verkkosivuille. Edustajat ilmoittavat vähintään viikkoa aiemmin
koordinaattorille (ei koko ryhmälle) mikäli kokoukseen osallistumiselle tulee este. Kokouksen muistio
lähetetään myös sähköpostitse sekä laitetaan verkkosivuille. Nina ja Outi hallinnoivat sähköpostitiliä, johon
toivotaan ensisijiaisesti yhteydenotot Järjestöedustamoon liittyvissä asioissa. Sähköposti on
järjestöedustamo@gmail.com.
Järjestöedustamolle perustetaan oma sivunsa kaupungin sivuston alle (www.tampere.fi/jarjestoedustamo).
Ajatustenvaihto ja kehittämistyö kokousten välillä tapahtuu Facebookin suljetussa ryhmässä, johon kaikkien
järjestöjen edustajat (myös muut kuin edustamon jäsenet) voivat liittyä. Lisäksi Facebookiin perustetaan
sivu, joka keskittyy tiedottamaan laajasti järjestöjen välisestä yhteistyöstä ja sen mahdollisuuksista
Tampereella ja Pirkanmaalla. Sivu toimii myös edustamon tiedotuskanavana.
Päätös
Ehdotus työ- ja viestintäkäytänteistä hyväksyttiin muutamin muutoksin. Lisäksi otetaan yhteys järjestöihin
ja kerrotaan viestintäkäytänteistä. Korostetaan että virallinen tiedotus menee verkon ja sähköpostin kautta,
epävirallinen keskustelu käydään Facebookissa. Nina ja Outi perustavat edustamon Facebook-sivut ja
hoitavat edustamon viestintää.
Nina ja Outi toimittavat koordinaattorien kuulumiset edustamolle etukäteen kirjallisesti.
7. Järjestöedustamon tehtävät 2017-2018
Osana Kumppanuus 2020 -työtä kartoitettiin kehittämiskokonaisuuksia, joiden kautta voidaan edistää
järjestöjen ja kaupungin mahdollisuuksia tukea ihmisten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä.
Kehittämiskokonaisuudet ovat nähtävissä Kumppanuus 2020 -ohjelman loppuraportin liitteestä 2.
Edustamo kävi keskustelua kehittämiskokonaisuuksien aiheista.
Edustamo keskusteli sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksesta järjestöjen toimintaan sekä
Järjestöedustamon tehtävistä suhteessa uudistukseen.

Pohdittiin edustamon roolia. Kaupungilta on tullut vahva viesti, että Järjestöedustamolla on arvovaltaa.
Järjestöedustamon roolina nähtiin mm. järjestöjen tekemän työn tuominen näkyvämmin esille. Toivottiin,
että edustamo tekee yhteisen kannanoton siitä, mitä maakuntauudistuksen yhteydessä tulee huomioida
järjestöjen roolin turvaamiseksi. Kehittämiskokonaisuuksien priorisoinnin osalta todettiin, että kohdat 3 ja 5
(avustuspolitiikka ja järjestöjen roolin vahvistaminen) ovat tärkeitä nimenomaan maakuntauudistuksen
näkökulmasta.
Päätös
Muodostettiin työryhmä tekemään kannanotto järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessaja sen
valmistelussa mukana olemisesta. Jaana Alasentie kutsuu työryhmän kasaan. Työryhmässä ovat mukana
ainakin Kaisa Nyberg, Tia Kemppainen, Riitta Kuismanen sekä Jaana Alasentie. Myös Outi Lehtinen
kaupungilta osallistuu tarvittaessa työryhmän työskentelyyn. Työryhmä laittaa kannanoton kommenteille
sähköpostitse Järjestöedustamon sähköpostilistalle. Työryhmä kokoontuu 31.1. klo 10 Arttelissa,
kokoushuone Avokkaassa (2. krs).
Johonkin tulevista kokouksista olisi hyvä saada mukaan joku keskeinen maakunta- ja sote-uudistuksen
valmistelun avainhenkilö.

9. Loppuvuoden kokousten & syksyn kumppanuusfoorumin päivämäärät
Tulevien kokousten ajankohdiksi sovittiin seuraavat
maanantai 13.3. klo 15
tiistai 6.6. klo 15
maanantai 25.9. klo 15
tiistai 19.12. klo 15
Kumppanuusfoorumin ajankohta: tiistai 12.12. klo 16:30

10. Muut asiat
Noora Leppänen tekee pro gradu -tutkielmaa järjestökumppanuudesta. Hänellä on lupa osallistua
edustamon kokouksiin.

11. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 16.03.

Pöytäkirjan tarkastivat:

_______________________

_______________________

Jaana Alasentie

Christina Brandt

