JÄRJESTÖEDUSTAMON KOKOUS 2 / 2017

MUISTIO

Paikka: Virastotalo, Innovation Space, 2. krs (Aleksis Kiven katu 14-16C)
Aika: 13.3. klo 15–17
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 (lapsiasiamies, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut)
Leena-Kaisa Nikkarinen (suunnittelija, Hyvinvoinnin palvelualue, Terveyden edistäminen ja hyvinvointi)
Ella Suojalehto (ikäihmisten palvelulinjan johtaja, Asumis- ja kuntoutuspalvelut)
Muut:
Noora Leppänen (gradututkija)
Koordinaattorit ja sihteerit:
Outi Lehtinen
Nina Lindberg

Kutsuttuna (läsnäolo- ja puheoikeus):
Pirkanmaan liitto: muutosjohtaja Kari Hakari ja Lape-muutosagentti Titta Pelttari (klo 15:30->)
Tampereen kaupunki (Hyvinvoinnin palvelualue, Terveyden edistäminen ja hyvinvointi):
suunnittelupäällikkö Mika Vuori (klo 15:30->)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Riitta Kuismanen avasi kokouksen klo 15.05

2. Todetaan paikallaolijat
Paikallaolijat kirjattiin ylös

3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Asialista hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jaana Häggman ja Marianne Järveläinen.

4. Ilmoitusasiat ja hyvinvointikuulumiset
Järjestöedustamon jäseniä on kokouskutsun yhteydessä pyydetty toimittamaan koko edustamoa koskevia
kuulumisia 8.3. mennessä, mutta niitä ei ole tullut.
Järjestöedustamolle on perustettu oma Facebook-ryhmä. Jäseniä pyydetään liittymään ryhmään (mikäli
Facebook on käytössä), jotta keskusteluja voidaan käydä siellä myös kokousten välissä.
Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta Vatenk on 13.2.2017 toimittanut
apulaispormestari Mikko Aaltoselle Järjestöedustamon valintakokousta koskevan kirjelmän (Liite 1).
Kirjelmä ja siihen laadittu vastine (Liite 2) toimitettiin Järjestöedustamolle ennen kokousta
kommentoitavaksi. Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että tulevan kauden valintakokoukseen liittyvät
kriteerit täytyy määritellä avoimemmin Järjestöedustamossa erityisesti sen suhteen, minkälainen yhdistys
tai yhteisö voi asettaa ehdokkaan. Järjestöedustamo toivoi, että vastineessa korjataan Vatenkin kirjelmässä
esitetty virheellinen käsitys Mannerheimin lastensuojeluliiton jäsenjärjestöistä (ne ovat erillisiä
rekisteröityjä yhdistyksiä).
Valintakokoukseen liittyvät kriteerit käsitellään tarkemmin syksyn kokouksessa ja tähän liittyvä esitys
toimitetaan myös eri tiedotuskanavien kautta etukäteen nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Todettiin myös,
että ikäihmisten järjestöt tulee ottaa paremmin huomioon jatkossa, kun kategorioita mietitään.

5. Maakuntauudistukseen valmistautuminen
a ) Järjestöedustamon kannanottoon liittyvät toimenpiteet
Edellisen kokouksen jälkeen on pienryhmässä valmisteltu sote- ja maakuntauudistukseen liittyvää
kannanottoa (Liite 3). Käydään läpi kannanottoon liittyvät toimenpiteet (tiedottaminen yms.)
Päätös:

MLL Tampereen osasto on ilmaissut tahtonsa haluta muuttaa kannanottoa määräajan puitteissa, mutta
tätä ei ollut huomioitu eikä muutoksia oltu tehty. Tästä syystä MLL Tampereen osaston kommentteja
odotellaan 14.3. asti, jonka jälkeen muut edustamon jäsenet voivat kommentoida. Lopullisen kuittauksen
jälkeen kannanotto lähetetään kaupungin kanavien kautta tiedotukseen.

b) Järjestötoiminnan rooli ja mahdollisuudet maakuntauudistuksen jälkeen.
Alustukset:
Kuulumiset sote- ja maakuntauudistuksesta / Kari Hakari
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kaupungin näkökulmasta / Mika Vuori
Päätös:
Kari Hakarin ehdotuksen mukaisesti Järjestöedustamo päätti esittää osallistumisen teemaryhmään
Järjestöedustamon jäsenen Disa Kamulan ja Kaisa Nyberg, varajäseninä Jaana Häggman ja Outi Ritari.
Päihde- ja mielenterveys -teemaryhmään esitetään jäseneksi Kaisa Nybergiä.
Todettiin, että järjestöjen näkökulma tulisi huomioida myös Digitaalisten palvelujen teemaryhmässä.
Mikäli STEAn Järjestö 2.0 -hankkeen kautta saadaan rahoitettua järjestö-muutosagentti, se voi olla mukana
kaikissa teemaryhmissä. Pirkanmaan Liitto sitoutuu yhteistyötahoksi hankkeeseen.

6. STEAn Suomi 100 -avustusohjelma (Järjestö 2.0 -hankehaku)
Nina Lindberg laittoi Järjestöedustamolle sähköpostia 17.2., jossa kutsuttiin järjestöjä mukaan
hankevalmisteluun. Hankehaku päättyy jo 30.3., joten ensimmäiset tapaamiset kutsuttiin koolle jo ennen
Järjestöedustamon kokousta.
STEA on käynnistänyt Suomi 100 -avustusohjelmia, joista yksi sopisi mainiosti Järjestöedustamossa
käsiteltäväksi ja valmisteltavaksi. Kyseessä on Järjestö 2.0 -avustusohjelma, jonka a-osion kuvaus on
seuraavanlainen: "Vahvistetaan järjestöjen roolia ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja
maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön
tukena.” (Liite: Suomi 100 -avustusohjelmien kuvaus)
Lopullinen hanke-ehdotus on Järjestöedustamon kommentoitavissa 24.-27.2. välisenä aikana sähköpostilla.
Hankevalmistelusta tiedotetaan mahdollisimman laajasti eri foorumeilla.
Päätös:
Hanke-ehdotus toimitetaan koko Järjestöedustamolle kommentoitavaksi. Kommentit pyydetään 27.3.
mennessä.
7. Seuraavan kokouksen teemasta ja teeman käsittelystä sopiminen
Kumppanuus 2020 -ohjelmassa esiin nousi voimakkaasti hyvinvointitiedon tuottaminen ja analysointi
yhdessä kaupungin kanssa. Miten Järjestöedustamo voisi edistää asiaa tänä vuonna?
Ehdotetaan, että seuraavassa kokouksessa käsitellään teemaa ‘Järjestöt ja hyvinvointitieto’. Ehdotuksia
asian käsittelystä (esim. toiveet alustuksista) ja työstämistavoista otetaan vastaan kokouksessa tai
sähköpostilla (jarjestoedustamo@gmail.com, / Facebook) 30.4. asti.

Päätös:
Hyvinvointikertomus, joka käsitellään maaliskuussa kaupunginvaltuustossa, toimitetaan
Järjestöedustamolle etukäteen nähtäväksi. Hyvinvointikertomus on elävä asiakirja, joka kertoo päättyvän
valtuustokauden tilanteen. Ehdotettiin, että samassa yhteydessä voisi myös läänintaiteilija Arttu
Haapalainen kertoa kulttuurihyvinvointikertomuksesta.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 17.00

Pöytäkirjan tarkastivat:

_______________________

_______________________

Marianne Järveläinen

Jaana Häggman

