Etelä-Savon järjestöneuvottelukunta YhES kokous

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Teams-etäkokous
Aika: 12.8.2020 klo 10-12.
Kutsutut: Järjestöneuvottelukunnan varsinaiset jäsenet, kuntaedustaja, Järjestö 2.0 Etelä-Savo Anita
Hahl-Weckström X ja Pia Forselius X, Etelä-Savon maakuntaliitto Pentti Mäkinen X, Terhi Venäläinen
X, Eveliina Pekkanen X ja Emmi-Elina Fjällström (siht.)X, Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto
Edvin Ehrnrooth X, Kirsi Leinonen Tulevaisuuden sote X, Paula Pusenius Etelä-Savon sotemaakuntauudistus X
VARSINAISET JÄSENET
Anne Käyhkö X
Heikki Pyrhönen
Noora Ruuth X
Kaisla Pirkkalainen X
Kalle Husso X
Niina Turunen X
Tuisku Jähi X
Pertti Kumpulainen X
Iris Damstén X
Airi Tella X

VARAJÄSENET

Virve Väisänen X
Marita Jurva X
Vesa Kallio X
Kari Jääskeläinen X

Kimmo Käärmelahti
Carita Röpelinen
Eveliina Naumanen
Tanja Mäkipää
Petri Tikkanen
Maarit Väisänen X
Tapio Keskinen
Harri Jukkala X
Sirkku Mehtola
Pekka Huovila
Sami Luntta
Pirkko Luntta
Teppo Leinonen
Piritta Keränen

Tapani Varjus
Kauko Väisänen X
Jarna Räsänen
Sirpa Kolistaja
Susanna Issakainen X

Merja Ikonen X
Heidi Kesänen
Jaana Lonka
Juho Järvenpää

1.

JÄRJESTÖALA
Kylät, kaupunginosat, kotiseutu
Työllisyyttä edistävät toimijat
Luonto ja ympäristö
Luovat alat (taide, kulttuuri jne.)
Urheilu ja liikunta
Potilasjärjestöt, omaishoito
Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus
Mielenterveys-, päihde-, riippuvuus- ja kriisityö
Lapsi-, perhe- ja väkivaltatyö
Eläkeläistoimijat
Nuorisojärjestöt
Vammaisjärjestöt
Yrittäjäjärjestöt
Valmius ja varautuminen
Harrastejärjestöt
SOTE -ja yhteistyö / Mikkeli
SOTE -ja yhteistyö / Pieksämäki
SOTE -ja yhteistyö / Savonlinna
Kuntaedustaja / Sulkava

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.04

2.

Maakunnan ajankohtaisia kuulumisia (Pentti Mäkinen)
Kesän aikana käynnistettiin valmistelu lausuntoon muun kuin soteen liittyvän
toiminnan osalta mahdollisiin maakuntarajamuutoksiin liittyen. Maakuntaliiton
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näkökulmasta toive yhtenäisen toimivan maakunnan jatkumisesta. Sotepalvelut
voitaisiin järjestää niin, että tulevaisuudessakin maakunta säilyisi toimivana.
Pentti vastasi esitettyihin kysymyksiin. Kuntien kuulemisia järjestetään sekä
järjestetään kuulemistilaisuuksia. Pentti ottaa vastaan mielellään kirjallisesti
sähköpostitse pentti.makinen@esavo.fi lausuntoa tai kommentteja ja toimijat voivat
niitä laittaa suoraan myös valtakunnallisen soteuudistuksen lausuntolinkin kautta
https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020. Pentin mukaan myös pelastuslaitosten
nykyinen tapa toimia olisi turvallisuutta vahvistava.

3.

Syksyn strategiatyöskentelypäivä 17.9.2020 klo 9-15 Juvalla Partalan kartanossa
Aikataulu aamu 9-11.30 alustukset, 12.30-15 työskentely, jos toteutus etänä niin
aikataulua tiivistetään. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä, sis. aamukahvi, lounas, ipkahvi. Fasilitointitarjous saatu Volat Oy:ltä, työskentelypäivän suunnittelu
työvaliokunnassa 21.8. ja viestintäryhmässä 7.9.
Päivän työskentelyn teema YhESin viestintä ja strategia, kutsuttu järjestöyhdyshenkilöt
mukaan, joille näkökulma järjestöavustukset. Anitan tekemä selvitys käytettävissä,
työpaja (Anita)
Pohjois-Karjalan järjestöneuvottelukunta Janesta pääsee alustamaan
varapuheenjohtaja Sanna Heinonen luottamustoimen näkökulmasta /
järjestöyhteistyön näkökulmasta joko Janen sihteeri Hanna Kääriäinen tai Anne
Pyykkönen.
YhESin toivomuksia päivälle voi jättää täällä: https://padlet.com/esavo/170920.

4.

Syksyn järjestötapahtumat Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki
Syksyn tapahtumiin jalkautuminen, (Anita) Mikkeli 1.10. Essoten aulassa. Toteutus
striimattuna tai lähi, tuotetaan lyhyt video siitä järjestöneuvottelukunnasta (lyhyt
esittely, vastaukset kysymyksiin, lisätietoja ja vastaa kyselyyn), Kalle pääsee mukaan
tapahtumaan klo 12-14.
Savonlinnan hyvinvointimessut siirtyvät ensi vuoteen. Korvaavat tapahtumat risteilyt
25.8. klo 10-13 ja klo 14-17 50 hlö/risteily, virkistysnäkökulma, Xamkin vetäjä: koronan
vaikutukset yhdistystoiminnassa, minimessut (syys-lokakuun puolivälin tienoilla)
Enonkoski, Savonranta, Punkaharju, Sulkava, Rantasalmi, Kerimäki, Savonlinna.
Minimessuille YhESistä mukaan kysely, voisiko myös paikallinen YhESiläinen ja
järjestöyhdyshenkilö olla mukana? Tieto päivämääristä toimitetaan jäsenille.
Pieksämäen järjestöfoorumi pidetään 28. tai 29.10.
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5.

Jäsenmuutokset
Maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manu esitti YhESiin nuorisojärjestöjen
varajäseneksi 15.5. Sami Lunttaa (Järvi-Suomen lukiolaiset ry.) ja jäsenmuutokset on
hyväksytty maakuntahallituksessa kesäkuussa.
Harrastejärjestöjen edustaja Anne Matilainen (Savon Martat ry.) on siirtynyt toisiin
tehtäviin, ja on jäänyt pois järjestöneuvottelukunnasta, varajäsen Tapani
Varjus (Mikkelin Setlementti ry.) kokoukseen varsinaiseksi jäseneksi kutsuttuna.
Uuden harrastejärjestöjen varajäsenen paikka on auki, aiemmin toimintaan hakeneiden
listasta maakuntaliitto esittää Mervi Lintusen valintaa (Pieksämäkeläiset ry.) (Eveliina).

6.

Nimeämispyyntö Etelä-Savon maakuntauudistuksen viestintäryhmään
Pyyntö on tullut YhESille esityslistan lähettämisen jälkeen ja toimitettu tiedoksi kaikille
jäsenille. Päätettiin, että YhESin viestintäryhmä nimeää henkilön keskuudestaan, Emmi
laittaa viestintäryhmälle pyynnön. Kokouksessa ei ilmoittautunut muita kiinnostuneita
asiaa kohtaan.
Etelä-savolaiset järjestöt lämpimästi tervetulleita pian uudistuvan www.etela-savo.fi sivuston ”Uudistusta tekemässä” -sivulle, josta ohjaamme linkeillä suoraan yhdistysten
omille alustoille. Linkkejä sivustoille voi toimittaa Emma Klénille jo nyt, sivujen määrä
aueta 18.8.20. Emmi toimittaa YhESin materiaalia sivustolle ja Emma on mukana myös
huomisessa järjestöjen yhteystietoalustakokouksessa sparraamassa asiaa.

Tiedoksi
7.

Järjestöjen ääni -hanke
Sovittu keskustelu suunnitelmissa olevasta järjestöjen maakunnallisesta
yhteystietoalustasta Mikkelin ja Pieksämäen seudun toimijoiden kanssa 13.8. Alusta
voidaan perustaa Järjestöjen ääni -hankkeen rahoituksella, mikäli
yhteistyökumppaneita löytyy. Alustan jatkuvuuden kannalta tarvitaan joukko
sitoutuneita toimijoita sekä sitä hallinnoiva vastuutaho, alustavaa selvitystä on tehty
Itä-Savon alueen Yssi.fi:n ja valtakunnallisen Toimeksi.fi:n palveluista. Emmi laittaa
tietoa kokouksen tuloksista heti kokouksen jälkeen.
Kolmannen sektorin tieto on tärkeää saada ilmaiseksi helposti löydettäväksi. Myös
Järjestö 2.0:n keräämät yhteystiedot saataisiin talteen alustalle hankkeen päättyessä.
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8.

Muut asiat
Työryhmiin/neuvottelukuntiin/johtoryhmiin osallistuneilta kuulumiset. Etelä-Savon
sote-maakuntauudistuksen johtoryhmä ja viestintäryhmä, verkostojärjestöjen
neuvottelukunta ym.
Kauko kertoi, että E-S sote-maakuntauudistuksen johtoryhmä on kokoontunut
muutaman kerran etänä, Kauko tuonut esiin mm. järjestöjen ennaltaehkäisevän
toiminnan järjestämisen näkökulmaa. Ministeriö on pyytänyt lausuntoja esimerkiksi
vammaisfoorumiin liittyen. YhES:inä muotoillaan viestiä eteenpäin vietäväksi
johtoryhmään (seuraavaan kokoukseen).
Verkostojärjestöjen neuvottelukunta: Stea-rahoitteinen ohjelma päättyy, on kuitenkin
mahdollista saada jatkorahoitusta vuodeksi, tämän rinnalle valmisteltu Sosten ja Stean
kanssa mallia, jossa pääpainona sotemaakuntauudistus ja järjestäen tuen organisointi.
Otetaan kokouksiin säännöllisesti asiat, joihin halutaan ottaa neuvottelukuntana
kantaa tai viedä eteenpäin, asioita voi lähettää milloin vain Kallelle, Eveliinalle tai
Emmille.
Kannatettiin varajäsenen osallistumisen mahdollisuutta kokouksiin etänä. Tämä
otetaan käytännöksi. Varajäsenet voivat siis osallistua halutessaan kokouksiin etänä
myös silloin kun varsinainen jäsen on paikalla. Varajäsenet on kutsuttu myös yhteisiin
työskentelypäiviin (esim. 17.9. työskentelypäivä ja 15.12. joululounas).
Osallisuusblogissa oli elokuussa Samin ja Pirkon haastattelu, blogiin voi toimittaa omia
kirjoituksia järjestökentältä. Puhutaan asiasta lisää viestintäryhmässä. Blogi löytyy
osoitteesta www.esavo.fi/osallisuusblogi.
Tehtävä kaikille jäsenille: lähettäkää oma jäsenesittely Emmille 20.8. mennessä.
Oma kuva ja vastaa kysymykseen miten/miksi hakeuduit järjestöneuvottelukuntaan ja
miten haluat edistää Etelä-Savon yhdistysten yhteistyötä ja asioita. Esittelyt lähetetään
kyselyyn vastanneille, jaetaan niitä somessa ja tehdään blogiesittely.

9.

Syksyn kokous- ja työskentelypäivät
Työvaliokunta 21.8. klo 10-12 (työskentelypäivän fasilitaattorille ehdotettu) Teams
Viestintäryhmä 7.9. klo 12 Teams
YhESin ja kuntien järjestöyhdyshenkilöiden työskentelypäivä 17.9. klo 9-15 Juvan
Partalan kartanolla (tai etänä). Teemana YhESin viestintä ja strategia.
YhES kokous 29.10. klo 9.30.-11.30 Teams
Työvaliokunta 26.11. klo 10-12
YhES kokous ja joululounas 15.12. klo 12-14
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10.

Maakunnallisen nuorisovaltuusto Esa-Manun kuulumisia ja yhteistyö YhESin kanssa
(Edvin Ehrnrooth ja Terhi Venäläinen klo 11)
Esa-Manulaiset ovat mukana monissa ohjausryhmissä ja asiantuntijaryhmissä.
Seuraava haku maakunnalliseen nuorisovaltuuston vuoden 2020 lopussa.
Esa-Manu on ollut mukana mm. maakuntastrategian päivitystyössä tuomassa nuorten
näkemyksiä. Terhin ja Edvinin esitys pöytäkirjan liitteenä.
Pentti muistutti, että sekä maakunnallisen nuorisovaltuuston että
järjestöneuvottelukunnan kannattaa antaa lausuntoja oma-aloitteisesti ja ottaa kantaa
esimerkiksi sote-maakuntauudistuksen tilanteeseen.
Tulevaisuudessa yhteistyössä esim. retket ja tutustumiskäynnit sekä yhteiset työpajat
sekä tapaamisien yhdistäminen myös eläkeläisneuvottelukunnan toiminnan kanssa.

11.

Sote-maakuntauudistuksen kuulumisia (Sami Sipilä klo 11.30)
Itä-Savo on kutsuttu mukaan E-S sote-maakuntauudistuksen työskentelyyn jokaisessa
vaiheessa. Odotetaan valtioneuvoston päätöstä, yhteistyövalmius on heti kun/jos tieto
yhtenäisestä maakunnasta tulee.
Uudistuksen visio on ennaltaehkäisevä, varhaisen vaiheen tuki ja palvelu oikeassa
paikassa. Samin esitys pöytäkirjan liitteenä.
Samin esityksen lisäksi esittäytyivät Paula Pusenius Sote-maakuntauudistus,
rakenneuudistus ja sote-maakuntauudistus kulkevat käsi kädessä. Tarkoitus on tehdä
uudistusta yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa ja tätä halutaan tuoda esiin. Yhteyttä
niin Samiin, Kirsiin kuin Paulaan voi olla

12.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.07

