Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnan kokous 2
Pöytäkirja
Paikka: Etelä-Savon maakuntaliitto, neuvotteluhuone Piällysmies
Aika: to 21.11 klo 9.15-11.30
Kutsutut: Varsinaiset jäsenet,
Muut: Etelä-Savon maakuntaliitto Eveliina Pekkanen, vs. hallinto-ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen,
Järjestö 2.0-hanke Tuula Narvola
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Etelä-Savon maakuntaliitto Eveliina Pekkanen, vs. hallinto-ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Markku Turkia avasi kokouksen.
2. vs. hallinto-, ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen tuo maakuntaliiton johdon terveiset
Kertoi terveiset maakuntavaltuuston kokouksesta. Osallisuustyö on käynnissä maakunnallisesti.
Osallisuuskoordinaattoreiden valinta on maakuntajohtajan päätöstä vailla valmis. Työpanosta saadaan
järjestöneuvottelukunnan toiminnan kehittämiseen vuoden alusta. Maakunnnan ja maakuntaliiton

näkökulmasta valmisteluun esim. strategian osalta toivotaan ja odotetaan neuvottelukunnan panosta.
Maakuntahallituksessa käsiteltiin strategiaprosessia, osallistava työ marraskuun 2020 mennessä.
Valtuusto päättää kokouksessaan 2020 marraskuussa. Suunnitellaan yhdessä mikä osallistumisen
muoto on paras, sekä työpajoja on tarkoitus pitää ja lisäksi toivotaan, että järjestöneuvottelukunta
tekee kannanottoja kokouksissa. Kannanottoja annetaan myös muille tahoille kuin maakuntaliiton
koordinoimiin toimintoihin.
3. Toimintasuunnitelman vuodelle 2020 käsittely :
a. Järjestökyselyn tarve ja organisointi. Työvaliokunta oli suunnitellut kyselyn tekemistä.
Tavoitteena olisi, että kyselyn vastaukset olisi koottu helmikuun loppuun
järjestöneuvottelukunnan jäsenten toiminnan tueksi. Kysely valmiiksi 17.1.2020 ja palautus
14.2 mennessä, kysely auki osallisuusseminaarissa 10.2.2020. Yksi yhtenäinen
kyselylomake, jota työvaliokunta työstää. Työvaliokunta tekee kysymykset seuraavassa
kokouksessan ja yhteistyössä Järjestö 2.0-hankkeen kanssa. Päätettiin, että tehdään aluksi
ns. kevyt kysely ja myöhemmin mahdollisesti laajennetaan syvemmäksi analyysiksi.

b.

Yhteinen alusta, josta löytyisivät vähintään koko järjestökentän yhteystiedot käsiteltiin jo
työvaliokunnan kokouksessa. Asia on jo selvittelyssä maakuntaliitossa ja rekrytoitavan
osallisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu lähteä kartoittamaan mm. hintaa, lisäksi myös
tietoturvanäkökulma ja päivittämisvastuu tulee ottaa huomioon. Päällekkäisyyksiä ei
lähdetä tekemään ja pyritään hyödyntämään jo hyviksi todettuja käytäntöjä (esim.
Savonlinnan seudun Yssi) kanssa. Voidaan edelleen pitää seudullisena alustoja, mutta
yhteen paikkaan halutaan saada kaikki vähintään linkkinä. Suuria resursseja ei voida
moderniin systeemiin käyttää. Janne Nulpponen totesi, että asiaa selvitellään
maakuntaliiton osalta.

c. Viestintäsuunnitelma tehdään. Vertaisoppimispäivässä työstettiin eteläsavolaista
näkökulmaa siihen, mitä tarvitaan ja miten viestintää lähdetään viemään. Keskustelun
pohjalta todettiin, että viestintää pitää toteuttaa suunnitelmallisesti ja yhteisiä pelisääntöjä
noudattaen, mutta kuitenkin matalalla kynnyksellä sekä monikanavaisesti. Sisäinen ja
ulkoinen viestintä (esim.päättäjät, media) ovat molemmat elintärkeitä.
Järjestöneuvottelukunnan pääkotisivut ovat maakuntaliiton osallisuusosiossa ja sitä
päivitetään paraikaa. Teamsia pidettiin hyvänä tapana sisäisesti jakaa tietoa ja
dokumentteja. Sen käyttöön otosta keskusteltiin, todettiin että tarvitaan lisäksi myös
sähköpostiviestintää. Lisäksi facebookin katsottiin voivan olevan sopiva lisäkanava tämän
ryhmän toimintaan. Päätetiin perustaa FB-ryhmä heti; Noora Ruuth perusti ryhmän ja
ryhmä pidetään aluksi sisäisenä. Eveliina Pekkanen ja tammikuussa aloittava
osallisuuskoordinaatttori Emmi-Elina Fjällström tekevät tammikuussa pohjan
viestintäsuunnitelmalle, jonka työvaliokunta viimeistelee. Myös instagram otetaan
käyttöön ensi vuoden puolella.
4. Vertaisoppimispäivän 13.11 kokemuksista käytiin keskustelu.
5. Kuopion tilaisuudessa keskusteluun nousi työvaliokunnan lisäksi ehdotus sekä viestintäryhmän että
koulutusryhmän perustamisesta neuvottelukunnan toiminnan tueksi. Perustettiin viestintäryhmä:
Tuisku Jähi, Jarna Räsänen, Sirpa Kolistaja, Susanna Issakainen ja Noora Ruuth ilmoittautuivat
mukaan viestintäryhmään tässä kokouksessa, voi ilmoittautua mukaan myös jälkikäteen.
Nimiasiasta tehdään äänestys. Viestintäryhmä tekee seulonnan ehdotuksista, kun Eveliina lähettää
ryhmälle aiemmin tulleet ehdotukset. Koulutusryhmän perustaminen: puheenjohtaja otti asian

esiin ja ehdotti, että asia jätetään vielä hautumaan. Päätetiin ottaa asia myöhemmin käsittelyyn
tarpeen mukaan.
6. Valmisteilla olevan osallisuusseminaarin ma 10.2.2020 osalta on vielä pohdittava sisältöjä.
Järjestöjen osuuden osalta tilaisuuden tarkoitus on, että sekä Järjestöneuvottelukunnan toiminta
tuodaan näkyväksi ja järjestöjen kesken on verkostoitumismahdollisuuksia. Tämä järjestöjen osuus
suunnitellaan yhdessä maakuntaliiton koordinoiman osallisuustyöryhmän ja Järjestöt 2.0-hankkeen
kanssa. Kysyttiin, että voiko kuljetusta järjestää esimerkiksi seminaariin Savonlinnan seudulla.
Maakuntaliitto selvittää kuljetusasian.
7. Muut asiat
Ei ollut muita asioita.
8. Seuraavan kokouksen/kokouksien ajankohta sekä työvaliokunnan kokouspäivien sopiminen
Seuraava kokous 13.1.2020 klo 9.15-11.30 Etelä-Savon maakuntaliitossa. Seuraava työvaliokunnan
kokous on 4.12.2019 klo 14-16 Etelä-Savon maakuntaliitossa.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.35

