
Etelä-Savon järjestöneuvottelukunta YhES     ESITYSLISTA 

Paikka: Etelä-Savon maakuntaliitto, neuvotteluhuone Piällysmies 

Aika: 12.3. klo 10-13  

Paikalla: Järjestöneuvottelukunnan varsinaiset ja varajäsenet, Järjestö 2.0-hanke Pia Forström, Essote Heli 

Järnefelt, Etelä-Savon maakuntaliitto Eveliina Pekkanen ja Emmi-Elina Fjällström (siht.), Jyrki Kuva 

VARSINAISET JÄSENET VARAJÄSENET JÄRJESTÖALA 

Anne Käyhkö  Kimmo Käärmelahti Kylät, kaupunginosat, kotiseutu 

Heikki Pyrhönen Carita Röpelinen Työllisyyttä edistävät toimijat 

Noora Ruuth  Eveliina Naumanen Luonto ja ympäristö 

Kaisla Pirkkalainen Tanja Mäkipää Luovat alat (taide, kulttuuri jne.) 

Kalle Husso Petri Tikkanen  Urheilu ja liikunta 

Niina Turunen  Maarit Väisänen Potilasjärjestöt, omaishoito 

Tuisku Jähi  Tapio Keskinen Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus 

Pertti Kumpulainen  Harri Jukkala Mielenterveys-, päihde-, riippuvuus- ja kriisityö 

Iris Damstén  Sirkku Mehtola  Lapsi-, perhe- ja väkivaltatyö 

Airi Tella  Eläkeläistoimijat 

Virve Väisänen   Nuorisojärjestöt 

Marita Jurva  Pirkko Luntta Vammaisjärjestöt 

Vesa Kallio  Teppo Leinonen Yrittäjäjärjestöt 

Kari Jääskeläinen  Piritta Keränen (skype) Valmius ja varautuminen 

Anne Matilainen  Tapani Varjus Harrastejärjestöt 

Kauko Väisänen Merja Ikonen (skype) SOTE -ja yhteistyö / Mikkeli 

Jarna Räsänen (skype) Heidi Kesänen SOTE -ja yhteistyö / Pieksämäki 

Sirpa Kolistaja  Jaana Lonka SOTE -ja yhteistyö / Savonlinna 

Susanna Issakainen  Juho Järvenpää Kuntaedustaja / Sulkava 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.05. Pidettiin hiljainen hetki menehtyneen puheenjohtaja 

Markku Turkian muistoksi. Paikallaolijat esittäytyivät lyhyesti. 

 

2. Sotevalmistelun kuulumisia - (Heli Järnefelt)  

 

Maaliskuun 2020 lopussa päättyy kaksi sote-uudistukseen liittyvää valtionavustushakua. 

Järjestöyhteistyön näkökulmasta on hyvä tietää, miten valtionavustushakujen valmistelu 

etenee. Tulevaisuuden sote-keskusohjelmasta haetaan rahoitusta alueellisiin 

hankekokonaisuuksiin, joissa kehitetään perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintaa. 

Toisen haun sisältönä on sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevat hankkeet. Sote-

palvelut järjestetään pääosin julkisena palveluna, mutta yksityinen ja kolmas sektori 

täydentävät palveluja.  

Hankkeen valmistelussa otetaan huomioon tarve siirtää palvelujen painopistettä 

ennaltaehkäisevään raskaiden korjaavien palveluiden sijaan. 



Kysymykset ja kommentit, järjestöjen näkökulmaa on kuultu valmistelussa Järjestöt 2.0 

kanssa, kommentteja valmisteluun voi lähettää Helille, materiaali lähetetään kaikille. 

Järjestöneuvottelukunta toivoo saavan lisätietoa asian etenemisestä. Ennaltaehkäisyn 

painopiste hakemuksessa saa kiitosta, järjestöjen ideoita erityisesti kaivataan 

ennaltaehkäisevän näkökulman käytäntöihin, miten saadaan yhteistyö ja asiakkaan tuki 

toimimaan. THL:n puolesta palkattu 5 aluekoordinaattoria ERVA-alueittain. Kuntien ja sote-

toimijoiden työnjaon huomiointi. Väestöpohjan mukaan määräytyy rahamäärä.  

Pöytäkirjan liitteenä Helin diaesitys. 

 

3. Maakuntastrategiatyöskentelyä (Jyrki Kuva, Eveliina Pekkanen ja Emmi Fjällström)  

 

Eläkeläisneuvottelukunta oli kutsuttu mukaan työskentelyyn. Jyrki Kuva esitteli strategian 

päivittämisen taustaa. Päivitettävä strategia yltää vuoteen 2030. 

Maakuntastrategiatyöskentelyä tehtiin kahdessa pienryhmässä SWOT-analyysiä käyttäen ja 

yhdessä keskustellen. 

 

Strategiatyöskentely laitetaan kommenteille koko järjestöneuvottelukunnalle, jotta myös ne, 

jotka eivät päässeet paikalle voivat osallistua. Kommentteja voi toimittaa sähköpostitse 

Emmille 27.3. asti. 

 

 

Pidettiin tauko klo 11.35-11.45 

 

 

4. Puheenjohtajan ero, uuden puheenjohtajan valinta ja muutokset jäsenistössä.   

 

Markku Turkia on erosi puheenjohtajan tehtävästä helmikuussa terveydentilan vuoksi ja on 

suruksemme menehtynyt maaliskuussa.  

 

Sirpa Kolistaja on toiminut Markun poissaoloaikana hyvänä varapuheenjohtajana. 

Päätettiin, että Sirpa toimii tämän kokouksen puheenjohtajana ja valittu puheenjohtaja tästä 

eteenpäin. Järjestöneuvottelukunta valitsee uuden puheenjohtajan. 

 

Keskusteltiin puheenjohtajan valinnasta. Ehdotettiin Sirpan jatkamista puheenjohtajan 

tehtävässä. Sirpa kiittää luottamuksesta, mutta tämänhetkisen työtilanteen vuoksi ei pysty 

ottamaan vastaan paikkaa, pystyy jatkamaan varapuheenjohtajana. Keskusteltiin asiasta. 

Ehdotettiin Mikkelin alueelta valittavaksi varsinaista puheenjohtajaa. Ehdotettiin Kauko 

Väisästä, Kauko kysyy tehtävän työllistävyydestä, ja pohtii asiaa, sillä on tällä hetkellä 

monessa mukana. Puheenjohtajan tehtävään kuuluu osallistuminen työvaliokuntaan ja 

kokousasioiden valmistelu yhdessä maakuntaliiton yhteyshenkilön kanssa. Ehdotus, että 

puheenjohtajaksi valitaan henkilö, joka on itse halukas tehtävään.  

 

Päätös: Siirrettiin puheenjohtajan valinta seuraavaan kokoukseen päätettäväksi. Sirpa toimii 

siihen asti varapuheenjohtajan osalta. 

 

  



Muutokset jäsenistössä 

 

Eläkeläisjärjestöjen alan varsinaiseksi jäseneksi Markku Turkian paikalle varajäsenen paikalta 

nousee Airi Tella. Varajäsenen paikalle haetaan uutta edustajaa. Työvaliokunta keskusteli ja 

esitti, voisiko maakunnallista eläkeläisneuvottelukuntaa pyytää nimeämään varajäsenen.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

 

Nuorisoalan varsinaisen jäsenen paikalta jättäytyy pois Rikhard Blomerus Linnalan Nuorten 

toiminnan päättymisen vuoksi. Varsinaiseksi jäseneksi varajäsenen paikalta nousee Virve 

Väisänen. Varajäsenen paikalle haetaan uutta edustajaa. Esitettiin, että otetaan yhteyttä 

maakunnalliseen nuorisovaltuustoon, joka voisi esittää uutta jäsentä.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

 

Lisäksi YhES järjestöneuvottelukunta on täydentynyt kuntien edustajan varajäsenellä sekä 

yrittäjäjärjestöjen varajäsenellä, tervetulleeksi toivotetaan Juho Järvenpää ja Teppo 

Leinonen. 

 

Kaikki muutokset jäsenistössä viedään seuraavaan maakuntahallitukseen hyväksyttäviksi. 

 

 

5. Toimintasäännön päivitys/muutos  

 

Esitys toimintasäännöksi liitteenä. Toimintasääntöä on käsitelty työvaliokunnassa ja 

päivitetään nyt järjestöneuvottelukunnan toiminnan kehittämisen mahdollistamiseksi. 

Kirjattiin järjestöneuvottelukunnan kommentit päivitettyyn toimintasääntöön ja niitä voi 

toimittaa sähköpostitse Emmille 27.3. asti.  

 

Päivitetty toimintasääntö viedään seuraavaan maakuntahallitukseen hyväksyttäviksi. 

 

 

6. Viestintäsuunnitelma 

 

Esitys viestintäsuunnitelmaksi liitteenä. Viestintäsuunnitelmaa on käsitelty 

viestintäryhmässä, päivittyvä asiakirja, joka toimii järjestöneuvottelukunnan toiminnan 

tukena. Kirjattiin järjestöneuvottelukunnan kommentit viestintäsuunnitelmaan ja niitä voi 

toimittaa Emmille. 

 

 

7.  Maakuntaliiton uudistuneet nettisivut ja järjestöjen ääni 

Maakunnallisen osallisuustyön sivustoa päivitetään, löytyy www.esavo.fi/osallisuus ja sen 

alasivuna toimii www.esavo.fi/jarjestot. Järjestöneuvottelukunnan sivusto: 

www.esavo.fi/jarjestoneuvottelukunta .  

http://www.esavo.fi/osallisuus
http://www.esavo.fi/jarjestot
http://www.esavo.fi/jarjestoneuvottelukunta


 

8.  Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hankkeen kuulumiset (Emmi 

Fjällström) 

Sovittiin, että järjestöneuvottelukunta toimii kokousten yhteydessä hankkeen 

ohjausryhmänä. Käytännössä Emmi tuo kokouksiin hankkeen tilannekatsauksen ja kehittää 

yhdessä järjestöneuvottelukunnan kanssa sen toimintaa. 

 

Järjestöjen sähköisen alustan tilanne, työvaliokunta on käsitellyt maakunnallisen järjestöjen 

sähköisen yhteystietoalustan hankintaa. Vertailua on tehty Savonlinnan alueella käytössä 

olevan yssi.fi-pohjaisen sekä valtakunnalliseen suuntaan pyrkivän toimeksi.fi-pohjaisen 

alustan kustannusten, perustamisen ja tarvittavan toiminnallisuuden pohjalta. 

Valtakunnallisesti on käynnissä muutoksia järjestöalustoissa, joten Emmi selvittää asiaa 

työvaliokunnan kanssa vielä lisää ja tuo tarkempaa vertailutietoa seuraavaan kokoukseen. 

Rakennetaan järjestöneuvottelukunnan viestintäkanavia maakunnan toimijoiden ja alojen 

tietoisuuden kasvattamiseksi ja tiedon välittämiseen monisuuntaisesti. Emmi kerää 

Järjestöneuvottelukunnan jäsenten näkökulmia kunkin oman alan tilanteesta. Tietoa 

käytetään tulevan työskentelypäivän suunnitteluun. Järjestöneuvottelukunta pyysi myös 

selvittämään muiden maakuntien neuvottelukuntien toimintatapoja. Emmi jatkaa eteenpäin 

asiassa. 

 

10. Muut asiat 

Järjestöneuvottelukunnan jäsenten toivotaan jakavan verkostoilleen ja kannustavan 

vastaamaan valtakunnalliseen digitaitokyselyyn (lisätietoa liitteessä). Digitaitokyselyyn 

pääsee vastaamaan täällä: www.dvv.fi/digitaitokartoitus. 

 

11. Seuraavan kokouksen ajankohta ja yhteinen työskentelypäivä 

Keskusteltiin keväälle suunnitellusta yhdistetystä työskentely- ja kokouspäivästä. Seuraavan 

kokouksen koollekutsumista arvioidaan kuitenkin koronavirustilanteeseen liittyen, 

suositaan etätapaamisia skypeyhteydellä. 

Päätös: pidetään järjestöneuvottelukunta ke 13.5. klo 10-13, tämä on normaali 

kokouspäivä vain varsinaisille jäsenille. Tuleva kaikille yhteinen työskentelypäivä, johon 

kutsuttaisiin mukaan kuntien järjestöyhdyshenkilöt siirretään syksylle. 

 

12.  Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.43. 

  

 

http://www.dvv.fi/digitaitokartoitus

