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Etelä-Savon järjestöneuvottelukunta YhES kokouspöytäkirja 5/2020 

Aika: 29.10.2020 klo 9.30-11.30 
Paikka: Teams-etäkokous 
Paikalla: Järjestöneuvottelukunnan varsinaiset- ja varajäsenet ja kuntaedustajat, 
Järjestö 2.0 Etelä-Savo Anita Hahl-Weckström ja Pia Ruisla, Etelä-Savon maakuntaliitto 
Pentti Mäkinen, Janne Nulpponen, Eveliina Pekkanen ja Emmi-Elina Fjällström (siht.) 
 

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Järjestöala 

X Anne Käyhkö  Kimmo Käärmelahti  Kylät, kaupunginosat, kotiseutu 

X Heikki Pyrhönen Carita Röpelinen Työllisyyttä edistävät toimijat 

X Noora Ruuth  Eveliina Naumanen Luonto ja ympäristö 

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

X Kalle Husso  Petri Tikkanen  Urheilu ja liikunta 

X Niina Turunen  Maarit Väisänen  Potilasjärjestöt, omaishoito 

X Tuisku Jähi  Tapio Keskinen  Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus 

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

X Iris Damstén  Sirkku Mehtola  Lapsi-, perhe- ja väkivaltatyö 

X Airi Tella  X Pekka Huovila Eläkeläistoimijat 

Virve Väisänen  Sami Luntta Nuorisojärjestöt 

X Marita Jurva  Pirkko Luntta Vammaisjärjestöt 

X Vesa Kallio  Teppo Leinonen Yrittäjäjärjestöt 

Kari Jääskeläinen  Piritta Keränen  Valmius ja varautuminen 

Tapani Varjus X Mervi Lintunen Harrastejärjestöt 

X Kauko Väisänen  X Merja Ikonen  SOTE -ja yhteistyö / Mikkeli 

Jarna Räsänen  Heidi Kesänen SOTE -ja yhteistyö / Pieksämäki 

X Sirpa Kolistaja  Jaana Lonka SOTE -ja yhteistyö / Savonlinna 

X Susanna Issakainen Juho Järvenpää Kuntaedustaja / Sulkava 

 
 
1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30 ja käytiin läpi osallistujat.  
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2. Maakunnan ajankohtaisia kuulumisia (Pentti Mäkinen ja Janne Nulpponen) 

 

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja hallintojohtaja Janne Nulpponen kertoivat 

ajankohtaisista asioista ja mahdollisuudesta vaikuttaa ensi vuoden 

maakuntaliiton prosesseissa, maakuntakaavan ja maakuntaohjelman 

laatiminen.  

 

Etelä-Savon maakunnan kokonaisuus säilyy maan hallituksen linjauksen 

mukaan. Maakunnallisen sotekeskuksen valmistelu käynnissä. Toivotaan, että 

päästään mahdollisimman pian Sosterin ja Itä-Savon kanssa yhteistyöhön 

asiassa.  

 

Maakuntaliitto uusii hallintosääntöä, viraston toimintaa uudelleen organisoidaan 

niin, että aluesuunnittelu- ja aluekehitysyksiköt yhdistyvät. Valtakunnallinen 

kestävän kasvun valmistelu, koronaan liittyvä selviytymissuunnitelma. 

Digitaalisuus, etätyö ja monipaikkaisuus luovat tietoliikenneyhteyksien kuntoon 

liittyviä tarpeita. 

 

Kuntavaalit ovat ensi keväänä ja vaalien jälkeinen maakuntavaltuuston- ja 

hallituksen työskentely alkaa syksyllä. Soteuudistuksessa osallisuuden tiekartta 

on järjestöille hyvä kanava sotessa mukana olemiseen, uudistuksen nettisivuilta 

lisää tietoa: www.etela-savo.fi. Uudennäköistä maakuntaa siis rakennetaan.  

 

Soteuudistuksen jorystä ennaltaehkäisevän toiminnan osalta järjestöjen roolista 

tuli kysymys YhESiltä. Pentin mukaan järjestöt nähdään palveluita tuottavina, 

maakunnallisesti asiassa päätäntävaltaa. Todettiin, että järjestöjen osuutta on 

tärkeää tuoda edelleen esiin johtoryhmässä. 

 

Janne Nulpponen kertoi, että maakuntaliitossa toimintasuunnitelma ja talouden 

suunnittelu menossa. Sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö ja vaikuttamisen 

paikat ovat maakuntaohjelma, jonka kautta tapahtyy rahoituksen ja 

toimenpiteiden suuntaaminen. Maakuntaohjelma ensi vuoden prosessi. Lisää 

tietoa täältä: https://www.esavo.fi/maakuntaohjelma. 

 

Maakuntakaavan prosessi pidempi, käynnistyy myös ensi vuonna, fyysisen 

ympäristön kehittäminen. Maakuntakaava toimii kuntien yleis- ja asemakaavan 

pohjana. Lisää tietoa täältä: https://www.esavo.fi/maakuntakaavoitus.  

 

  

http://www.etela-savo.fi/
https://www.esavo.fi/maakuntaohjelma
https://www.esavo.fi/maakuntakaavoitus
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Päätettävät asiat 

 

3. Yhteistyöesitys ja toimintakatsaus maakuntahallitukselle 

 

Maakuntahallituksen ja-/tai maakuntavaltuuston kanssa yhteistyökäytännön 

luominen on tärkeää YhESin toiminnan edelleen juurruttamisessa maakunnan 

rakenteisiin. Yhteys maakunnalliseen päätöksentekoon lisää ja ylläpitää 

tietoisuutta järjestöjen osaamispotentiaalista ja järjestökentän tilanteesta. 

YhES järjestöneuvottelukunta laatii esityksen yhteistyörakenteesta ja esitys 

viedään maakuntahallituksen hyväksyttäväksi yhdessä Järjestöjen ääni mukaan 

maakunnan kehittämiseen -hankkeen toiminnasta syntyneisiin esityksiin. Esitys 

viedään alkuvuodesta hallitukseen. 

 

Keskusteltiin erilaisista vaihtoehdoista: 

 

- YhESin jäsenen ääni- ja läsnäolo-oikeus maakuntavaltuustossa. 

Maakuntavaltuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, ja hyväksyy suuren linjan 

asioita, kuten maakuntahallituksen ja maakuntajohtajan, Etelä-Savon 

maakuntastrategian ja -ohjelman sekä maakunnan EU:n rakennerahasto-

ohjelmia koskevat ehdotukset. Lisää tietoa maakuntavaltuustosta: 

https://www.esavo.fi/maakuntavaltuusto  

 

- Maakuntahallituksesta vastuu/yhteyshenkilö, joka osallistuu YhESin 

kokouksiin. Maakuntahallituksen kokoukset eivät ole julkisia, jolloin kokouksiin 

ei voida esittää YhESin jäsenen säännöllistä läsnäoloa puheoikeudella. 

Kokouksissa voi kuitenkin käydä esityksen yhteydessä pohjustamassa 

esityksen ja toimintaa. Lisää tietoa maakuntahallituksesta: 

https://www.esavo.fi/maakuntahallitus  

 

Keskusteltiin asiasta, ja esitys maakuntahallituksen yhteyshenkilöstä sai 

kannatusta. Päätettiin, että esitetään yhteyshenkilön valitsemista, kun uusi 

maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Näin maakuntahallituksen jäsen, 

joka toimii yhteyshenkilönä, osallistuu YhESin kokouksiin säännöllisesti. 

 

 

4. Toimintasuunnitelman ja vuosikellon hyväksyminen 

 

YhESin ensi vuoden työskentelyn ja itseohjautuvuuden tukemiseksi tarvitaan 

hyvin valmisteltu toimintasuunnitelma, vuosikello ja mandaatti toimia. 

Maakuntaliiton tuki toiminnalle jatkuu, samoin maakuntaliiton edustajien 

kokouksissa mukana olo ja työryhmien tukeminen. Vuosikello sisältää eri 

työryhmien vuosikellot sekä Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen 

-hankkeen toiminnan. Hankkeen työaika on 20 % vuonna 2021 ja sen 

painopiste siirtyy YhESin perustoiminnan tukemisesta maakunnallisen 

järjestöjen yhteystieto- ja palvelualustan toiminnan käynnistämiseen ja 

jalkauttamiseen. 

 

https://www.esavo.fi/maakuntavaltuusto
https://www.esavo.fi/maakuntahallitus
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Käsiteltiin ja hyväksyttiin strategiapäivän pohjalta laadittu toimintasuunnitelma ja 

vuosikello (pöytäkirjan liitteenä). 

 

 

5. Uusien työryhmien perustaminen 

 

Toimintasuunnitelman toimeenpanemiseksi esitetään perustettavaksi 

kuntayhteistyö -työryhmä, jossa lähdetään rakentamaan ja toteuttamaan 

seuraavia asioita ja jonka tavoitteena mm. kuntien ymmärryksen lisääminen 

järjestökentän toiminnasta: kuntayhteistyö (kuntayhdyshenkilöt) -kierros ja 

kuntavaalit (esim. vaalipaneelit), paikallis-YhES -toiminnan selvittäminen ja 

käynnistäminen tarvittaessa.  

 

Päätös: Perustetaan uusi kuntayhteistyöryhmä, johon ilmoittautuivat mukaan 

Kalle, Kaisla, Marita, Airi, Susanna, Mervi, Sirpa ja Kauko. Sovitaan 

kokoontumispäivä vielä tämän vuoden puolelle. Kiitos nopeasta ja innokkaasta 

järjestäytymisestä! 

 

Tiedoksi 

 

6. Muut asiat 

Työryhmiin/neuvottelukuntiin/johtoryhmiin osallistuneilta parin minuutin 
kuulumiset, jos on ajankohtaista kerrottavaa:  
 

- Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen johtoryhmä (Kauko / Sirkku)  
 
Kauko osallistunut etäkokouksiin, uudistuksen painopistealueissa 
ennaltaehkäisevä työ on järjestöjen kannalta tärkeä. Työpajat 1) lapset, 
nuoret, 2) työikäiset ja 3) ikääntyneet. Essoten alueella Vampo-
vammaispoliittinen ohjelma. Huomenna seuraava kokous, johon Kauko vie 
kuulumiset YhESin kokouksesta. 
 

- E-S sote-maakuntauudistuksen viestintäryhmä (Kaisla / Emmi)  
 
Kaisla osallistunut Sote-maakuntauudistuksen viestintäryhmän yhteen 
toiminnalliseen kokoukseen, jossa kuultiin muutosprosessin vaiheesta, 
tutustuttiin tiimiin ja tehtiin viestintäsuunnitelmaa ja sen sisältöjä. 
Viestinnässä vahvasti nousee esiin se, miten saadaan uudistuksen viesti 
ylittämään mediassa vallalla oleva poliittisiin erimielisyyksiin ja mielipiteisiin 
keskittyvä viestintä. Sote-maakuntauudistuksesta Etelä-Savossa 
järjestetään kolme avointa webinaaria:  
9.11.20 klo 14.00-16.00 Henkilökunta / sote- ja pelastusammattilaiset 
10.11.20 klo 12.00-13.30 Järjestöt ja yritykset 
10.11.20 klo 14.00-16.00 Maakunnan asukkaat 
Keskustelemassa muutosjohtaja Sami Sipilä ja uudistustiimi. Saa 
osallistua, kysyä ja vaikuttaa! Ilmo 4.11. mennessä tästä linkistä. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CcKmsbWVSEqUZ0X0ezw5OI0q3G_oPlFFgrKrRgTQHT1UQ0tNSEJNWURXQ1k1Q1lZN1cxTFI4VzBOOC4u
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- Maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta (Pekka / Eveliina) 
 
  Eläkeläisneuvottelukunnan strategia ensi vuonna johon avainalueet, johon 

panostetaan. Neuvottelukunnan toimijoilta ja piireiltä käytäntöjä valituille 
alueille. Rooli: mikä olemme – tiedotuksessa keskeinen toimija kentältä 
järjestöneuvottelukuntaan. 

 
- Maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manu (Sami / Emmi) 

 
Esa-Manun kokouksessa työskenneltiin sote-uudistuksen viestinnän 
kanssa kysymyksellä ”Millaisia palveluja nuoret toivovat tulevaisuuden 
sotekeskukselta?”, valmisteltiin esitystä yhteistyöstä maakuntavaltuuston ja 
maakuntahallituksen kanssa sekä suunnitellaan E=mc2- nuorten 
osallisuushankkeen ja AVI:n kanssa yhteistä kuntavaalikampanjointia. Esa-
Manun kausi päättyy ja ensi vuoden hakukierrosta aletaan markkinoida.  
 

- Sote-alan verkostojärjestöjen neuvottelukunta (Anita)  
 
Työn alla on ollut hankekokonaisuuden suunnittelu, joka jatkaa Järjestö 
2.0:n työtä, Sotejärjestöjen muutostuki 2021-2023. Tavoite ja tarve: on 
sovittu yhteistyötä sote- järjestöjen tukemiseksi, soteuudistukseen 
valmistautumisessa ja siihen vaikuttamisessa. Kohderyhmä järjestöt ja 
julkinen sektori, kunnat ja hyte-työ. Hankkeeseen suunniteltu työpanosta 10 
henkilön verran: 3 Soste:ssa, 7 jatkaa Järjestö 2.0-työtä 
maakunnallisesti/erva-pohjaisesti. KYS-Erva-yhteistoiminta-alueella 
Järjestöjen sote-muutostukikokonaisuuden alueellinen vastuutaho on 
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry. Muilla yhteistoiminta-alueilla se on 
joko sosiaali- ja terveysturvayhdistys tai muu alueella toimiva 
yhteistyöjärjestö. STEA:lta tukea hakeneen Sotejärjestöjen muutostuki 
2021-2023 järjestöyhteistyön taho tulisi olemaan järjestöneuvottelukunta tai 
vastaava. 
 

- Työvaliokunta: Vaikuta-osallisuusseminaari 10.2. valmistelu 
 
 Työvaliokunta mukana Vaikuta-seminaarin suunnittelussa. 

 
- Viestintäryhmä: Somekampanja 

 
Tuisku kertoi viestintäryhmän toimista, perustettu Teams-työtila kokous- ja 
työmateriaalien jakoon ja säilytykseen. Whatsapp -ryhmät luotu: viestintä, 
työvaliokunta, koko YhES, nopeisiin keskusteluihin. Jos haluaa mukaan niin 
whatsappin lataaminen älypuhelimeen sovelluskaupasta helppoa. Emmille 
viesti niin lisää ryhmään. Ensi vuoden viestinnän painoalue on tapahtumat 
ja tilaisuudet (joko fyysinen tai virtuaali-) jalkautuminen, jolla tavoitetaan 
järjestöt (= kuntalaiset) ja järjestöyhdyshenkilöt. Otetaan käyttöön lyhyet 
kokoustiedotteet, jonka viestintäryhmä tai vapaaehtoinen YhESläinen 
kirjoittaa  kokouksen aikana. Helppo, valmis pohja ja katsotaan kokouksen 
lopuksi yhdessä.   
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7. Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen (MKR 2019-2021) 

Hankkeen kuulumiset ja toiminta: 
 
Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hanke jatkuu ensi vuonna 
20 % työajalla. Hankkeen painopiste siirtyy YhESin perustoiminnan tukemisesta 
maakunnallisen järjestöjen yhteystieto- ja palvelualustan toiminnan 
käynnistämiseen ja jalkauttamiseen yhdessä palvelualustaan sitoutuneiden 
toimijoiden kanssa. YhES on mukana alustan perustamisessa ja sitä 
kehittävässä työssä. 
 

- Maakunnallisen yhdistysten yhteystieto- ja palvelualustan perustamisesta 
on neuvoteltu Itä-Savossa toimivan Yssi.fi:n kanssa. On sovittu 
palvelualustan laajentamisesta maakunnalliseksi ja mukaan on saatu 
sitoumukset Mikkelin kaupungeilta, Essotelta sekä Etelä-Savon liikunta 
ESLi ry:ltä, joka jatkossa ylläpitää alustaa yhdessä Savonlinnan seudun 
Kolomosen kanssa. Sitoumusta odotetaan vielä Pieksämäen kaupungilta. 
Alustan perustamisen jälkeen toimintaa tukevaan yhteistyöryhmään 
ehdotetaan YhES-edustajaa sekä seudullisia verkostojärjestöjä Estery, 
Paiste ja Neuvokas. 
 

- Valmisteilla YhES-käsikirja ja esitteet toiminnasta, esitteeseen yhdistetään 
maakunnallisen palvelualustan mainostusta (työvaliokunta ja 
viestintäryhmä) 
 

- Järjestöfoorumin järjestämistä suunnitellaan työvaliokunnan kanssa. Auki 
vielä ajankohta, yhdistetäänkö esim. 10.2. pidettävän osallisuusseminaarin 
yhteyteen.  
 
 

8. Tulevat kokous- ja työskentelypäivät 

26.11.2020 klo 10-12  Työvaliokunta ja viestintäryhmä (1h) yhteinen kokous  

15.12.2020 klo 12-14  YhES 5/2020 kokous ja joululounas  

19.1. klo 9.30-11.30   Työvaliokunnan ja viestintäryhmän (1h) kokous   

23.2. klo 9.30-11.30   YhES kokous 1/2021   

23.3. klo 9.30-11.30   Työvaliokunnan ja viestintäryhmän (1h) kokous     

 

 

 

9. Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25. 


