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Etelä-Savon järjestöneuvottelukunta YhES kokous 7.4.2022 klo 12-14 
PÖYTÄKIRJA 

Paikka: Teams 
Paikalla etänä: Järjestöneuvottelukunnan varsinaiset- ja varajäsenet ja kuntaedustajat (poissaolevat 
ylivedetty), maakuntahallituksen yhteyshenkilö Jaana Strandman, Etelä-Savon maakuntaliitto: Pentti 
Mäkinen, Janne Nulpponen,  Eveliina Pekkanen ja Jonna Juhola. Järjestöjen sote-muutostuki Laura 
Meriluoto, Hyvinvointialueen hallituksen pj.  Heikki Laukkanen 
 

VARSINAISET JÄSENET VARAJÄSENET JÄRJESTÖALA 

X Anne Käyhkö  X Asko Koukkari Kylät, kaupunginosat, kotiseutu 

X Heikki Pyrhönen Carita Röpelinen Työllisyyttä edistävät toimijat 

X Noora Ruuth  Eveliina Naumanen Luonto ja ympäristö 

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

X Kalle Husso  Petri Tikkanen  Urheilu ja liikunta 

X Niina Turunen  Helena Narkilahti Potilasjärjestöt, omaishoito 

X Tuisku Jähi 
(vanhempainvapaalla) X Ossi Blomerus 

Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus 

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

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

X Pekka Huovila Hannu Korhonen Eläkeläistoimijat 

X Virve Väisänen  Sami Luntta Nuorisojärjestöt 

X Sanna Paasonen Pirkko Luntta Vammaisjärjestöt 

Vesa Kallio  Teppo Leinonen Yrittäjäjärjestöt 

X Kari Jääskeläinen  Piritta Keränen  Valmius ja varautuminen 

Tapani Varjus X Mervi Lintunen Harrastejärjestöt 

X Kauko Väisänen  Merja Ikonen  SOTE -ja yhteistyö / Mikkeli  
Heidi Kesänen SOTE -ja yhteistyö / Pieksämäki 

Sirpa Kolistaja  
X Virpi Leskinen 

 

SOTE -ja yhteistyö / Savonlinna 

(Sirpa Kolistaja opintovapaalla 1.11.2021 – 
31.5.2022, sijaisena toimii Virpi Leskinen) 

X Virpi Tuovinen Annakaisa Arilahti Kuntaedustaja / Puumala 
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1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00 toivottaen tervetulleeksi kokoukseen mukaan 

myös uudet (vara)jäsenet.  

 

Viime kokouksessa tehtiin esitys, että YhES nimeää joukostaan kokouksissa pöytäkirjaa 

pitävän sihteerin. Työvaliokunta valmistelee kokousten esityslistat yhdessä Eveliinan ja 

sihteerin kanssa. Päätettiin aloittaa käytäntö vuoden 2022 toisessa kokouksessa. 

Keskustellaan siitä, onko jonkin päätoimisen järjestön työntekijä valmis toimimaan 

sihteerinä. Jos ei löydy, työvaliokunta esittää, että varsinaiset jäsenet toimivat vuoron 

perään sihteerinä kiertäen. Jos on estynyt toimimaan sihteerinä, järjestää itse sijaisen. 

Aloitetaan vuorot aakkosjärjestyksessä.  

 

Tämän kokouksen sihteerinä toimii Anne Käyhkö.  

 

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen piti tilannekatsauksen ja kertoi 

järjestöjen roolista omasta päättäjän näkökulmastaan.  

Maakuntahallitus aloitti toiminnan maaliskuun 2022 alussa. Hyvinvointialueen 

luottamustoiminta on järjestäytynyt, ja haltuunotto on käynnissä. Laukkanen uskoi, 

että monet järjestöneuvottelukunnan jäsenet ovat osallistuneet valmisteluun. Nollasta 

ei tarvitse lähteä liikkeelle, seuraavana tärkeänä asiana on hyvinvointialueen johtajan 

valinta, hallintosäännön toteuttaminen, ja eri toimielinten valinnat. Toisena asiana hän 

nosti esille hv-alueen strategian valmistelun, jota toteutetaan parasta aikaa. Hän 

painotti alueen järjestöjen isoa roolia osana palveluvalikkoa, joka kohdentuu koko 

alueen väestöön. 

 

Laura Meriluoto kertoi omassa alustuksessaan  valmistuneesta järjestöjen sote-

muutostuen perehdytysmateriaalista, joka kattaa toiminta-alueena itäisen Suomen. 

Sen avulla kukin maakunta voi perehdyttää oman toiminta-alueensa uusia valtuutettuja 

järjestötoimintaan. Materiaaliin voi lisätä omaa paikallista materiaalia. Materiaali on 

lisätty YhES:n Teams-kokous 7.4 kansioon, ja lähetetään sähköpostilla vielä kaikille 

jäsenille erikseen. 

 

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen toi omat terveisensä kokoukseen. Maakunnassa 

isoimpana akuuttina agendana on miettiä ja valmistautua siihen millä tavoilla Venäjän 

hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa maakunnan taloudessa  ja erityisesti matkailussa. 

Toisena asiana Mäkinen nosti esille EU-ohjelmien täytäntöönpanon, joiden hakuja on 

avautumassa lähiaikoina. Eri ministeriöiden kanssa on keskusteltu maakunnan osaavan 

työvoiman saatavuudesta ja monipaikkaisuuden toteutumisesta. Kevään aikana 

edistetään tavoitteellisen laajakaistan etenemistä, kuntien osalta tehdään konkreettisia 

päätöksiä laajakaistan toteuttamisesta. Alueelle luo leimaa kausiasukkaiden erittäin 

suuri määrä, ja laajakaistaverkon kattavuuden pitää olla nykyistä parempi luodakseen 

aitoa monipaikkaisuutta. Mäkinen otti kantaa myös kaivoslain uudistamiseen ja pitää 

hyvänä, että kunnille annetaan kaavoitusten kautta aiempaa parempi mahdollisuus 

vaikuttaa ja minimoida kaivostoiminnasta tulevia riskejä.  
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Laura Meriluoto ja Heikki Laukkanen poistuivat kokouksesta alustusten jälkeen. 

 

 

PÄÄTETTÄVÄT ASIAT 

 

2. Jäsenmuutokset    

 

Toimintasäännön mukaan varsinaisen jäsenen erottua, nousee varajäsen halutessaan 

varsinaiseksi ja uuden jäsenen valinnassa kesken kauden voidaan käyttää 

kutsumenettelyä. Seuraavien jäsenmuutosten osalta ehdotetaan valintaa 

kutsumenettelynä. Maakuntahallitus hyväksyy YhESin jäsenmuutokset. 

Sote-ja yhteistyöjärjestöjen osalta on käytetty kutsumenettelyä. Jarna Kallio (os. 

Räsänen on eronnut neuvottelukunnasta ja Paiste on esittänyt tilanne Juhani Jäppistä.  

Paiste ry esittää Heidi Kesästä jatkamaan varajäseneksi.   Edellisen kokouksen 

pöytäkirjassa virheellistä tietoa, korjataan saatujen tietojen perusteella. 

 

Päätös:  

Juhani Jäppinen hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi ja Heidi Kesänen jatkaa 

varajäsenenä sote- ja yhteistyöjärjestöjen osalta kutsumenettelynä. 

 

Pentti Mäkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 

 

3. Neuvottelukunnan kauden vaihto vuode 2023 alusta 

Vuoden 2023 alusta tapahtuu YhES neuvottelukunnan kauden vaihto, jonka jälkeen 

jäsenistöstä on puolet vaihtovuorossa. Kokouksessa 2.11.21 keskusteltiin tulevan 

kauden toiminnasta ja kauden vaihdosta. Järjestöneuvottelukunta voi itse päivittää 

toimintasääntöä, pidetään jatkossakin hyvänä maakuntahallituksen nimeämistä 

jäsenille.  Ensimmäisen toimikauden aikana on tullut useita luonnollisia jäsenvaihdoksia 

työpaikanvaihdosten ja elämänmuutosten vuoksi.  Nykyisen toimintasäännön mukaan 

vuoden 2023 alusta tapahtuu YhES neuvottelukunnan kauden vaihto, jonka jälkeen 

puolet vaihtovuorossa. Toimintasääntöä tarkastellaan vaihtovuoron tai uuden kauden 

hakeutumisen osalta, otetaan tarpeen mukaan päivitykseen tulevissa kokouksissa. 

Tärkeää on selkeä hakeutumismenettely niin, että toiminta on avointa ulospäin ja 

taataan toiminnan pysyvyys ja osaamisen säilyminen. Jäsenistön vaihtuminen kesken 

kauden aiheuttaa myös paljon ns. hallinnollista työtä ja menettely ei ole välttämättä 

läpinäkyvä.  

Viime kokouksessa sovittiin, että työvaliokunta valmistelee seuraavaan kokoukseen 

esityksen kauden vaihtoon liittyen. Työvaliokunta ehdottaa, että keskustellaan tässä 

kokouksessa miten valmistelu toimintatavan muutoksessa toteutetaan. Katsotaan 

malleja muiden maakuntien hakumenettelyssä.  

Keskustellaan puheenjohtajan vetämänä, siitä miten toimintaan mukaan tulleet jäsenet 

saataisiin vielä paremmin sitoutumaan.   

 

Päätös: 

Työvaliokunta valmistelee toimintasäännön muutoksen jäsenvaihdon osalta 

kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. Esitys tuodaan seuraavaan kokoukseen. 
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4. YhESin vuoden 2022 toiminnan painopisteet  

 

Viime kokouksessa käytiin läpi viime vuoden toiminnan painopisteet ja todettiin, että 

toteutuivat pääosin hyvin.  

Työvaliokunta/viestintäryhmä 12.1.2022 valmisteli seuraavat toiminnan painopisteet 

vuodelle 2022: 

 

1) Tunnettuus ja viestintä (vaikuttaminen, YhES-alusta)  

2) Hyvinvointialuevalmistelu ja järjestöt yhteistyö  

3) Kuntayhteistyön tehostaminen (avustukset, järjestöyhteistyö ym.) 

 

Esitys: Hyväksyttiin viime kokouksessa, mietitään konkreettisia toimenpiteitä. 

Työvaliokunta on  valmistellut yhteistyössä S-ryhmän kanssa  ehdotuksen 

järjestökiertueesta kolmella paikkakunnalla, jossa YhES-alusta ja YhES:in toimintaa 

esitellään laajemmalle järjestöjoukolle. 

Kohdista 2 ja 3 kerrotaan seuraavassa kohdassa kuulumiset työryhmistä. 

 

Päätös:  

Asia annettiin tiedoksi. 

 

5. Kuulumiset ja nimeämispyynnöt neuvottelukunnista ja työ/johtoryhmistä 

 

Todettiin, että hyvinvointialueen infotilaisuuksia järjestetään kevään aikana.  

Kaikkia pyydettiin välittämään kutsua myös eteenpäin. 

 

 

Käytiin läpi osallistuneilta lyhyet kuulumiset.  

 

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta (Niina Turunen) 

Edellisessä tapaamisessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen,  STEA:n, 

edustajalle tiedotettiin avustuskäytänteiden haasteista, tasapuolisuus ei toteudu, 

tulevaisuus huoletti, ja pienet järjestöt jäävät jalkoihin. Jatkossa STEA:n edustajat 

tapaavat säännöllisesti neuvottelukunnan.  

Lisäksi tiedotettiin Valtionkonttorin järjestämästä Teams-tilaisuudesta 17.5. klo 10-

11.30, jossa ”Tiesitkö, että jatkossa valtionavustusten hakuilmoitukset julkaistaan 

yhdessä palvelussa, jossa niitä voi myös hakea? Esittelemme tilaisuudessa uutta 

Haeavustuksia.fi-palvelua. Lisäksi kerromme, miten Tutkiavustuksia.fi-palvelun 

kehittäminen etenee.” https://www.valtiokonttori.fi/tapahtuma/haeavustuksia-fi-

palvelun-esittelytilaisuus/ 

 

Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen johtoryhmä (Kauko Väisänen/Sirkku 

Mehtola):  

Ei ole enää kokoontunut, ei ole tullut kutsuja tapaamisiin. 

 

 



5/8 
 
 

E-S sote-maakuntauudistuksen viestintäryhmä:  

- kokoontuu kerran kuussa 

Oletettavasti ei ole enää kokoontunut. 

 

Maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta siirto hyvinvointialueen osaksi, hv-alueen 

hallitus huhtikuussa käsittelee eläkeläisneuvottelukunnan esitystä  (Pekka Huovila, 

Eveliina Pekkanen ) 

 

Kunnista on saatu esitykset alueelliseen vanhusneuvostoon, muutamasta kunnasta 

esitys puuttuu vielä. Lisäksi maakunnallisesta eläkeläisneuvottelukunnasta valitaan 

edustajat sen neljästä eläkeläisjärjestöstä. Tämän rooli tulee miettiä uudelleen, mikä 

maakunnallisen eläkeläisneuvottelukunnan suhde hyvinvointialueen 

vanhusneuvostoon. 

 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manu (Jonna Juhola) 

-Vuoden 2022 alusta siirtynyt hyvinvointialueelle, E=mc2 -hankkeen tuki 

siirtymävaiheessa. Maakuntavaltuuston päätös 23.12.2021. 

 

Asiaa käsitellään vielä, seuraavassa kokouksessa tiedetään enemmän. 

 

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR https://www.esavo.fi/maakunnan-yhteistyoryhma 

(Anne Käyhkö, (Kylät, kaupunginosat, kotiseutu) Järvi-Suomen kylät ry. Jäsen 

Kalle Husso (Urheilu ja liikunta), Etelä-Savon Liikunta ry. varajäsen) 

 

Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. 

 

Jaana Strandman poistu kokouksesta tässä vaiheessa klo 13.31.  

 

Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (Sirkku Mehtola jäsen 

Kauko Väisänen varajäsen) 

 

Alueellinen hyvinvointikertomus on valmisteilla, valmistelu on osittain vielä kesken. 

Kertomukseen on tulossa vertailuindikaattoreina maakunta- ja kuntakohtaiset vertailut 

hyvinvoinnin edistämisessä, jossa on selkeitä eroja. Väisäsen mukaan 

vammaispoliittisen ohjelman indikaattorit jäivät kesken, hän oli pyytänyt työn 

jatkamista kokouksessa.  

 

Hyvinvointialueyhteistyöryhmä (Niina, Kalle, Mervi) 

Työryhmä perustettiin Paukkulan työskentelypäivän jälkeen ja on jo kokoontunut …. 

kertaa, kokoonkutsujana on ollut hyvinvointialueen valmisteluhenkilöstö (Milla 

Ryynänen, Sanna Wirenius) 

 

Asiasta on tulossa infotilaisuus 4.5. klo 15-16, johon voi osallistua myös etänä. 

YhES-alusta otetaan käyttöön hyvinvointialueella. Hyvinvointialueen ja järjestöjen 

käsikirjaa on tehty yhdessä, ja sen käsittelyä jatketaan. Isona selvitettävän asiana ovat 

järjestöavustukset ja niiden suuruus. Eri kunnilla on ollut erilaisia käytäntöjä.  

https://www.esavo.fi/maakunnan-yhteistyoryhma
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Avustukset jatkunevat kuntien kautta vielä ensi vuonna. Etelä-Savon alueen 

valmistelun todettiin olevan nyt ryhdikästä ja viranhaltijat ovat ymmärtäneet 

järjestöjen merkityksen.  

Pienistä ja hiljaisista yhdistyksistä kannetaan huolta, huomataanko niiden olemassaolo 

vasta liian myöhään.  

 

Kuntayhteistyöryhmä (Kalle, Kaisla, Virve, Sami, Eeva-Liisa, Mervi, Sirpa, Kauko) 

Työryhmän perustaminen ja päivittäminen aamupäivän työskentelyn pohjalta. 

Pyritään siihen, että kuntayhteistyöryhmässä olisi mukana joka kunnasta henkilö. 

 

Ryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran yhdessä keskustellen millaista yhteistyötä 

tarvitaan. Seuraava kokous 20.5. klo 12 teamsilla, aiheena osallisuusohjelmat eri 

kunnissa, ja Mikkeli esittelee omansa. Lisäksi tiedotettiin, että S-ryhmä oli yhteydessä 

kuntakiertueen osalta: on sovittu kiertue syksyllä paikoissa Mikkeli, Savonlinna ja 

Pieksämäki, mukana YhEs ja S-ryhmä. Infotaan tarkemmin vielä myöhemmin, 

kiertueelle halutaan lisää järjestöjä paikalle. 

Tieto näistä kasataan teams-alustalle, ja pöytäkirja lisätään mukaan.  

 

YhESin työvaliokunta (Kalle, Sirpa/Virpi, Kari, Niina, (Kaisla), Noora, (Eveliina 

maakuntaliitosta mukana)) Työvaliokunta valmistelee kokoukset ja tarvittaessa 

foorumeja, tapahtumia ym. + YhESin viestintäryhmä (Kalle, Noora, Tuisku,  Sirpa/Virpi, 

Sari Kautonen (YhES-alusta yhteyshenkilö)) 

Viestintäryhmä suunnittelee ja toteuttaa järjestöneuvottelukunnan viestintää 

viestintäsuunnitelman ja vuosikellon mukaisesti. Kokoontuu tällä hetkellä 

työvaliokunnan kanssa. 

 

Työvaliokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan palkkio, mikäli henkilö ei saa 

osallistumisestaan palkkaa työnsä kautta.  

Onko tarvetta täydentää, nyt viestintäryhmä mukana? 

 

Esitys:  

Merkitään kuulumiset tiedoksi. Keskustellaan työvaliokunnan täydentämisestä. 

 

Päätös: 

Kuulumiset merkittiin tiedoksi.  

Sanna Paasonen lisätään mukaan viestintäryhmään. 

 

 

 

6. YhESin tulevan vuoden kokoukset ja kokouskäytännöt  

 

YhES-kokoukset: 27.1.22 klo 12-14, 7.4.22 klo 12-14, 25.8.22 klo 12-14 , 24.11.22 klo 

12-14 

työvaliokunnan kokoukset: 12.1.22, 23.3.22 klo 9.30-11-15, 10.8.22 klo 9.30-11 
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Etäaikana ovat varajäsenet olleet tervetulleita osallistumaan kokouksiin, suositaanko 

vastaisuudessa joko pääosin livekokouksia, pelkkiä TEAMS-kokouksia vai 

hybridikokouksia?  

 

Esitys:  

Käydään keskustelu käytännöistä, kun pandemiatilanne helpottuu ja päästään paikan 

päälle palavereihin. 

 

Päätös:  

Esitys hyväksyttiin, hybridi-kokouksia jatketaan tarvittaessa. Työvaliokunta kokoontuu 

myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana erikseen valmistelemaan toimintasäännön 

muutosta jäsenvaihdon osalta. 

 

 

 

7. YhES-käsikirjan  linkki YhES-käsikirjaan   

 

Päätös: 

Asia käsiteltiin tiedoksi saatuna, käsikirja löytyy teams-alustalta. 

 

 

8. Yhteistyö Itä-Suomen maakuntien järjestöneuvottelukuntien tai vastaavien elinten 

kanssa 

 

Kalle on ollut yhteydessä Itä-Suomen puheenjohtajiin. Kiinnostusta järjestää 

yhteistyötapaamista Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen 

järjestöneuvottelukuntien ja -foorumeiden kanssa. Jos tapaaminen järjestetään vuonna 

2022 niin Laura Meriluotoa voi pyytää mukaan tähän tarvittaessa. Koronatilanteen 

mukaan mennään ja ensimmäinen tapaaminen olisi Etelä-Savossa.  

 

Päätös: 

Asia käsiteltiin tiedoksi saatuna. Etelä-Karjala otetaan mielellään mukaan 

yhteistyötapaamiseen. 

 

Sanna Paasonen poistui kokouksesta klo 14.00. 

 

  

https://esavo.sharepoint.com/:p:/s/YhESjrjestneuvottelukunta/EVKH7tMOYAFAugPIaLwRSaIBaHxKdr9QTEc6R8AVQnkNtA?e=dpjKDs
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9. Muut asiat 

- Järjestöt sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa 22.3, 

seminaarin kuulumiset. Katja Kasper ja Milla Ryynänen kertoivat Etelä-Savon tilanteen.  

 

Pekka Huovila poistui kokouksesta 14.00 

Noora Ruuth poistui kokouksesta klo 14.03 

 

-Kumppanuuspöydät Itä-Savossa  

Asko Koukkari kertoi Savonlinnan kumppanuuspöydästä, joka on toiminut  

hankerahoituksen voimin toiminut tähän asti. Kahdesti vuodessa on järjestetty eri 

alueelliset (5) kumppanuuspöydät, pieni budjetti on ollut käytettävissä, että kunnan eri 

alueet kehittyisivät tasapuolisesti. Kuntalainen itse voi tuoda asioita esille 

viranhaltijoille.   

Mervi Lintunen kertoi Pieksämäen mallista, joka otettiin käyttöön 2016, Savonlinna otti 

osan Pieksämäen mallista käyttöönsä. Asia on kirjattu kunnan hallintosääntöön, ja siitä 

vastasi asukkaiden hyvinvointikoordinaattori. Kokoontunut kolmella alueella noin 

neljästi vuodessa avoimena keskustelufoorumina, jossa paikalla johtavat viranhaltijat, 

etukäteiskysymyksiin vastaukset keskusteluissa, ei ole päättävä elin, mutta vaikuttava 

elin, asukkaiden näköisiä asioita viety päätöksentekoon, ei ole rahaa käytettävissä. 

Pieksämäkeläiset ry. oli luomassa mallia, monipuolisesti käytössä, todettu suosituksi. 

 

Asko Koukkari  poistui kokouksesta klo 14.09. 

 

 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.12. 

 

 

   


