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Etelä-Savon järjestöneuvottelukunta YhES kokous 27.1.2022 klo 12-14  

MUISTIO 

Paikka: Teams 
Kutsutut: Järjestöneuvottelukunnan varsinaiset- ja varajäsenet ja kuntaedustajat, 
maakuntahallituksen yhteyshenkilöt Jaana Strandman X ja Elisa Hänninen, Etelä-Savon maakuntaliitto 
Pentti Mäkinen X, Janne Nulpponen x, Merja Olenius x, Eveliina Pekkanen x, Laura Meriluoto x,  Milla 
Ryynänen (perui)  
 

VARSINAISET JÄSENET VARAJÄSENET JÄRJESTÖALA 

Anne Käyhkö X  Kylät, kaupunginosat, kotiseutu 

Heikki Pyrhönen Carita Röpelinen Työllisyyttä edistävät toimijat 

Noora Ruuth  Eveliina Naumanen x Luonto ja ympäristö 

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

Kalle Husso x Petri Tikkanen  Urheilu ja liikunta 

Niina Turunen  Helena Narkilahti x Potilasjärjestöt, omaishoito 

Tuisku Jähi 
(vanhempainvapaalla)  

Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus 

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

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

Pekka Huovila x Hannu Korhonen x Eläkeläistoimijat 

Virve Väisänen x Sami Luntta Nuorisojärjestöt 

Sanna Paasonen Pirkko Luntta x Vammaisjärjestöt 

Vesa Kallio x Teppo Leinonen Yrittäjäjärjestöt 

Kari Jääskeläinen x Piritta Keränen  Valmius ja varautuminen 

Tapani Varjus  Mervi Lintunen  Harrastejärjestöt 

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

Jarna Räsänen  Heidi Kesänen  SOTE -ja yhteistyö / Pieksämäki 

Sirpa Kolistaja  
Virpi Leskinen x 

Jaana Lonka  

SOTE -ja yhteistyö / Savonlinna 

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

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

 

Toivotetaan tervetulleeksi kokoukseen mukaan myös uudet jäsenet. Todettiin 

läsnäolijat.  

Käytiin kokouskäytännöt läpi ja sovittiin, että sihteerin vuoro kiertää. Samoin 

minitiedotteen tekeminen toteutetaan kiertävästi. Työvaliokunta valmistelee listauksen 

vuoroista.   

 

Milla Ryynänen hyvinvointialueen valmistelusta oli kutsuttu mukaan kertomaan 

hyvinvointialueen valmistelutilanteesta. Milla Ryynänen joutui perumaan 

osallistumisensa. 

 

Maakuntaliiton Pentti Mäkisen lyhyt avauspuheenvuoro. 

 

Maakuntaliiton kuulumisista Mäkinen kertoi, että uudet väestötiedot ovat tulossa 

lähipäiviinä. Metsätalouden merkitys Etelä-Savossa on suuri.  ERG-hankkeella 

tavoitellaan ruokamatkailun edistämistä. Ilmastoasioissa harvaan asutulla alueella on 

haasteita, samoin laajakaista-asiat haastavat ja valtion rahoitusta tarvitaan. 

Tuulivoiman osalta käydään keskusteluja. Kaivostoiminnan laajenemiseen 

suhtaudutaan kielteisesti. Rakennerahastoista mainittiin uuden ohjelmakauden 2021-

2027 uusien hakujen käynnistyminen tammikuussa. Liikenneasiat ja Itä-Suomen osalta 

rahoitus ovat ajankohtaista edunvalvonnan näkökulmasta.  

Maakuntaliiton kehittämisjohtaja Merja Olenius kertoi rahoituksista. EAKR-rahoitus 

maakuntaliiton instrumentti jakautuu kolmeen toimintalinjaan 1) Innovaatiot, 

digitalisaatio ja PK-yritysten kasvu. 2) Hiilineutraali Suomi 3) Saavutettavampi Suomi. 

ESR-rahoituksesta  vastaa Ely-keskus. JTF-rahasto (oikeudenmukaisen siirtymän 

rahasto) käynnistyy myöhemmin keväällä. Älykkään erikoistumisen strategiassa on 

nostettu myös hyvinvointi ja matkailu muiden kärkien rinnalle. EAKR-rahoitusten 

(maakuntaliitto) hakijainfotilaisuus on 8.2.2022. 

 

Maakuntahallituksen jäsen ja YhES:in yhteyshenkilö Jaana Strandman esittäytyi ja on 

tullut myös valituksi aluevaltuustoon. YhES onnittelee valinnasta. 

 

Pentti Mäkinen kertoi lisäksi hyvinvointialueen valmistelusta. 1.3.2022 on uuden 

aluevaltuustonkokous. Järjestöjen kuuleminen on alkanut ja toivotaan, että se säilyy 

monialaisena. Järjestöjen rooli erityisesti asiakasohjauksessa on tärkeä.  

Valmistelussa on paljon kysymyksiä ilmassa. Keskustelua käydään esimerkiksi erilaisten 

lautakuntien tarpeesta, vähennetäänkö hallintoa? Miten integraatio varmistetaan? 

Palveluita on valmisteltu palvelulupauksen myötä. Miten Vaalijalan toiminta kytketään 

ja järjestetään hv-alueelle? Valmistelussa on erittäin paljon käytännön asioita, koska 

hyvinvointialue on valtava ja myös budjettikeskustelut ovat vielä kesken. Palveluiden 

toteutuminen koko maakunnan alueella on varmistettava.  

 

PÄÄTETTÄVÄT ASIAT 
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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. 

 

 

Monikulttuurisuus ja ihmisoikeudet varajäsen 

esitys:  Ossi Blomerus Savonlinnan Seudun Romaniyhdistys ry. 

 

Päätös:  YhES esittää Ossi Blomerusta varajäseneksi. Esitys viedään helmikuun 

maakuntahallituksen kokoukseen.  

 

 

Kylät, kaupunginosat, kotiseutu varajäsen  

esitys: Asko Koukkari Savonlinnan kylät ry 

 

Päätös: YhES esittää Asko Koukkaria varajäseneksi. Esitys viedään helmikuun 

maakuntahallituksen kokoukseen.  

 

 

Muita muutoksia: Jarna Räsänen (Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt, Pieksämäen 

seutu)  jää pois, varajäsen nousee käytäntöjen mukaan halutessaan varsinaiseksi. 

Varajäsentä (Heidi Kesänen) esitetään varsinaiseksi. Häneltä tiedustellaan 

suotumusta. Sirpa Tikkaa esitetään kokouksessa varajäseneksi. Pyydetään häneltä 

esittely sähköpostilla ja käsitellään seuraavassa kokouksessa.   

 

Iris Damsten esittää, että Sirkku Mehtola olisi varsinainen jäsen ja Iris olisi 

varajäsen.  

Päätös: YhES esittää muutosta. Sirkku Mehtolasta tulee varsinainen jäsen ja Iris 

Damstenista varajäsen.  Esitys viedään helmikuun maakuntahallituksen 

kokoukseen.  

 

Tässä kokouksessa esitetyt muutokset viedään maakuntahallituksen helmikuun 

kokoukseen. Suostumukset asianosaisilta ja esittely pyydetään kokouksen jälkeen 

ja työvaliokunta valmistelee esityksen seuraavaan YhES:in kokoukseen 

 

TIEDOKSI/PÄÄTETTÄVÄT 

 

3. Kuulumiset ja nimeämispyynnöt neuvottelukunnista ja työ/johtoryhmistä 

 

Käydään läpi osallistuneilta lyhyet kuulumiset. Keskustelua on ollut vahvemmasta 

yhteistyöstä maakunnallisen eläkeläisneuvottelukunnan ja nuorisovaltuuston kanssa. 



4/8 
 
 

Yhdistävänä lankana hyvinvointialueyhteistyö. Ajankohtaista on myös Järjestöjen 

yhteistyön tiekartan hyödyntäminen: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-

verkkopalvelussa 

 

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta Niina Turunen ei paikalla 

kokouksessa  

Laura Meriluoto järjestöjen muutostukihankkeesta kertoi sivustolle tulleista 

järjestöyhteistyökuvioista.. Varajäsen Helena Narkilahti kertoi terveiset 20.1.22 

kokouksesta. Anita Hahl-Weckström kertoi, että aluevaltuutettuja koulutetaan 

järjestöyhteistyöhöän. Seuraava kokous liittyy STEA-asiaan. 

 

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

Mehtola): Kokousta ei ole ollut.  

 

E-S sote-maakuntauudistuksen viestintäryhmä (Kaisla Pirkkalainen):  

- kokoontuu kerran kuussa, Kaisla ei pääse työaikojen vuoksi. Kiinnostuneet voivat 

ilmoittautua. Kaisla suosittelee viestintäryhmään hakeutumista, näköalapaikka 

uudistukseen.  

 

Maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta (Pekka Huovila) 

- eläkeläisneuvottelukunnan työpaja hyvinvointialueen kanssa 13.10, jossa valmisteltiin 

esitys eläkeläisneuvottelukunnan mahdollisesta yhdistymisestä hyvinvointialueen 

foorumeihin. Esitys eläkeläisneuvottelukunnan osalta on  päätöksenteossa vaten 

kokouksessa 1.2.2022. 

Saatu esityslistan teksti Niina Kaukoselta 26.1.2022. 

 

Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että maakunnallinen eläkeläisneuvottelunta 

on osa Etelä-Savon hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta vuoden 

2022 alusta lukien.  

 

 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manu (Sami Luntta) 

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

siirtymävaiheessa. Maakuntavaltuuston päätös 23.12.2021. Sami Luntta ei ollut paikalla 

kokouksessa. Eveliina kertoi toiminnan alkaneen jo vuoden 2022 alusta.  

 

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) 

- MYR:in kokouksessa käytiin rakennerahastoasioita ja pääosin Merja Oleniuksen 

puheenvuorossa tuli ko. asiat esille. Erityisesti JTF keskustelutti MYR:in jäseniä. 

 

Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (Sirkku Mehtola jäsen 

Kauko Väisänen varajäsen) 

- Työryhmä ei ole kokoontunut vielä, kokous on helmikuussa.  

https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-09/J%C3%A4rjest%C3%B6jen%20yhteisty%C3%B6n%20tiekartta.pdf
https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-09/J%C3%A4rjest%C3%B6jen%20yhteisty%C3%B6n%20tiekartta.pdf
https://www.esavo.fi/maakunnan-yhteistyoryhma
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4. YhESin toiminta ja työryhmien muodostaminen vuonna 2022 

 

Marraskuun kokouksessa sovittiin työryhmien perustamisesta ja päivittämisestä 

Paukkulan työskentelyn pohjalta. Jokainen YhES-jäsen voi osallistua johonkin 

työryhmään, jolloin saadaan yhteinen tekeminen jatkumaan ja osaaminen käyttöön. 

Hyvinvointi- ja kuntayhteistyöryhmiin voi osallistua myös ulkopuolisia tekijöitä, jolloin 

toiminta on avoimempaa myös yhdistyksille ja muille yhteistyötahoille. 

 

Hyvinvointiyhteistyöryhmä (Niina, Kalle, Mervi) 

Työryhmä perustettiin Paukkulan työskentelypäivän jälkeen ja on jo kokoontunut kaksi 

kertaa, kokoonkutsujana on ollut hyvinvointialueen valmisteluhenkilöstö (Milla 

Ryynänen, Sanna Wirenius). Keskustellaan siitä, miten vetovastuu jakautuu 

valmisteluporukan ja järjestötoimijoiden kautta. Sanna, Mervi, Noora, Niina, Kauko, 

Harri, Kalle ovat olleet mukana joulukuun ja tammikuun tapaamisissa. 

Kalle kertoi, että järjestöt ovat päässeet aidosti valmisteluvaiheessa mukaan. 

Järjestöjen kommentteja toivotaan eteläsavolaisesta näkökulmasta. Mallia on osin 

otettu muilta alueilta, mutta mallista tehdään ”meidän näköinen”. Valmistelu jatkuu 

vuoden2023 puolelle.  

 

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. 

 

Kunnat ja järjestöyhteistyö -työryhmä  

Viime kokouksessa päätettiin esityksen mukaisesti, että Kalle ja Mervi ottavat 

vetovastuun kuntaryhmästä. Viime kokouksessa sovittiin, että työryhmä määrittelee itse 

työskentelyn painopisteet, aikataulut ja työskentelytavat. Kokous järjestetään TEAMS-

kokouksena, Kalle ja Mervi Kutsuvat kokoon. 

 

Matti Laitsaari Mikkelin kansalaisopisto/osallisuus 

Päivi Majoinen  Pieksämäen kaupunki  

Carita Röpelinen  Savonlinnan Toimintakeskus ry 

Jonna Juhola Mäntyharjun kunta 

Outi Rahikainen Savonlinnan Toimintakeskus ry 

Anne Käyhkö Järvi-Suomen kylät ry 

Virve Väisänen Mäntyharjun 4H 

Ossi Blomerus Savonlinnan seudun romaniyhdistys ry 

Mervi Lintunen Järvi-Suomen Kylät ry 

Harri Jukkala EHYT ry 

Noora Ruuth  Vesaiset 

Virpi Tuovinen Puumalan kunta 

Sari Kyttä  Savonlinnan mielenterveys ry/ Savonlinnan kriisikeskus 
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YhESin viestintäryhmä Kalle, Noora, Tuisku, Sanna,  Jarna, Sirpa/Virpi, Sari Kautonen 

(YhES-alusta yhteyshenkilö) 

Viestintäryhmä suunnittelee ja toteuttaa järjestöneuvottelukunnan viestintää 

viestintäsuunnitelman ja vuosikellon mukaisesti.  

 

 YhES nimesi edellisessä kokouksessaan työryhmälle vetäjiksi Tuiskun ja Virpin, jotka 

kutsuvat kokoon ja luotsaavat ryhmän työskentelyä.  

Käydään keskustelua viestinnästä, miten mahdollisimman hyvin toteutuu olemassa 

olevilla resursseilla. Todettiin myös, että sekä YhES:in että YhES-alustan esiin tuominen 

on tärkeää.  

Viestintäsuunnitelma on liitteenä ja löytyy TEAMS-kansiosta. Sovittiin, että kaikki 

tutustuvat omalla ajallaan suunnitelmaan. Jos joku ei pääse TEAMS-alustalle, ilmoittaa 

Eveliinalle. Uudet jäsenet kutsutaan TEAMS-tiimeihin.  

 

Virpi Leskinen ehdotti, että jatkossakin työvaliokunta ja viestintäryhmä toimivat 

yhdessä ja kokoontuvat samaan aikaan.   

 

  

 

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

Työvaliokunta valmistelee kokoukset ja tarvittaessa foorumeja, tapahtumia ym. 

 

Työvaliokunta kokoontui yhdessä viestintäryhmän kanssa ja valmisteli kokousasiat.  

 

Päätös: Päätettiin, että työvaliokunta ja viestintäryhmä kokoontuvat samaan aikaan.  

 

 

 

 

5. 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/viestintäryhmän kokoukset: 12.1.22, 23.3.22 klo 9.30-11-15, 

10.8.22 klo 9.30-11 

 

Käydään läpi tarvittavat asiat tulevan vuoden työskentelyä ajatellen. 

 

Viime kokouksessa tehtiin esitys, että YhES nimeää joukostaan kokouksissa pöytäkirjaa 

pitävän sihteerin. Työvaliokunta valmistelee kokousten esityslistat yhdessä Eveliinan ja 

sihteerin kanssa. Aloitetaan käytäntö vuoden 2022 toisessa kokouksessa. 
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Vuoden 2023 alusta tapahtuu YhES neuvottelukunnan kauden vaihto, jonka jälkeen 

puolet vaihtovuorossa. Kokouksessa 2.11.21 keskusteltiin tulevan kauden toiminnasta 

ja kauden vaihdosta. Järjestöneuvottelukunta voi itse päivittää toimintasääntöä, 

pidetään jatkossakin hyvänä maakuntahallituksen nimeämistä jäsenille, muuten 

pitäytyä matalassa byrokratiassa.  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. 

 

 

Esitys: Hyväksytään kokouspäivät ja työryhmien päivät sovitaan ryhmien kesken. 

Työvaliokunta valmistelee seuraavaan kokoukseen esityksen kauden vaihtoon liittyen. 

 

Päätös: Kokouspäivät hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja sovittiin, että työvaliokunta 

valmistelee kauden vaihtoon liittyvät toimintatavat. Käytiin kokouskäytännöt läpi ja 

sovittiin, että vastaisuudessa sihteerin vuoro kiertää. Samoin minitiedotteen tekeminen 

toteutetaan kiertävästi. Työvaliokunta valmistelee listauksen vuoroista.   

 

 

 

 

6. YhESin vuoden 2022 toiminnan painopisteet  

 

Käydään läpi viime vuoden toiminnan painopisteet ja keskustellaan miten toteutuivat.   

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: Keskustellaan ja tarkennetaan vuoden 2022 toiminnan painopisteistä. 

Hyväksytään kolme painopistettä. 

 

Päätös: Käytiin läpi YhES-käsikirjan tavoitteet. Keskustelua käytiin ja todettiin, että  

toiminta on koettu pääosin mielekkäänä ja alueen toimijoitten keskinäinen yhteistyö 

on ollut onnistunut. Viestin vieminen ja tunnettuus on ollut haasteellista erityisesti 

korona-aikaan ja muiden yhdistysten kanssa toimiminen vaihtelee. Aina ei ole tietoa, 

ketkä ovat järjestöyhteyshenkilöt ja päättäjien tavoitettavuus on ajoittain ollut jopa 

heikkoa. Koronasta huolimatta YhES:in toiminta nähdään onnistuneena ja toimijat ovat 

sitoutuneet hyvin.  
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Keskusteltiin kolmesta painopisteestä ja siitä miten toiminta käytännössä toteutetaan. 

Vuosikello on olemassa (TEAMS), jonne voi viedä tilaisuuksia ja tapahtumia. 

Tapahtumat osaltaan vaikuttavat siihen,  miten konkreettisesti vuoden aikana 

tavoitteita edistetään. Painopisteet ovat isoja kokonaisuuksia, joten ei tarvitse lisätä 

mitään. Tunnettuus on oleellista ja myös fyysiset kokoontumiset olisivat tärkeitä. YhES-

käsikirjaa kannatta hyödyntää ja se löytyy kokouksen liitteenä ja TEAMS-tiedostoista. 

 

Päätös: Hyväksytään esitetyt painopisteet. 

 

 

 

TIEDOKSI 

 

7. YhES-käsikirjan läpikäyminen linkki YhES-käsikirjaan  

Käsiteltiin kohdassa 6.  

 

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 e 

vuonna 2022 niin Laura Meriluotoa voi pyytää mukaan tähän tarvittaessa.  

Kalle kertoi, että koronatilanteen mukaan mennään ja ensimmäinen tilaisuus olisi 

tarkoitus järjestää Mikkelissä.  

 

 

 

 

9. Muut asiat 

 

Todettiin, että isompaa osallisuusseminaaria ei tänä vuonna ole. Vastaavan tyyppinen 

tapahtuma  toivotaan myös tulevaisuudessa järjestettävän, koska Vaikuta-seminaari 

ja Vaikuta-webinaari tavoittivat paljon myös järjestötoimijoita. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.55 

 

   

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

