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Pöytäkirja 15.12.2020 järjestöneuvottelukunta YhES  

Paikka: Teams-etäkokous 
Kutsutut: Järjestöneuvottelukunnan varsinaiset- ja varajäsenet ja kuntaedustajat, Järjestö 2.0 Etelä-
Savo Anita Hahl-Weckström (X) ja Pia Ruisla (X), Etelä-Savon maakuntaliitto Pentti Mäkinen (X), Janne 
Nulpponen, Jussi Linnala (X), Eveliina Pekkanen (X) ja Emmi-Elina Fjällström (X) (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 

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

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

(X) Airi Tella  (X) Pekka Huovila Eläkeläistoimijat 

(X) Virve Väisänen  Sami Luntta Nuorisojärjestöt 

(X) Marita Jurva  Pirkko Luntta Vammaisjärjestöt 

Vesa Kallio  Teppo Leinonen Yrittäjäjärjestöt 

(X) Kari Jääskeläinen  (X) Piritta Keränen  Valmius ja varautuminen 

Tapani Varjus (X) Mervi Lintunen Harrastejärjestöt 

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

(X) 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 10.04 ja toivotettiin tervetulleeksi paikallaolijat. 
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2. Digituki -hanke esittely (Jussi Linnala) 

 

Jussi Linnala kertoi Digituki-hankkeesta ja digitaitokartoituksen 2020 tuloksista (esitys 

liitteenä). Muun muassa Estery ry. antaa digitukea Keskusteltiin digituen tilanteesta 

kunnissa, mm. Sulkavalla digiopastusta tarjolla https://sulkava.fi/digiopastusta/ ja 

Pertunmaalla. Digituki-hankkeen tietoa voidaan välittää YhES järjestöneuvottelukunnan 

kautta yhdistyksille.  

 

 

3. Maakunnan ajankohtaisia kuulumisia (Pentti Mäkinen) 

 

Hallitus on tehnyt esityksen eduskunnalle sotelaeista. Toimeenpanon valmistelu 

käynnistyy ja koko maakuntaa varten saadaan rahoitusta, tässä tarvitaan kaikkia 

miettimään yhdessä: palvelurakenne- hallinnollinen rakenne eri sektoreilla.  

Maakuntaliiton tehtäviä ei olla tämän hetken tiedon mukaan siirtämässä hyvinvoinnin 

yhteyteen tässä vaiheessa.   

 

Maakuntavaltuustossa päivitetty maakuntastrategia hyväksytty, tämän pohjalta työtä 

tehdään vuoteen 2030 asti. Heinävesi ja Joroisen siirtyminen vuodenvaihteessa toisiin 

maakuntiin. Maakuntaliitossa organisaatiomuutos keskittää toiminnan kahteen 

yksikköön: aluekehittämis- ja hallinnolliseen yksikköön. Tammikuussa tulee auki 

aluekehittämisen ja -suunnittelun aluejohtajan virka, laaja vastuualue toiminnasta.  

 

Ajankohtaisia kysymyksiä ilmastonmuutos ja siihen varautuminen, EU-, kansallisella- ja 

maakunnan tasojen tavoitteet. Käytännön toimenpiteet riippuvat lainsäädännöstä, 

miten ohjataan toimiin. Maakunnassa kunnianhimoiset ja hyvät tavoitteet. 

Tavoitteiden ja odotusten ristiriita ovat mukana prosessissa, talouden ja elinkeinojen 

sopeutuminen. Metsätalous ja hiilinielut, liikenne joka iso päästötekijä, jossa 

henkilöautoliikenteen tekninen kehitys keinona. Tavoitteellinen tietoliikenneverkosto, 

laajakaistayhteyksien kattavuus työn ja vapaa-ajan toiminnan sijoittumisessa ja 

mahdollisuuksissa. 

 

Saimaa-ilmiön seuraava hakukirja on tärkeä askel alueen positiiviselle näkyvyydelle ja 

kehitykselle, osallisuus on vahva osa, jota myös arvioidaan 

kulttuuripääkaupunkihaussa. YhES voi osaltaan edistää Saimaa-ilmiön näkyvyyttä, 

voidaan kutsua ensi vuonna kokoukseen kertomaan hakuvaiheesta ja suunnitelmista. 

 

 

4. Työryhmiin/neuvottelukuntiin/johtoryhmiin osallistuneilta kahden minuutin 

kuulumiset  

 

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

Mehtola): Johtoryhmässä käsitelty mm. tiedotus ja rekrytointiasioita sekä 

viestintäsuunnitelmaa. Saavutettavan viestinnän näkökulmia Kauko tuonut esiin 

ryhmässä mm. näkö- ja kuulovammaisten asiakasryhmien kantilta. 

https://sulkava.fi/digiopastusta/
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E-S sote-maakuntauudistuksen viestintäryhmä (Kaisla Pirkkalainen/ Emmi Fjällström): 

Viestintäryhmässä hyväksyttiin viestintäsuunnitelma. Monipuolinen, valmistelussa 

otettu huomioon erilaisten sidosryhmien ja eri asiakasryhmien osallisuus 

tavoittaminen. Osallisuuden tiekartta. Sivustolle tulossa selkomerkki. 

Järjestöjennäkökulmasta esiin nostettu esim.  Järjestöt toimivat sote- ja kulttuurialalla 

täydentämässä palvelutuotantoa. Järjestöissä on valtavasti osaamista alalta kuin alalta. 

Järjestöneuvottelukunnan yhteys maakuntahallintoon, tarve ja halu olla uudistamassa 

maakuntaa hyvällä sykkeellä ja raikkailla näkemyksillä. Maakunnan kahtiajaon 

tervehdyttävä solu on järjestöt, jotka ovat yhteisen tekemisen puolesta ja tekevät 

laajaa yhteistyötä. Toivotaan, että kolmas sektori pääsisi nopeasti mukaan oman 

maakunnan sotevalmisteluun. Potentiaalia ja halukkuutta on. 

 

Sote-alan verkostojärjestöjen neuvottelukunta (Anita Hahl-Weckström):  

Haettu hankekokonaisuus käynnistyy, SOSTE tukee sote-järjestöjen toimintaa 

hankekokonaisuudella, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa järjestöjen rooli ja 

toimijaverkostot kuntien ja maakuntien kumppanina kansalaisten sosiaalisen 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä selkiyttää järjestötoiminnan merkitys 

sote-palvelutuotannon ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen liittymäpinnoilla.  

SOSTE vastaa hankekokonaisuuden kansallisesta koordinoinnista ja sen kumppaneina 

maakuntien suuralueilla toimivat sovitut alueelliset järjestöt. Anita on valittu SOSTEen 

hankepäälliköksi ja sai lämpimät onnittelut järjestöneuvottelukunnalta. Yhteinen työ 

jatkuu! 

 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manu (Sami Luntta/Emmi Fjällström): 

Esa-Manun kausi päättyy ja viimeinen kokous pidettiin 11.12. Kokouksessa mm. 

Mikkelin ilmastokoordinaattori Harri Hakanen kertoi alueen ilmasto-ohjelmasta ja 

keskustelua ja kysymyksiä oli paljon. Uudelle kaudelle Esa-Manun haku on auki 

joulukuun ajan: https://po1nt.fi/e_mc2/haku2021/  

 

Maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta (Pekka Huovila/Eveliina Pekkanen): 

Täsmällisemmän roolin hakemista, puheenjohtaja vaihtuu vuosittain. Yhdistysten ja 

piirien sekä järjestöneuvottelukunnan yhteistyö ja tiedonkulku, strategia työn alla. 

Ikääntyvä väestö kotona asuvat, digituen tarve. Kartoitusta piireissä ja yhdistyksissä. 

Seuraavaan kokoukseen osallistumassa Kalle ja Emmi.  

 

YhESin viestintäryhmä (Sirpa, Tuisku, Noora, Kalle, Jarna): 

Ensi vuoden YhESin toiminnan pääpainopiste on viestintä, tänä vuonna esittelyt ja 

video. Järjestökyselyn koonti.  

 

YhESin työvaliokunta (Kalle, Sirpa, Kari, Niina, Kaisla, Noora):  

Koottiin YhES käsikirjan runko yhdessä viestintäryhmän kanssa. Osallisuusseminaarin 

järjestöosuutta suunniteltiin alustavasti yhdessä, Eveliina kertoo myöhemmin tässä 

kokouksessa lisää. 

 

https://po1nt.fi/e_mc2/haku2021/
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5. YhESin kuntaryhmän 1. kokous ja suunnitelmat, (kuntaryhmä) 

 

Susanna siirtynyt työvaliokunnasta ja viestintäryhmästä kuntayhteistyöryhmään. 

Kuntaryhmän muodostavat Kalle, Kaisla, Marita, Airi, Susanna, Mervi, Sirpa ja Kauko. 

Kalle kertoi, että ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi toimintasuunnitelmaan 

määritellyt tavoitteet ja keskusteltiin toteutuksesta. Yhteisen työskentelyn tarve 

kuntayhdyshenkilöiden kanssa, kuntakierros sekä kuntavaaliteema: jalkautuminen, 

kysely tai somehaasteet riippuen alkuvuoden tilanteesta. Kevään aikataulua 

kuntakiertueelle laaditaan tammikuussa.  Keskusteltiin Järjestö 2.0:n kokoamasta 

infopaketista järjestöjen toimintaedellytyksistä kunnissa. Kuntayhteistyöhenkilöille 

saate alustasta.  

 

YhESin omien työryhmien materiaalit ja muistiot löytyvät jaetusta Teams-työtilasta. 

 

 

6. Osallisuusseminaarin ohjelma ja YhES (Eveliina) 

 

Eveliina esitteli osallisuusseminaarin ohjelmaa. Liitteenä kutsu ja ohjelma. YhES 

mukana tuomassa esiin omaa toimintaa, puheenjohtajan puheenvuorossa näkökulma: 

miten eteläsavolaiset järjestöt yhdessä toimijat, miltä järjestöyhteistyö on tuntunut ja 

mitä on tehty ensimmäisen vuoden aikana. Dialogiosuudessa 

järjestöt+kunta=hyvinvoiva asukas, Kaisla tulossa mukaan suunnitteluun. 

 

 

7. ESR-rahoituksen mahdollisuudet, elvytysraha REACT-EU loppuohjelmakausi 2014-

2020, sekä uusi rakennerahasto-ohjelmakausi 2021-2027 (Eveliina)  

 

Mahdollisuus järjestötoimijoille järjestettävään infoon rahoituksen hakemisesta, YhESin 

toiminnan tutuksi tekeminen myös ELY:lle. Järjestöjen yhteistyö rahoituksen 

hakemisessa. Tietoa rahoitettavista toimenpiteistä (järjestöt esim.digitaalisten taitojen 

parantaminen) : https://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-

/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/seurantakomitea-hyvaksyi-react-eu-n-sisallot-

suomessa/maximized Keskusteltiin siitä, minkälaista tietoa järjestöt tarvitsevat 

rahoituksen hakemiseen liittyen. Uusi ohjelmakausi 2021-2027 käynnistynee syksyllä 

2021. Seuraavassa kokouksessa käydään vielä läpi tarkempia tarpeita ja niitä voi 

lähettää myös YhESin Whatsappilla tai sähköpostilla Eveliinalle. Järjestötoimijoille 

YhESin kautta katsausta tai infoa mahdollista järjestää, Kolomonen sopinut infon ELY:n 

kanssa  14.1.2021. 

 

  

https://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/seurantakomitea-hyvaksyi-react-eu-n-sisallot-suomessa/maximized
https://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/seurantakomitea-hyvaksyi-react-eu-n-sisallot-suomessa/maximized
https://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/seurantakomitea-hyvaksyi-react-eu-n-sisallot-suomessa/maximized
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8. Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hanke (Emmi) 

 

Emmi kertoi maakunnallisen yhdistysten yhteystieto- ja palvelualustan vaiheesta. 

Alusta on perustettu ja tiedotus käynnistynyt. Mukaan ylläpitokustannuksiin 

sitoutuneet Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit, Essote. Sovittu käytännön 

ylläpitovastuusta Savonlinnan seudun Kolomonen ry:n kanssa. Toimintaa tukevaan 

työryhmään kutsutaan lisäksi verkostojärjestöt ja muita tarvittavia tahoja (esim. pienet 

kunnat). 

 

Emmi kävi läpi Järjestöjen ääni- hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteitä. Hankkeen 

tuloksia pääsee arvioimaan kyselyllä: https://webropol.com/s/yhesarvioi2020  

 

Emmi esitteli YhES käsikirjan runkoa ja koottua sisältöä.  Käsikirja toimii tukena tulevien 

kausien toiminnalle ja uusille jäsenille ja sitä voidaan päivittää tarpeen mukaan. Muoto 

on tiivis ja visuaalinen diaesitys. Käsikirja lähetetään kommentoitavaksi 

järjestöneuvottelukunnalle, kun sisältö on koossa. (Liitteenä esitys edellisistä asioista) 

 

 

9. Vuosikellokatsaus 

 

Vuosikello löytyy yhteisestä työtilasta. Tulevien kokousten päivämäärät ovat: 

  12.1. klo 14-15.30 Kuntaryhmä: kiertueen ja kuntavaalikampanjan suunnittelu 

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

  23.2. klo 9.30-11.30 YhES kokous 1/2021 

  23.3. klo 9.30-11.30 Työvaliokunnan ja viestintäryhmän kokous   

 

 

10. Muut asiat 

 

Eveliinalle tullut viesti järjestöneuvottelukuntaan järjestö- ja aluekehitystyötä tehneeltä 

toimijalta, analyyttistä palautetta mm. toiminnan näkyvyydestä aluekehitystyössä ja 

neuvottelukunnan oman toimintaohjelman ja monialaisuuden esiintuomisesta. 

Keskusteltiin asiasta, ja viestin sisältöä pidettiin tärkeänä. Todettiin, että tänä vuonna 

on tehty valmistelu- ja suunnittelutyötä, jonka jälkeen on helpompi lähteä viestimään 

asioista näkyvämmin ulospäin. Otetaan viesti myös seuraavan viestintäryhmän 

käsittelyyn. Eveliina vastaa viestiin keskustelun pohjalta kiittäen tärkeästä 

näkökulmasta. Pentti Mäkinen kommentoi, että järjestöjen osaamisen hyödyntäminen 

rakentuu parhaiten silloin kun ollaan tasavertaisena samassa pöydässä. Järjestöjen 

asema hyvinvointialueen valmistelussa on pohdittava tarkoin.  

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.18. Järjestöneuvottelukunta toivottaa kaikille 

eteläsavolaisille yhdistyksille ja niiden parissa toimiville rauhallista ja lämpöistä joulua! 

https://webropol.com/s/yhesarvioi2020

