
  
 
 

Etelä-Savon maakuntaliitto  |  Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli  |  Puhelinnumerot                        
esavo.fi/yhteystiedot Sähköposti kirjaamo@esavo.fi (virallinen posti) tai etunimi.sukunimi@esavo.fi 
(å=a, ä=a, ö=o) 

 

Etelä-Savon järjestöneuvottelukunta YhES kokous 2.11.2021 klo 13-15 
ESITYSLISTA 

Paikka: Suomen nuoriso-opisto Paukkula, myös etäosallistuminen Teams-linkillä 
Paikalla: Järjestöneuvottelukunnan varsinaiset- ja varajäsenet ja kuntaedustajat, Etelä-Savon 
maakuntaliitto Eveliina Pekkanen ja Emmi-Elina Fjällström (siht.), Järjestöjen sote-muutostuki Laura 
Meriluoto 
 

VARSINAISET JÄSENET VARAJÄSENET JÄRJESTÖALA 

Anne Käyhkö X etä  Kylät, kaupunginosat, kotiseutu 

Heikki Pyrhönen Carita Röpelinen Työllisyyttä edistävät toimijat 

Noora Ruuth X Eveliina Naumanen Luonto ja ympäristö 

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

Kalle Husso X (PJ) Petri Tikkanen  Urheilu ja liikunta 

Niina Turunen X Helena Narkilahti Potilasjärjestöt, omaishoito 

Tuisku Jähi X etä   Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus 

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

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

Pekka Huovila X Hannu Korhonen X Eläkeläistoimijat 

Virve Väisänen X  Sami Luntta Nuorisojärjestöt 

Sanna Paasonen X Pirkko Luntta Vammaisjärjestöt 

Vesa Kallio X Teppo Leinonen Yrittäjäjärjestöt 

Kari Jääskeläinen X etä Piritta Keränen  Valmius ja varautuminen 

Tapani Varjus Mervi Lintunen X Harrastejärjestöt 

Kauko Väisänen X Merja Ikonen  SOTE -ja yhteistyö / Mikkeli 

Jarna Räsänen  Heidi Kesänen SOTE -ja yhteistyö / Pieksämäki 

Virpi Leskinen X 
Jaana Lonka 

SOTE -ja yhteistyö / Savonlinna 
(Sirpa Kolistaja opintovapaalla 1.11.2021 – 31.5.2022)  

Virpi Tuovinen X Annakaisa Arilahti Kuntaedustaja / Puumala 

 
 
1. Kokouksen avaaminen 
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Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01. Toivotettiin tervetulleeksi kokoukseen 

mukaan uudet jäsenet.  Maakuntaliiton uusi kehittämispäällikkö Merja Olenius oli 

mukana aamupäivän työskentelyssä.  

 

Maakuntahallitus on valinnut 1.11. kokouksessaan uusiksi YhES 

järjestöneuvottelukunnan kokouksiin valituiksi yhteyshenkilöiksi: varsinainen 

yhdyshenkilö on Jaana Strandman ja hänen varahlönsä Elisa Hänninen.  

 

 

PÄÄTETTÄVÄT ASIAT 

 

  

2. Maakuntaohjelma lausuntokierroksella 

 

Esityslistan liitteenä oli lähetetty materiaali maakuntaohjelman sisällöistä.  

 

Esitys: YhES kokoaa ryhmän, joka antaa lausunnon maakuntaohjelmaan liittyen 

järjestöjen näkökulmasta. Lausunto tulee toimittaa 17.11.2021 mennessä. 

https://link.webropol.com/s/maakuntaohjelma2022  

 

Päätös: Maakuntaohjelmaa kommentoiva työryhmä kokoontuu 9.11. klo 9, 

lähetetään kalenterikutsu ja mukaan saavat osallistua kaikki kiinnostuneet.  

 

3. 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 yhteistyö / Savonlinna varsinainen jäsen  

Esitys: Sirpa Kolistajan opintovapaan ajaksi 1.11.2021 – 31.5.2022 nimetään 

Virpi Leskinen varsinaiseksi jäseneksi. Sirpa palaa opintovapaan jälkeen takaisin 

varsinaiseksi jäseneksi. Tarkistetaan varajäsen Jaana Lonkan osalta tilanne.  

 

Kuntaedustaja / Puumala varsinainen jäsen  

Esitys: Valitaan Puumalan järjestöyhdyshenkilö Virpi Tuovinen, asia menee 

maakuntaliiton kunnallisasioiden työryhmään.  

 

Monikulttuurisuus ja ihmisoikeudet varajäsen  

Kutsumenettelyllä tiedusteltu Savonlinnan Seudun Romaniyhdistyksestä, 

Vähemmistöryhmien tuki Omegasta sekä Etelä-Savon Pride ry:stä kiinnostusta 

hakea mukaan YhESin toimintaan varajäseneksi.  

 

Kiinnostuneet hakemaan mukaan toimintaan ovat tällä hetkellä: 

Savonlinnan Seudun Romaniyhdistyksestä Ossi Blomerus 

https://link.webropol.com/s/maakuntaohjelma2022
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Vähemmistöryhmien tuki Omegasta Sini Soljasalolta tiedusteltu kiinnostusta.  

 

Esitys: Odotetaan esittelyitä kiinnostuneilta jäseneksi hakeutuvilta. Päätetään 

seuraavassa kokouksessa tulleiden esittelyiden perusteella. 

 

Kylät, kaupunginosat, kotiseutu varajäsen  

Esitys: Kimmo Käärmelahden jäätyä pois toiminnasta tarvitaan uusi varajäsen, 

varajäseneksi ehdotettu Asko Koukkaria. Asko Koukkarilta pyydetään myös esittely 

päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätös uusien jäsenten valinnasta: 

Päätettiin esityksen mukaan hyväksyä varsinaisiksi jäseniksi Virpi Leskinen ja Virpi 

Tuovinen. Ossi Blomeruksen ja Vähemmistöryhmien tuki ry:n osalta odotetaan 

esittelyjä/tietoa kiinnostuksesta. YhES järjestöneuvottelukunta toivottaa 

tervetulleeksi uudet jäsenet, kiittää hyvästä yhteistyöstä pois jääneitä jäseniä ja 

toivottaa menestystä myös jatkossa! 

 

 

 

4. Kuulumiset ja nimeämispyynnöt neuvottelukunnista ja työ/johtoryhmistä 

 

Käydään läpi osallistuneilta lyhyet kuulumiset. Keskustelua on ollut vahvemmasta 

yhteistyöstä maakunnallisen eläkeläisneuvottelukunnan ja nuorisovaltuuston kanssa. 

Yhdistävänä lankana hyvinvointialueyhteistyö. Ajankohtaista on myös Järjestöjen 

yhteistyön tiekartan hyödyntäminen: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-

verkkopalvelussa 

 

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta (Niina Turunen) 

Eri puolilla Suomea hyvinvointialueen valmistelu etenee eri tahdissa. 

Oikeusministeriöllä tekeillä selvitys – miten valtakunnallisesti vapaaehtoistoimintaa 

tulisi tukea, kunnan rooli vapaaehtoistoiminnan edistäjänä sekä järjestöjen näkökulma. 

Pieksämäeltä mukana pilotti. Kuvataan tämänhetkiset toiminta ja haasteet, jonka 

pohjalta suositukset oikeusministeriöltä. Verkostojärjestöjen neuvottelukunta pohtinut 

paljon vaalivaikuttamista, videoaineistoja, joita voitaisiin hyödyntää myös 

maakunnassa.  

 

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

Siirtymäkaudella kokouksia ollut harvassa, 7.10. käsitelty  muutosagentti -

tilannekatsausta, tulevaisuuden sote-keskushankkeiden haku kooste käsitelty. 3.11. 

seuraava kokous. 

 

E-S sote-maakuntauudistuksen viestintäryhmä (Kaisla Pirkkalainen/Emmi Fjällström):  

- kokoontuu kerran kuussa. Kaisla tai Emmi eivät ole olleet mukana viime kokouksessa. 

 

 

 

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
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Maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta (Pekka Huovila) 

Eläkeläisneuvottelukunnan työpaja hyvinvointialueen kanssa 13.10. 

Eläkeläisneuvottelukunta keskustellut työpajassa toiminnan integroimisesta 

hyvinvointialueen ikäihmisten vaikuttamiselimeen. Kaksi esitystä, jotka ovat menneet 

kommenteille järjestöihin. Eläkeläisneuvottelukunta muotoilee oman esityksen 

hyvinvointialueen väliaikaiseen valmisteluelin VATE:en 3.11. Hyvinvointialue 

valmistelee ikäihmisten ja vammaisten vaikuttamistoimielimiä erillisinä ryhminä, ja 

pyrkii niissä suunnilleen samaan aikatauluun kuin hyvinvointialueen nuorten 

vaikuttamistoimielimen kanssa. 

 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manu (Sami Luntta, Emmi) 

Hyvinvointialuetta koskevaan lakiin pohjautuvaa siirtymää hyvinvointialueelle 

valmistellaan jo vuoden 2022 alusta, E=mc2 -hankkeen tuki toiminnalle jatkuu vielä 

siirtymävaiheessa. Esitys Esa-Manulta lähtenyt väliaikaiseen valmisteluelin VATE:en ja 

hyväksytty siellä esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen esitys menee vielä 

maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. 

 

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

 

YhES järjestöneuvottelukunta on esittänyt sähköpostineuvottelun pohjalta 15.10. 

maakuntahallitukseen päätettäväksi menevät YhES-jäsenet:  

 

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

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

Noora Ruuth, (Luonto ja ympäristö) Savo-Kymen Vesaiset  

Kari Jääskeläinen, (Valmius ja varautuminen) Suomen Sopimuspalokuntien Liitto 

ry/Etelä-Savon sopimuspalokuntien alueneuvottelukunta.  

 

Maakuntahallitus valitsi 1.11. kokouksessaan kaksi YhES järjestöneuvottelukunnan 

jäsentä edustamaan maakunnan yhdistyksiä maakunnan yhteistyöryhmä MYR:ssä: 

Anne Käyhkön varsinaiseksi ja Kalle Husson varajäseneksi.  

Seuraava MYRin kokous pidetään marraskuun puolivälissä. 

 

Yhteistyö maakuntahallituksen kanssa 

 

Maakuntahallitus on valinnut 1.11. kokouksessaan uusiksi YhES 

järjestöneuvottelukunnan kokouksiin valituiksi yhteyshenkilöiksi: varsinainen 

yhdyshenkilö on Jaana Strandman ja hänen varahlönsä Elisa Hänninen. 

 

 

 

 

  

https://www.esavo.fi/maakunnan-yhteistyoryhma
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Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä 

 

Nimeämispyyntö YhES:in edustajasta alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

työryhmään toimitettu kaikille ja pyydetty kiinnostuneita ilmoittautumaan tai 

esittämään edustajaa. Työryhmä jatkaa toimintaansa hyvinvointialueella.  

 

Niina Turunen kertoi, että naapurimaakunnassa on valittu järjestöiltä kolme edustajaa: 

työllisyys- kulttuuri- ja mielenterveys/hyvinvointialojen edustus hytetyöryhmään. YhES 

pitää hyvänä monen järjestöalan edustajan mallia. 

 

Kiinnostuksesta ilmoittivat Kauko Väisänen Estery – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen 

tuki ja vammaisneuvoston puheenjohtaja. Essoten vanhus- ja vammaisneuvoston pj., 

mukana hyvinvointialueen vammaisneuvoston muodostamista pohtivassa ryhmässä. 

ja Sirkku Mehtola, Viola ry:stä, joka on maakunnallinen sotealan yhdistys. 

 

Päätös: YhES esittää Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän 

varsinaiseksi jäseneksi Sirkku Mehtolaa ja varajäseneksi Kauko Väisästä. Emmi 

toimittaa tiedon Eeva Häkkiselle. 

 

 

5. YhESin toiminta ja työryhmien muodostaminen vuonna 2022 

 

Perustettiin työryhmät aamupäivän työskentelyn pohjalta. Jokainen YhES-jäsen voi 

osallistua johonkin työryhmään, jolloin saadaan yhteinen tekeminen jatkumaan ja 

osaaminen käyttöön. Hyvinvointialue-, viestintä- ja kuntayhteistyöryhmiin voi osallistua 

myös ulkopuolisia tekijöitä, jolloin toiminta on avautuu paremmin myös yhdistyksille ja 

muille yhteistyötahoille. Aamupäivän työryhmiin osallistuneille lähetetään kutsu 

työskentelyyn ja yhdistyksille mahdollisuudesta ilmoittautua mukaan viestitään YhESin 

tiedotuskanavilla. Työryhmien toiminta määritellään ensi vuoden ajaksi. 

 

Hyvinvointialue ja järjestöyhteistyö -työryhmä  

 

Sami Sundell Essote/hankkeet - Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma 

Katja Kasper Viola -väkivallasta vapaaksi ry 

Sari Kyttä  Savonlinnan seudun mielenterveys ry/Savonlinnan kriisikeskus 

Harri Jukkala EHYT ry 

Mervi Lintunen Järvi-Suomen kylät ry 

Niina Turunen Saimaan Syöpäyhdistys 

Jarmo Romo Viola-väkivallasta vapaaksi ry 

Noora Ruuth  Kaakkois-Suomen Vesaiset  

Helena Pohjanvirta MIELI - Etelä-Savon mielenterveys ry/Mikkelin kriisikeskus 

Laura Meriluoto  Järjestöjen sote-muutostuki ry 

Liisa Karvonen  Etelä-Savon hyvinvointialue  
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Esitys: Työryhmän perustaminen ja päivittäminen aamupäivän työskentelyn pohjalta, 

yllä tähän mennessä mukaan ilmoittautuneet. YhES nimeää työryhmälle 1-2 vetäjää, 

jotka kutsuvat kokoon ja luotsaavat ryhmän työskentelyä.  

 

Päätös: Marraskuun loppupuolella ensimmäinen kokoontuminen, jossa määritellään 

YhESin vastuuvetäjät, Emmi lähettää kutsun.  (Tietoa työryhmän perustamisesta on 

viety Etelä-Savon hyvinvointialueen vastuuvalmistelija Milla Ryynäselle 3.11. ja mukaan 

saatu myös yhdyspintatyöstä Liisa Sormunen) 

 

 

Kunnat ja järjestöyhteistyö -työryhmä  

 

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 

 

Esitys: Työryhmän perustaminen ja päivittäminen aamupäivän työskentelyn pohjalta, 

yllä tähän mennessä ilmoittautuneet. Pyritään siihen, että kuntayhteistyöryhmässä olisi 

YhESistä mukana joka kunnasta henkilö (Kalle, Kaisla, Virve, Sami, Mervi, Kauko, Kari, 

Harri, Virpi). Kuntayhdyshenkilöitä ja yhdistyksiä kutsutaan vielä mukaan. YhES nimeää 

keskuudestaan työryhmälle 1-2 vetäjää, jotka kutsuvat kokoon ja luotsaavat ryhmän 

työskentelyä. Työryhmä määrittelee itse työskentelyn painopisteet, aikataulut ja 

työskentelytavat. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Kalle ja Mervi ottavat vetovastuun 

kuntaryhmästä. Työryhmä aloittaa vuoden alusta ja ilmoittautuneille lähetetään kutsu 

ensimmäiseen tapaamiseen. 

 

 

YhESin viestintätyöryhmä Kalle Husso, Noora Ruuth, Tuisku Jähi, Jarna Räsänen, Virpi 

Leskinen, Sanna Paasonen 

 

Esitys: Viestintäryhmä suunnittelee ja toteuttaa järjestöneuvottelukunnan viestintää 

viestintäsuunnitelman ja vuosikellon mukaisesti. Päivitetään ryhmän kokoonpano, 

mukaan voivat tulla YhESin viestinnästä kiinnostuneet. YhES nimeää keskuudestaan 
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työryhmälle 1-2 vetäjää, jotka kutsuvat kokoon ja luotsaavat ryhmän työskentelyä. 

Työryhmä määrittelee itse työskentelyn painopisteet, aikataulut ja työskentelytavat. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Virpi ja Tuisku ottavat viestintäryhmän 

vetovastuun.  

 

 

YhESin työvaliokunta  

 

Tällä hetkellä mukana Kalle Husso, Virpi Leskinen, Kari Jääskeläinen, Niina Turunen, 

Kaisla Pirkkalainen, Noora Ruuth 

 

Esitys: Työvaliokunta valmistelee kokoukset ja tarvittaessa foorumeja, tapahtumia ym. 

Päivitetään työvaliokunnan kokoonpanoa niin, että jokaisesta työryhmästä YhESin 

vastuuhenkilö osallistuu työvaliokuntaan. Työvaliokunnan kokouksiin osallistumisesta 

maksetaan palkkio, mikäli henkilö ei saa osallistumisestaan palkkaa työnsä kautta.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Kalle ja Virpi ottavat työvaliokunnan 

vetovastuun. 

 

Muu tarvittava päivitys: Kaisla on ilmoittanut, että ei pysty osallistumaan 

päiväkokouksiin työn takia. Emmi tarkistaa Kaislalta tilanteen jatkon osalta. 

 

 

YhESin tulevan vuoden kokoukset ja kokouskäytännöt  

 

Käytiin läpi tarvittavat asiat tulevan vuoden työskentelyä ajatellen. 

Työryhmät päättävät itse kokoontumispaikasta ja -tavasta. Esimerkiksi maakuntaliitto, 

Kolomonen, Puumalan kunta tarjoaa tiloja kokouspaikoiksi. Emmi päivittää Teams -

työtilat ja materiaalit, jotka YhESin ja työryhmien käytössä.  

 

Esitys: YhES nimeää joukostaan kokouksissa pöytäkirjaa pitävän sihteerin. 

Työvaliokunta valmistelee kokousten esityslistat yhdessä Eveliinan ja sihteerin kanssa.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisäksi 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 



9/10 
 
 

hakeutumismenettely niin, että toiminta on avointa ulospäin ja taataan toiminnan 

pysyvyys ja osaamisen säilyminen. 

 

Hyvinvointiyhteistyöryhmä kokoontuu marraskuussa  

Työvaliokunta päivä sovitaan tarpeen mukaan 

Kuntaryhmä päivä sovitaan tarpeen mukaan 

Viestintäryhmä päivä sovitaan tarpeen mukaan 

 

TIEDOKSI 

 

6. Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hankkeen tulokset 

 

Emmi esittelee hankkeen tavoitteita ja tuloksia, lähetetään 

järjestöneuvottelukunnalle ja pyydetään palautetta hankkeesta. Järjestöjen ääni -

hanke päättyy tämän vuoden lopussa, Emmi töissä joulukuun ensimmäiselle 

viikolle asti, tämän jälkeen vuosilomalla. 

 

Keskusteltiin hankkeen jälkeisestä tarpeesta osallisuuden koordinaation 

näkökulmasta, myös kuntien järjestöyhdyshenkilöiden työn tuki olisi olennaista. 

YhES kiitti Järjestöjen ääni- hanketta tuesta vuosina 2020-2021. 

 

 

7. Yhteistyö Itä-Suomen maakuntien järjestöneuvottelukuntien tai vastaavien 

elinten kanssa 

 

Kalle on ollut yhteydessä Itä-Savon puheenjohtajiin. Kiinnostusta järjestää 

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

järjestöneuvottelukuntien ja -foorumeiden kanssa. Jos tapaaminen järjestetään 

ensi vuonna niin Laura Meriluotoa voi pyytää mukaan tähän tarvittaessa.  

Ehdotettu Mikkeliin ensimmäistä kokoontumista ja muiden maakuntien toimijat 

ovat innolla mukana. Etelä-Karjala päätettiin kutsua mukaan, Niina vie heille 

kutsua. Työvaliokunta ottaa valmisteltavaksi yhteistyöpäivän ensi vuoden 

alkupuolelle.  

 

Lisäys kokouksen jälkeen saadun tiedon pohjalta: Päijät-Hämeen liitto on 

käynnistämässä järjestöneuvottelukunnan toimintaa maakunnassa, yhteyshenkilö 

Saila Juntunen Päijät-Hämeen liiton Hyvinvointipäällikkö ja Helena Haaja 

(Kumppanuusverkosto), kutsuttaisiinko myös mukaan? 
 

 

8. STM:n valtionavustuksen täydennyshaku hyvinvointialueille - YHES-alustan 

kehittäminen 

 

YHES-alustan kehittäminen ja jalkauttaminen tulevaisuuden hyvinvointialueen 

asiakasohjauksen työkaluksi. YHES-hankehakemus ei edennyt Tulevaisuuden sote-

keskushankerahoituksen täydennyshaun hankehakemusten kokonaisuudessa, 
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siirretty YHES-alustan kehittämishakemus soveltuvilta osin ICT-hakuun, josta 

päätös saadaan marras-joulukuussa. 

 

 

9. Muut asiat 

   

Johanna Aaltoselta tullut haastattelupyyntö YhES järjestöneuvottelukunnalle 

valtakunnalliseen Järkevä-hankkeeseen. Haastattelu Teamsissa noin 2 h 

ryhmähaastatteluna. Virpi ja Kalle varaavat aikaa työvaliokunnan haastatteluun. 

 

Soteuudistus-tilaisuuksia: 

 

10.11. klo 16-18 Etelä-Savon hyvinvointialuetta koskevaa 

tilaisuutta Ministeriön aluekierros Etelä-Savossa, 10.11. voi seurata youtubesta: 

https://soteuudistus.fi/-/1271139/aluekierros-hyvinvointialueilla-19.10-17.11.2021-1  

Paikan päälle vain kutsumenettelyllä.  

 

22.11. klo 13-15 Valtakunnallinen tilaisuus Alueellinen järjestöyhteistyö sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa –seminaari maanantaina 

Seminaarin järjestää sosiaali- ja terveysministeriön sote-toimeenpanon yhdyspintojen 

valmisteluryhmä. Tilaisuuteen voi osallistua suoran verkkolähetyksen kautta.  

Linkki: https://videonet.fi/stm/20211122/. Kommentointi ja kysymykset 

mahdollistetaan interaktiivisen viestiseinän avulla. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.08. 

 

 

   

https://soteuudistus.fi/-/1271139/aluekierros-hyvinvointialueilla-19.10-17.11.2021-1
https://videonet.fi/stm/20211122/

