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(å=a, ä=a, ö=o) 

 

Etelä-Savon järjestöneuvottelukunta YhES kokous 1/2021  

23.2.2021 klo 9.30-11.40 PÖYTÄKIRJA 

Paikka: Teams-etäkokous (linkki kalenterikutsussa) 
Paikalla: Järjestöneuvottelukunnan varsinaiset- ja varajäsenet ja kuntaedustajat (alla), Etelä-Savon 
maakuntaliitto Pentti Mäkinen ja Emmi-Elina Fjällström (siht.) 
 

VARSINAISET JÄSENET VARAJÄSENET JÄRJESTÖALA 

Anne Käyhkö  X Kimmo Käärmelahti  Kylät, kaupunginosat, kotiseutu 

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 

Marita Jurva  Pirkko Luntta Vammaisjärjestöt 

X 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 

Jarna Räsänen  X Heidi Kesänen SOTE -ja yhteistyö / Pieksämäki 

X Sirpa Kolistaja  Jaana Lonka SOTE -ja yhteistyö / Savonlinna 

Susanna Issakainen Juho Järvenpää Kuntaedustaja / Sulkava 

 
 
1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.32 
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2. Maakunnan ajankohtaisia kuulumisia (Pentti Mäkinen) 

 

Maakuntahallituksen eilisessä kokouksessa käytiin katsaus väestömuutoksiin, viimeiset 

neljä kuukautta muuttotappiota Etelä-Savossa. Neljässä kunnassa muuttovoittoa, mm. 

Savonlinnassa. Koronatilanne ei ole vaikuttanut työllisyyteen Etelä-Savossa yhtä 

raskaasti kuin muualla maassa. Yritysten tilanteesta ei voida sanoa varmasti ennen 

koronatilanteen tasoittumista. 

 

Maakunnan asukaslukuun liittyvä rahoitus heikentää maakunnan taloutta. Sosteri 

tekee päätöksen, osallistuuko yhteisen hyvinvointialueen valmisteluun. Tavoite on, että 

soteuudistuslait tulisivat voimaan 1.7.2021, jolloin tulisi voimaan hyvinvointialue. 

Nykyinen 12 kunnan alue on tarkoituksenmukainen kokonaisuus, jota halutaan viedä 

eteenpäin. Maakuntaliiton toiminta jatkuu samanlaisena kuntayhtymänä, ja 

tulevaisuuden valmistelua ei olla liittämässä hyvinvointialueeseen. 

 

Maantieteelliset alueet kalastusrajoitusten osalta norpan suojeluun laajenevat, 

ajallisesti rajoitukset pysyvät samana. 

 

Maakunnallinen liikennejärjestelmän kehittäminen liittyy valtakunnalliseen 

kehittämiseen.  

 

Maakuntaohjelman käynnistyminen, EU-rahoitus, oikeudenmukainen siirtymärahoitus 

turvetuotannon alasajoon. Yhteistyötä tehdään Etelä-Karjalan kanssa matkailu- ja 

liikenneasioissa sekä kulttuuripääkaupunkihankkeeseen liittyen Saimaan alueen 

naapurimaakuntien kesken. Kulttuuripääkaupunki 2026 hakukirjan jättäminen 

tapahtuu 23.4., kesäkuun alussa tehdään valinta Suomesta. Kilpailussa mukana Saimaa-

ilmiö 2026:n lisäksi Tampere ja Oulu.  

 

Järjestöneuvottelukunnanta toivoo, että saavutettavuusnäkökulma otetaan vahvasti 

mukaan Saimaa-ilmiön valmistelussa 2026. 

 

 

3. Järjestöalojen keskustelujen purku 

  Käytiin läpi järjestöalojen parityöskentelyn tulokset 2020 materiaalien pohjalta:  
 

• järjestöalojen tilannekuva lyhyiden väittämien pohjalta 
• järjestöalan kyselyiden tulosten haarukointi   

 
Parityöskentelyn pohjalta tarkennetaan kuvaa järjestöalojen tilanteesta ja nostetaan 
alakohtaisia kysymyksiä. Koosteesta tehdään ja niistä viestitään YhESin kanssa 
eteenpäin maakunnallisesti, nostot myös kuntaryhmälle käyttöön. 
 
Kooste järjestöalojen tilanteesta pöytäkirjan liitteenä. 
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4. Järjestöfoorumit ja yhteistyö järjestöaloilla 

 

Järjestöalojen verkostoitumisesta on tullut toivetta kulttuurialalla.  

Sotealojen toimijat kaipaavat lisää tietoa järjestöneuvottelukunnan toiminnasta. Viola 

ry on kutsunut Emmiä 7.4. yhteistyöryhmä konsortioon kertomaan YhES:n roolista 

maakunnan järjestöjen edustajana. Emmi pääsee mukaan ja toimittaa kutsun 

puheenjohtajistolle tarvittaessa. Terveiset konsortiosta käydään läpi samana päivänä 

pidettävässä YhESin kokouksesssa. 

 

Yhdistysten verkostoitumisen (ja muihin esiin nousseisiin) tarpeisiin vastaaminen. 

Järjestöjen ääni -hankkeella rahaa käytettävissä asiantuntijapalveluihin, joita voitaisiin 

suunnata tarpeen mukaan koulutukseen, selvitystyöhön tms. 

 

Sovittiin, että kuntaryhmä jatkaa järjestöfoorumeiden suunnittelua.  

 

 

Kuntien järjestämät paikallisfoorumit 

 

Sulkavan järjestöfoorumissa 3.2. Kalle, Emmi ja Eve, Mervi oli myös mukana. Alkuun 

esittelyjä ja foorumi jaettu pienempiin keskusteluryhmiin. Toimi hyvin etänä.  

 

YhES voi toimia paikallisfoorumeiden tukena, ilmoittakaa jos tiedossa ajankohtia 

niin lisätään vuosikelloon (kumppanuuspöydät tai muut järjestöfoorumit)   

 

TEA-viisarissa yksi mittari on kunnat järjestävät järjestöille tilaisuuden vähintään 

kerran vuodessa, tätä voidaan edistää kuntien kanssa yhteistyössä suunnitellusta 

järjestöyhteistyön suuntaviivoista / tukipaperin avulla. 

 

 

”Vuosifoorumi” kaikille järjestöille 

 

Maakuntajohtajan aiempi ehdotus vuosittaisesta foorumista jossa tavattaisiin 

järjestöjä. Ajankohta voi olla koronan vuoksi aikaisintaan syksy, tiedustellaan 

voisivatko isommat järjestöt ottaa tästä järjestelyvastuuta? Tilaisuudessa paikka 

järjestöalatapaamisille, kysymyksille, esiin nostettaville asioille  

 

Todettiin, että syksy vaalien jälkeen hyvä aika isolle foorumille, tätä kautta myös 

näkyvyyttä ja mahdollisuus alakohtaiseen keskusteluun. Yhteistyössä isojen 

toimijoiden ja kuntien kanssa. Hyvinvointimessuyhteistyössä Savonlinna, Mikkeli, 

Pieksämäki kuten viime syksynäkin oli suunnitteilla, nämä peruuntuivat koronan takia.  

 

Kuntaryhmä suunnittelee järjestöneuvottelukunnan ”oman osion” jolla voidaan 

jalkautua aluetapahtumiin.  
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5. Työryhmiin/neuvottelukuntiin/johtoryhmiin osallistuneilta parin minuutin 

kuulumiset  

 

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

Mehtola): Palvelustrategian muotoilussa kansalaisten kuuleminen – järjestöt mukana.  

 

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

Viestintäkoordinaattorin vaihtuessa odotetaan seuraavaa kokouskutsua. 

 

Maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta (Pekka Huovila): 

Eläkeläisneuvottelukunta kokoontuu strategiatyöhön, jossa käsitellään myös YhESin 

kanssa tehtävää yhteistyötä 

 

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

Viestintäryhmä valmistelee tulevaa viestintää esim. kuntavaalikiertueeseen liittyen 

 

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

Työvaliokunta valmistelee kokoukset.  

 

YhESin kuntaryhmä (Kalle, Sirpa, Kari, Kaisla, Marita, Airi, Mervi, Kauko): 

Kuntaryhmässä on valmistauduttu kunnallisvaalikampanjointiin ja jalkautumiseen 

mahdollisiin kuntavaalipaneeleihin - Etelä-Savon kuntavaalipaneelit taulukkoon voi 

lisätä jos on tiedossa paneeleita 

 

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

Esa-Manun uusi kausi alkanut tammikuussa 2021, uusi kokoonpano. Muutoksia 

toimintasäännössä ja esitys yhteistyöstä maakuntahallitukselle: Maakuntahallitus 

nimeää kummijäsenen maakunnallisen nuorisovaltuusto Esa-Manulle, pj. Jarkko 

Wuorinen osallistuu Esa-Manun kokouksiin. Esa-Manu esittää myös läsnäolo- ja 

puheoikeutta maakuntavaltuuston kokouksiin. 

 

YhES valtuuttaa työvaliokunnan valmistelemaan esityksen yhteistyöstä 

maakuntahallitukselle, tähdätään samaan tasoon kuin Esa-Manun yhteistyö. 

Maakuntahallitukselta pyydetään nimeämään yhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen 

joka osallistuu järjestöneuvottelukunnan kokouksiin ja maakuntavaltuuston kokouksiin 

esitetään järjestöneuvottelukunnan läsnäolo- ja puheoikeutta. 

 

 

 

6. ESR-rahoituksen mahdollisuudet, elvytysraha, rahoituskausi 2021-2027  

 

REACT-rahoitus tietoisku maaliskuun 17. päivä. Lue lisää REACT-rahoituksesta tästä 

linkistä. Maakuntaliiton järjestämästä infosta tietoa täältä: 

https://www.esavo.fi/ajankohtaista/etela-savon-eu-rahoitusinfo  

 

https://teams.microsoft.com/l/file/4ACB0D68-BA46-4FC5-AE30-4FE99EA3E0F4?tenantId=6b2501ca-3d66-4859-ace4-7f577680e222&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fesavo.sharepoint.com%2Fsites%2FYhESjrjestneuvottelukunta%2FShared%20Documents%2FKuntaryhm%C3%A4%2FKuntakiertue%2FEtel%C3%A4-Savon%20vaalipaneelit%20kuntavaalit%202021.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fesavo.sharepoint.com%2Fsites%2FYhESjrjestneuvottelukunta&serviceName=teams&threadId=19:3c04a9f6a57d49caa78d869e3f07014c@thread.tacv2&groupId=4ea96647-49f4-44fe-9914-2840fd233724
http://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/seurantakomitea-hyvaksyi-react-eu-n-sisallot-suomessa/maximized?fbclid=IwAR3fBqmKAmTodyij1LEkg6VnlKQYNLB0lkOTkzb_juQPCnuL_Vq_aH7hGzY
http://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/seurantakomitea-hyvaksyi-react-eu-n-sisallot-suomessa/maximized?fbclid=IwAR3fBqmKAmTodyij1LEkg6VnlKQYNLB0lkOTkzb_juQPCnuL_Vq_aH7hGzY
https://www.esavo.fi/ajankohtaista/etela-savon-eu-rahoitusinfo
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Kolomosen ja ELY:n yhteistyössä järjestämä rahoitusinfo, tilaisuuden materiaalin 

laittanut Sirpa jakoon. Rahoitusinfosta kannattaa jakaa tietoa YhESin jäsenten kautta 

järjestöille. 
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7. Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hanke  

 

Yhdistysten yhteystietoalustan nimikilpailun valinta ja palkinnon arvonta: 50 euron 

lahjakortin arvonnan eteläsavolaisiin palveluihin (esim. VisitSaimaa-lahjakortti) voitti 

Petri Arpo Espoosta. Onnea arvonnan voittajalle! Nimikilpailun tulokset on laitettu 

äänestettäväksi järjestöneuvottelukunnalle, ja kolme eniten kannatusta saanutta 

ehdotusta otetaan vielä erikseen käsiteltäväksi.  

 

Yhdistysten yhteystieto- ja palvelualustan julkaisu tapahtuu maaliskuun puolivälissä. 

Julkaisupäivä selviää tällä viikolla. Viestintä on käynnissä ja jokaista pyydetään 

jakamaan tiedotteita ja somepostauksia verkostoissaan. Tulossa esite- ja video- sekä 

paikallislehti- ja somakampanja YhESin ja alustan toiminnan tiedotukseen liittyen. Kun 

alustalle ollaan saatu yhdistysten ilmoittautuminen vauhtiin, aletaan suunnata 

viestintää voimakkaasti sote-palveluiden ohjausta tekeviin toimijoihin.  

 

Alustan julkaisu ja jalkauttaminen kuntiin viedään maakuntaliiton kunnallisasiain 25.3. 

työryhmän kautta ja viestimällä kuntayhdyshenkilöille (jotka ovat olleet mukana 

alustan tiedotuslistalla). Paikallisfoorumit (kumppanuuspöydät ja muut kuntien omat 

foorumit) hyödynnetään jalkautuvassa tiedotuksessa.  

 

Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hankkeen arviointikyselyyn voi 

edelleen vastata: https://webropol.com/s/yhesarvioi2020  

 

 

8. Vuosikellokatsaus 

 

Maakuntaohjelmatyön käynnistymisestä tietoa lähetetään heti kun on tiedossa 

osallistumismuoto ja mahdolliset päivämäärät. Maakuntaohjelman valmistelusta tietoa 

ja tässä vaiheessa osallistuminen mahdollista kyselyn kautta: 

https://www.esavo.fi/maakuntaohjelma  

 

Isomman järjestöfoorumin ajankohta, alafoorumit, tulevia paikallisfoorumit viedään 

vuosikelloon kun ajankohta päätetty.  

 

Järjestömessu- ja -foorumipäivät Savonlinna, Mikkeli, Pieksämäki 

24.-25.9.2021 Savonlinna Hyvinvointimessut 

Mikkeli ja Pieksämäki järjestöfoorumipäivämäärät lisätään vuosikelloon kun tiedossa 

 

 

9. Muut asiat 

  

Tulevat muutokset järjestöalojen jäsenissä: Sulkavan kuntajäsenyys  

Sulkavan kuntajäsenyys siirtyy eteenpäin Susanna Issakaisen siirtyessä Vantaan 

kaupungin palvelukseen. Kiitämme Susannaa lämpimästi yhteistyöstä ja vahvasta 

panoksesta YhESin toiminnassa ja työryhmissä!  

https://webropol.com/s/yhesarvioi2020
https://www.esavo.fi/maakuntaohjelma
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Maakuntaliiton kunnallisasiain työryhmässä käsitellään kuntajäsenasiaa 25.3., mutta 

olisi hyvä, jos etukäteen olisi tiedusteltu käytettävissä oloa tai kiinnostuneita. Jos tulee 

mieleen mahdollisia aktiivisia ja yhdistysten ja kunnan yhteistyön kehittämisestä 

kiinnostuneita henkilöitä kunnista. Jos on ehdotuksia tai vinkkejä tulevaan 

kuntajäseneen liittyen, laittakaa viestiä Emmille: emmi-elina.fjallstrom@esavo.fi.   

 

Kokouksen chatissa ehdotuksena tuli esimerkiksi Puumalasta Eeva-Liisa Isosaari. 

Kuntaryhmän nimissä laitetaan tiedustelua kiinnostuksesta.  

 

Osallisuuswebinaarin materiaali viedään sivulle www.esavo.fi/osallisuus-tapahtumat  

 

Instagram-vuoroista kiinnostuneet voivat laittaa viestiä Emmille: YhESin instagram-

tilillä päivä yhdistyksessämme -postaus. 

 

 

10. Tulevat kokous- ja työskentelypäivät 

 

Työvaliokunta 23.3. klo 9.30-10.30 

Viestintäryhmä 23.3. klo 10.30-11.30 

Kuntaryhmän ajankohta sovitaan erikseen 

YhES kokous 2/2021 7.4. klo 12.30-14.30 

 

Kokouspalkkiot maksetaan kerran kuussa. Mikäli taustaorganisaatio ei maksa 

kokoukseen osallistumisesta palkkaa, toimittakaa Emmille verokortit tämän vuoden 

palkkionmaksuja varten, kiitos. Palkkio maksetaan varsinaiselle jäsenelle tai 

varajäsenelle kokoukseen osallistumisesta varsinaisen jäsenen ollessa estynyt 

osallistumaan.  

 

Työvaliokunnan kokoukseen osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio vuoden alusta 

lähtien niille, jotka eivät saa omasta taustaorganisaatiostaan palkkaa osallistumisesta. 

 

 

11. Kokouksen päättäminen 

    Puheenjohtaja kiitti järjestöneuvottelukuntaa keskustelusta ja päätti   
  kokouksen klo 11.40. 

mailto:emmi-elina.fjallstrom@esavo.fi
http://www.esavo.fi/osallisuus-tapahtumat

