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 Etelä-Savon järjestöneuvottelukunta YhES kokous  

7.4.2021 PÖYTÄKIRJA 

Paikka: Teams-etäkokous (linkki kalenterikutsussa) 
Kutsutut: Järjestöneuvottelukunnan varsinaiset- ja varajäsenet ja kuntaedustajat, Etelä-Savon 
maakuntaliitto Pentti Mäkinen, Janne Nulpponen, Eveliina Pekkanen ja Emmi-Elina Fjällström, Sosten 
järjestöjen sote-muutostuki Anita Hahl-Weckström ja Laura Meriluoto Pohjois-Savon 
sosiaaliturvayhdistys 
 

VARSINAISET JÄSENET VARAJÄSENET JÄRJESTÖALA 

Anne Käyhkö tuli klo  Kimmo Käärmelahti  Kylät, kaupunginosat, kotiseutu 

Heikki Pyrhönen Carita Röpelinen Työllisyyttä edistävät toimijat 

Noora Ruuth  Eveliina Naumanen Luonto ja ympäristö 

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

Kalle Husso  Petri Tikkanen  Urheilu ja liikunta 

Niina Turunen  Maarit Väisänen  Potilasjärjestöt, omaishoito 

Tuisku Jähi  Tapio Keskinen  Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus 

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

Iris Damstén  Sirkku Mehtola  Lapsi-, perhe- ja väkivaltatyö 

Airi Tella  Pekka Huovila Eläkeläistoimijat 

Virve Väisänen  Sami Luntta Nuorisojärjestöt 

Marita Jurva  Pirkko Luntta Vammaisjärjestöt 

Vesa Kallio  Teppo Leinonen Yrittäjäjärjestöt 

Kari Jääskeläinen  Piritta Keränen  Valmius ja varautuminen 

Tapani Varjus Mervi Lintunen Harrastejärjestöt 

Kauko Väisänen  Merja Ikonen  SOTE -ja yhteistyö / Mikkeli 

Jarna Räsänen  Heidi Kesänen SOTE -ja yhteistyö / Pieksämäki 

Sirpa Kolistaja  Jaana Lonka SOTE -ja yhteistyö / Savonlinna 

Eeva-Liisa Isosaari Annakaisa Arilahti Kuntaedustaja / Puumala 
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1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.32 

 

 

2. Maakunnan ajankohtaisia kuulumisia ja keskustelua sote-teemasta (Pentti 

Mäkinen) (Tulevat teemat: Sote, liikenne, koulutus, järjestöjen rahoitus, 

maakuntastrategia) 

 

Teemakeskustelu: Miten järjestöt edustettuna hyvinvointialueen työryhmissä?  

 

Sopimuspalokunnat ovat keskeinen osa Suomen pelastustoimea, näin on myös 

Etelä-Savossa. Sopimuspalokunnat vastaavat n. 63 % kaikista pelastustoimen 

tehtävistä, sekä maakunnallisesti myös ensivaste- ja ensiauttaja palveluista, pinta-

alallisesti sopimuspalokunnat hoitavat n. 90 % maamme alueesta. 

Etelä-Savossa toimii 27 sopimuspalokuntaa ja niihin kuuluu 585 

sopimuspalokuntalaista. Sopimuspalokuntalaiset ovat Etelä-Savon 

pelastuslaitoksen suurin henkilöstöryhmä. Pelastustoimen osuus on koko sote-

paketissa kustannuksiltaan tosi pieni, mutta sen merkitys kansalaisten 

turvallisuuden tuottajana on suuri. Miten pystytään hyvinvointialueen 

perustamisen yhteydessä turvaamaan sopimuspalokuntien edustus työryhmissä, 

jotka koskettavat pelastustoimen asioita? sopimuspalokunnat hoitavat n. 90 % 

kokonaisuudesta, miten näkemys tältä toimijajoukolta huomioidaan ja erityisesti 

maaseutualueilla? Mäkinen totesi, että valmistelussa on kymmeniä teemoja ja on 

tärkeää nostaa juuri tätä teemaa keskusteluun. Seppo Lokka on saanut viestiä siitä, 

että otetaan mukaan sopimuspuolen järjestöt valmisteluun. Lisää tietoja Sipilälle, 

että valmisteluryhmiin saadaan laajasti järjestöjen ääntä, suoraan voi olla Sami 

Sipilään sami.sipila@etelä-savo.fi  yhteydessä YhES:in edustajana. Työryhmiä on jo 

olemassa ja uusia syntyy koko ajan.  

 

Keskustellaan asiasta ja päätetään, kuinka asiaa viedään eteenpäin uudistuksessa 

Tarvitaan laajasti järjestöjen osaamista mukaan ja keskusteluun on hyvä saada 

muutosjohtaja Sami Sipilä. 

 

Seuraavassa kokouksessa Pentin kanssa keskusteltavaksi teemaksi otetaan 

osaaminen/koulutus. 

 

3. Järjestöjen sote-muutostukityö, Laura Meriluoto ja Anita Hahl-Weckström  

 

https://www.soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki/ 

 

Laura pyysi kertomaan mitä tietoa halutaan alueelle. Laura.meriluoto@psostu.fi 

Kulttuurihyvinvoinnin osalta tuli kysymys miten se kytkeytyy kokonaisuuteen. 

Hyvinvointi ymmärretään tässä muutostukityössä laajasti, myös 

kulttuurihyvinvointi kuuluu kokonaisuuteen. Työ toki vasta alussa. Maakunnat 

pääsevät mukaan maakuntien verkoston kautta. Erityisryhmien huomioiminen 

nostettiin keskusteluun.  Diaesitys pöytäkirjan liitteeksi. 

mailto:sami.sipila@etelä-savo.fi
https://www.soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki/
mailto:Laura.meriluoto@psostu.fi
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4. Nimeämispyyntö maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan seuraavalle 

toimintakaudelle.  

 

Työvaliokunnassa keskusteltu asiasta, esimerkiksi verkostojärjestöt Kolomonen, 

Estery tai jokin suuri, maakunnallisesti verkostoitunut yhdistys. Voisiko olla esim. 

Saimaan Syöpäyhdistys, Niina Turunen edustaa maakuntien verkostojärjestöjen 

neuvottelukunnassa edustaa YhES järjestöneuvottelukuntaa?  

 

Keskustelu ja päätös: Edustaminen järjestöneuvottelukunnan jäsenen roolissa, 

myös alueellinen näkökulma tulee huomioida. Esitys varsinainen jäsen Niina 

Turunen, varalle Jarna Räsänen.  

 

 

5. Esitys maakuntahallitukselle yhteistyöstä YhES järjestöneuvottelukunnan kanssa  

 

Maakuntahallitusta pyydetään nimeämään vastuu/yhteyshenkilö, joka osallistuu 

YhESin kokouksiin säännöllisesti ja toimii yhteistyölinkkinä. Maakuntahallituksen 

kokoukset eivät ole julkisia, jolloin kokouksiin ei voida esittää YhESin jäsenen 

säännöllistä läsnäoloa puheoikeudella. Kokouksessa voi kuitenkin käydä esityksen 

yhteydessä pohjustamassa toiminnasta.  

 

Keskustelu ja päätös: Oheinen esitys viedään hallituksen puheenjohtajistolle ja 

sieltä seuraavaan maakuntahallituksen kokoukseen. 

 

 

6. YhES toimintasuunnitelman tukeminen JÄ-budjetilla   

 

Järjestöjen ääni -hankkeesta olisi käytettävissä koulutuksiin tai fasilitointiin tms. 

asiantuntijapalveluihin n. 1000€, järjestöfoorumiin 1000€. 

Työvaliokunnassa keskusteltuja tarpeita: Mahdollinen tuki järjestöille alustan 

käyttöön. Yhteisen työskentelyn ja kuntayhdyshenkilöiden kanssa työskentelyn 

fasilitointiin. Keskustellaan kokouksessa. 

 

Keskustelu ja päätös: Todettiin, että maakuntaliiton osoittama resurssi vähenee ja 

entistä enemmän toiminta lähtee järjestöistä käsin. Alustan käyttöön tarvitaan 

tukea ja koulutusta, jotta siitä saadaan kaikki hyöty irti. Tukea voidaan helposti ja 

lähes ilmaiseksi järjestää esim. Teamsilla, mutta voidaan tarvita myös paikallista 

neuvontaa. Fasilitointi kuntayhdyshenkilöiden ja YhES:in väliseen työskentelyyn 

olisi hyvä idea. Koulutuspäivää Volat Oy:n fasilitoimana pidettiin hyvänä. 

Työvaliokunta valmistelee seuraavassa palaverissa. Raha käytettävä tämän vuoden 

loppuun. 
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7. Jäsenmuutokset    

 

Vammaisjärjestöt, Marita Jurva jää pois varsinaisen jäsenen paikalta (Juva), Pirkko 

Luntta on ilmoittanut, että voisi jatkaa varapaikalla.  

 

Kuntaedustajaksi on maakunnan kunnallisasiain työryhmän päätöksellä nimetty 

25.3. Puumalan kunnasta Eeva-Liisa Isosaari (palveluneuvoja, järjestöyhdyshenkilö) 

sekä varaedustajaksi Annakaisa Arilahti (hallintopäällikkö).  

 

Keskustelu ja päätös: Pyydetään kaikkia miettimään sopivia ehdokkaita ja tähän 

paikalle hakeneilta kysytään kiinnostusta. Uusi kuntaedustaja Eeva-Liisa Isosaari 

esittäytyi ja on toiminut kuntansa järjestöyhteishenkilönä vuoden 2021 alusta. 

Airi Tella ilmoitti eroavansa neuvottelukunnasta eläkkeelle jäämisensä myötä ja 

toivoo valintojen osalta yhdenmukaista käytäntöä. Sovittiin, että jatketaan 

käytäntöä niin, että varsinaisen jäsenen erottua, nousee varajäsen halutessaan 

varsinaiseksi ja uuden jäsenen valinnassa kesken kauden voidaan käyttää 

kutsumenettelyä. 

 

 

8. Järjestöfoorumit päätettiin kuntaryhmässä aloittaa kuntien paikallisfoorumeilla  

 

Kuntaryhmä ehdottaa, että täydennettäisiin ryhmän kokoonpanoa niin, että joka 

kunnasta olisi mukana jäsen ryhmässä. Puuttuvat kunnat ovat Mäntyharju (tai 

Eve?), Pertunmaa, Kangasniemi ja Hirvensalmi. Eeva-Liisa Isosaarta ehdotetaan 

myös uutena kuntaedustajana mukaan ryhmään. Jokainen kuntaryhmän jäsen 

ottaa yhteyttä oman kunnan järjestöyhdyshenkilöön ja ehdottaa yhteistyössä 

järjestettävää paikallisfoorumia tai kumppanuuspöytää. Yhteistyö voi olla 

kevyempää ja esimerkiksi YhESin edustaja voi mennä kertomaan toiminnasta 

kuntaan. 

 

Keskustelu ja päätös: Virve Väisänen Mäntyharjusta ja Sami Luntta Hirvensalmelta 

tulevat mukaan kuntatyöryhmään. 

 

Taide- ja kulttuurialan verkostoitumisfoorumia suunnitellaan huhtikuun lopulle. 

27.4. Kaisla Pirkkalainen kertoi suunnitelmasta, toteutetaan yhdessä AKKU-

hankkeen kanssa. 

 

Sotealan toimijoille toivottiin Mikkelin ammatillisen sotealan järjestöjen 

konsortiossa YhESin järjestämää sotealan yhdistysten yhteistyö- ja 

verkostoitumistapaamista, jossa mukana soteuudistuksesta esim. Kirsi Leinonen ja 

esim. palvelualuejohtajia mipä, lape ja sosiaalipalvelu- ja terveyspalvelupuolelta.  

Konsortio toivoi vahvaa vuoropuhelua järjestötoimijoiden kanssa sekä 

konkreettisen keskustelun avaamista järjestöjen mukaan ottamiseen 

palveluprosesseissa ja niiden suunnittelussa. Järjestöt odottavat pitkään 

sotepuolen avustuspäätöksiä ja niiden varaan lasketaan paljon odotuksia pienellä 

resurssilla. 
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Keskustelu ja päätös: Pohditaan kesäkuulle yhteistä tilaisuutta. Työvaliokunta 

suunnittelee seuraavassa kokouksessa. 

 

 

9. Yhdistysten yhteystietoalusta julkaistu 30.3.2021 ja tiedottaminen 

 

Alustan nimiäänestyksessä eniten YhESiltä kannatusta sai nimi YHES -Yhdistykset 

Etelä-Savossa.  Alusta toimii osoitteessa https://yhes.esavo.fi .  

 

Alustan ja YhESin mainosmateriaaleihin ja on pyydetty hinta-arviota Kixit Oy:ltä, 

Räikeeltä ja Loop Designilta. Räikee on vastannut ja lähettää tarjouksen, 

referenssit: https://raikee.fi/referenssiesittely/  

 

Alustasta ja YhESin toiminnasta tiedottaminen on kaikkien tehtävä, eli omat 

verkostot käyttöön! 

 

Emmi valmistelee tiedotteen, jonka pohjalta kunta/viestintäryhmäläinen per kunta 

ottaa yhteyttä paikallismediaan ja tarjoaa juttuaihetta YhESin toiminnasta ja 

yhdistysten yhteystietoalustan julkaisusta. Pyritään saamaan juttu ulos huhtikuun 

aikana joka paikallislehdessä. 

 

Keskusteltiin siitä, että paras mainos alustalle on juttu lehteen YhESin jäsenen 

kautta. Kiinnostusta toimittajien puolelta on ollut.  

 

 

 

10. Työryhmiin/neuvottelukuntiin/johtoryhmiin osallistuneilta parin minuutin 

kuulumiset  

 

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

Mehtola): On tuotu valmisteluun Kaukon  viestiä, että myös vammaisjärjestöjä ryhmiin 

mukaan. On tuottanut tulosta. 

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

- Maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta (Pekka Huovila): Uusi pj. Liisa Kämäräinen 

- YhESin viestintäryhmä (Sirpa, Tuisku, Noora, Kalle, Jarna). Alusta-asia on 

ajankohtaisinta. Paikkatietoa voitaisiin hyödyntää. Esa-Manun kanssa yhtistyätä ja 

malleja viestintään. 

- YhESin työvaliokunta (Kalle, Sirpa, Kari, Niina, Kaisla, Noora) asiat listalla, esim. 

maakuntajohtajan kanssa vuoropuhelu 

- YhESin kuntaryhmän 1. kokous ja suunnitelmat, (kuntaryhmä) 

Etelä-Savon kuntavaalipaneelit (taulukkoon voi lisätä jos on tiedossa paneeleita) 

- Maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manu (Sami Luntta) 

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

toimintasäännössä ja ehdotus yhteistyöstä maakuntahallitukselle. Sami Luntta kertoi 

kokouksen pääteemat, maakuntaohjelma, Yhessä eteenpäin-hanke, 

kuntavaalipaneeleja ym. 

https://yhes.esavo.fi/
https://raikee.fi/referenssiesittely/
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
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11. Vuosikellokatsaus 

 

Maakuntaohjelmatyön käynnistyminen, touko-kesäkuussa työskentely, nuorille 

tehdään maakunnallinen kuulemiskysely yhteistyössä Esa-Manun kanssa, olisiko tämä 

tarpeen myös järjestöille? YhES kannatti kyselyä järjestöille. Emmi viestittää YhESille 

asiasta kun on sovittu toimintatavasta Jyrki Kuvan ja Riikka Tanskasen (Älykkään 

erikoistumisen strategia ÄES) kanssa. 

  

Isomman järjestöfoorumin ajankohta, alafoorumit, tulevia paikallisfoorumeja? 

Paikalliset foorumit hoidetaan isompien järjestöjen kanssa. 

 

12. Muut asiat 

 

Ei tullut esiin muita asioita 

 

 

13. Tulevat kokous- ja työskentelypäivät 

 

Seuraavat YhESin kokousajankohdat  

17.8.2021 klo 13-15 ja 26.10.2021 klo 13-15 

 

Työryhmien kokoukset sovitaan erikseen. 

 

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. 

 

 

14. Kokouksen päättäminen 

    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.42 


