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Etelä-Savon järjestöneuvottelukunta YhES kokous 17.8.2021 klo 13-15 
PÖYTÄKIRJA 

Paikka: Teams-etäkokous (linkki kalenterikutsussa) 
Paikalla: Järjestöneuvottelukunnan varsinaiset- ja varajäsenet ja kuntaedustajat (paikallaolo merkitty 
X), Etelä-Savon maakuntaliitto Pentti Mäkinen, Eveliina Pekkanen ja Emmi-Elina Fjällström, 
maakuntahallituksen yhteyshenkilö Lea Sairanen  
 

VARSINAISET JÄSENET VARAJÄSENET JÄRJESTÖALA 

Anne Käyhkö X Kimmo Käärmelahti  Kylät, kaupunginosat, kotiseutu 

Heikki Pyrhönen  Carita Röpelinen  Työllisyyttä edistävät toimijat 

Noora Ruuth X Eveliina Naumanen  Luonto ja ympäristö 

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

Kalle Husso PJ X Petri Tikkanen  Urheilu ja liikunta 

Niina Turunen   Potilasjärjestöt, omaishoito 

Tuisku Jähi   Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus 

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

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

Pekka Huovila X  Eläkeläistoimijat 

Virve Väisänen X Sami Luntta Nuorisojärjestöt 

Marita Jurva  Pirkko Luntta Vammaisjärjestöt 

Vesa Kallio  Teppo Leinonen Yrittäjäjärjestöt 

Kari Jääskeläinen X Piritta Keränen X Valmius ja varautuminen 

Tapani Varjus  Mervi Lintunen X Harrastejärjestöt 

Kauko Väisänen X Merja Ikonen  SOTE -ja yhteistyö / Mikkeli 

Jarna Räsänen X Heidi Kesänen  SOTE -ja yhteistyö / Pieksämäki 

Sirpa Kolistaja X Jaana Lonka  SOTE -ja yhteistyö / Savonlinna 

Eeva-Liisa Isosaari X Annakaisa Arilahti  Kuntaedustaja / Puumala 

 
 
1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.05  
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2. Maakunnan ajankohtaisia kuulumisia ja keskustelua päivitettävästä 

Maakuntaohjelmasta (Pentti Mäkinen) 

 

Lea Sairanen on mukana maakuntaliiton hallituksen jäsenenä ja uutena YhESin 

yhteyshenkilönä. Lea on mukana järjestötoiminnassa, mm. Martat ja Savonlinnan 

seudun Kolomosen toiminta tuttua. Toivotettiin Lea tervetulleeksi mukaan YhESin 

toimintaan! 

 

Pentti kertoi maakunnan hyvinvointialueen etenemisestä. Tammikuussa pidettäviin 

hyvinvointialueen vaaleihin valmistaudutaan jo maakunnassa. Väliaikaisen 

toimeenpanoelimen ja hyvinvointialueen hallituksen keskinäiset sopimukset ja 

suhteet ovat työn alla. Maakuntaliitto ei ole mukana valmisteluelimessä Vatessa.  

 

Miten hyvinvointialue suhteutuu osallisuustoimielimiin, miten toiminta voitaisiin 

mahdollisimman hyvin laaja-alaisesti toteuttaa? Ei kannata tehdä rinnakkain vaan 

yhdessä suunnitella ja toteuttaa myös osallisuusryhmien toimintaa. 

 

Liikenteen osalta väyläviraston investointisuunnitelma, Etelä-Savossa 

alempiasteisen tieverkoston korjaaminen ei näytä toteutuvan.   

 

Korkeakoulutuksen tulevaisuudennäkymistä selvitys. Etelä-Savossa 

korkeakoulutettuja muuta maata vähemmän. Osaavan työvoiman puute koko 

maassa olemassa, ihmisiä pitäisi voida kannustaa aloille, jossa työvoiman tarvetta. 

Valtakunnallinen vanhus- ja vammaispalvelun osaamiskeskus Diak. 

 

Metsäkeskustelu ja Suomen metsien käyttö suhteessa ilmastotoimiin. 

Metsäpäätöksenteossa keinot, jotka voivat myös välillisesti vaikuttaa ilmastoon. 

Akkuteknologian tarve ja kaivostoiminnan suhde, asukkaat eivät toivo alueelle 

kaivostoimintaa, kaivoslainsäädäntöön vaikuttaminen ajankohtaista. 

 

Saimaa-ilmiön kulttuuripääkaupunkihankkeen jatkotoimien suunnittelu käynnissä, 

vaikka titteli meni Ouluun. Mietinnässä yhteistyö ja yhdessä tekeminen Saimaan 

alueen kuntien kanssa, jotta saadaan edistettyä kulttuurin asemaa Itä-Suomessa. 

 

Maakuntaohjelma – maakuntastrategia hyväksyttiin maakuntavaltuustossa – mm. 

hyvinvoivat ihmiset – yhteistyö – elinkeinojen uudistuminen ja älykäs 

erikoistuminen. Tarkastelussa ennaltaehkäisevät toimet ja ennakointi, ruokaketjut 

ja vähähiilisyys, maahanmuutto. Eu:n kestävän kasvun ohjelma ja saavutettavuus, 

digiverkot.  

 

Keskustelua: 

 

Anne Käyhkö – tarvitaan keskustelua kaivosvaltauksista. On hyvä, että 

maakuntajohtaja kommentoi, että asiassa on monia puolia. Myös 

monipaikkaisuuteen ja etätyössä tarvittavaan teknologiaan, laajakaistaverkkoon 

investointi on tärkeää. Pentti kommentoi, tärkeää, että julkinen valta ymmärtäisi 
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tässä tarpeen. Kaivoslaki on tärkeä väline siihen, että luonnonsuojelun näkökulma 

ja maakunnan edut osataan yhdistää. 

 

Kauko Väisänen – esteettömyys ja saavutettavuus maakuntaohjelmassa myös 

fyysiseen saavutettavuuteen pyrkiminen. 

 

Eeva-Liisa Isosaari – Yhteisöllisyyden korjaaminen ja sen tukeminen koronan 

aikana – kun ihmiset ovat olleet sosiaalisesti erillään, onko tähän ajateltu 

jonkinlaisia turvallisia kohtaamisen mahdollisuuksia? Pentti kirjasi ylös, koronan 

aikaan turvallisten tapaamisten mahdollistaminen nostettava esiin kaikissa 

mahdollisissa yhteyksissä. Kalle kommentoi, että myös järjestöneuvottelukunnan 

tehtävä on tukea turvallisten tapaamismahdollisuuksien järjestämistä.  

 

Kaisla Pirkkalainen kiitti Eeva-Liisaa puheenvuorosta. Kaikkien digivalmiudet eivät 

ole olleet riittävällä tasolla korona-ajan toimintaan, myöskään kaikilla lapsilla ei 

koti ole ollut turvallinen paikka asua, opiskella tai osallistua harrastuksiin. Pentti 

kommentoi, että kansalaisten informointi selkeästi olisi tärkeää – 

viranomaisohjeet, lainsäädäntö, suositukset ja käytännöt eivät valitettavasti 

kohtaa ja aiheuttavat hämmennystä. 

 

Jarna Räsänen kommentoi yksinäisyyttä – Paiste ry:n näkökulmasta tehty 

kampanja ”Yksinäisyys tappaa” -sparraus -projektirahoitus on STEA:ssa kahdesti 

kaatunut, Toimintakeskus Neuvokkaassa samantyyppistä toimintaa.  Tutkija tehnyt 

pohjaselvitystä sekä DIAKin opiskelijat. Opinnäytetyö ”Televisio on kaverini”- 

löytyy aiheesta. 

 

Kari Jääskeläinen kommentoi valmius- ja varautuminen-toimijoiden turvaamista 

hyvinvointialueella. Pelastustoimea ei pystytä koko maakunnan alueella 

turvaamaan ilman sopimuspalokuntatoimintaa. Pentti kommentoi, pelastustoimen 

saavutettavuus ja vasteajat ovat olennainen maakunnan turvallisuuden kannalta. 

Sama pätee poliisin toimintaan. 

 

  

3. Jäsenmuutokset    

 

Toimintasäännön mukaan varsinaisen jäsenen erottua nousee varajäsen 

halutessaan varsinaiseksi ja uuden jäsenen valinnassa kesken kauden voidaan 

käyttää kutsumenettelyä. Seuraavien jäsenmuutosten osalta on otettu yhteyttä 

tälle kaudelle hakeneisiin, ja pyydetty hakuesittelyn päivitystä, mikäli henkilö 

edelleen kiinnostunut hakemaan mukaan. Valintakriteerit: Kriteerit asiantuntijuus 

omalla järjestöalalla, verkostoituneisuus ja kiinnostus kehittämiseen. 

 

Keskustelu ja päätös:  

 

YhES järjestöneuvottelukunta keskusteli ensimmäiselle toimikaudelle hakeneiden, 

edelleen toiminnasta kiinnostuneiden esittelyiden pohjalta ja esittää valittavaksi 
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seuraavia jäseniä ensimmäisen toimikauden loppuun eli vuoteen 2023 asti. Esitys 

viedään seuraavaan maakuntahallitukseen 20.9.2021. 

 

Vammaisjärjestöjen varsinaiseksi jäseneksi:  

Sanna Paasonen, Mikkelin kuurojen yhdistys 

 

Eläkeläisjärjestöjen varajäseneksi:  

Hannu Korhonen Eläkeliitto, Mikkeli/Ristiina 

 

Potilasjärjestöt ja omaishoito varajäseneksi: 

Helena Narkilahti, Hengitysliitto ry/Itä-Suomen alue, Mikkeli 

 

Monikulttuurisuus ja ihmisoikeudet varajäsen:  

Päätös siirtyy seuraavaan kokoukseen 

Tapio Keskinen jäänyt eläkkeelle 1.8., järjestöalalla ei ensimmäisessä haussa ulos 

jääneitä hakemuksia. Kartoitetaan tilannetta järjestöalan osalta. Minkä järjestöjen 

kautta voitaisiin tiedustella kutsumenettelyllä hakemuksia järjestöalalle 

varaedustajaksi? Tällä järjestöalalla toimivat maakunnassa mm. Etelä-Savon Pride 

ry. tai Origo vähemmistöryhmien yhdistys. Maakunnallisesta vaikuttamisesta 

kiinnostuneita toimijoita voi ehdottaa emmi-elina.fjallstrom@esavo.fi (6.10.2021 

mennessä).  

 

 

4. YhES tulevasta toimintasuunnitelmasta sopiminen  

 

Toteutettava toiminta ja vastuutahot määritellään syksyn työskentelypäivässä, 

työpajatyöskentely. 

 

Syksyn työskentelypäivää on suunniteltu pidettäväksi yhteistyössä 

järjestöyhdyshenkilöiden kanssa lokakuun kokouksen yhteydessä 26.10.  

 

Virve huomautti, että päivä osuu syyslomaviikolle ja siirrettiin työskentely- ja 

kokouspäivää viikko eteenpäin 2.11.2021. Työvaliokunta suunnittelee päivän 

sisältöä kokouksessaan 6.10. Käytettävissä 1000 € tilaisuuden fasilitointiin 

Järjestöjen ääni -hankkeesta.  

 

 

5. MAD Weekend, olisiko YhESillä kiinnostusta hakea mukaan 17.-19.9.2021 

 

Noora kysyi YhESin kiinnostusta hakea mukaan tapahtumaan. MAD Weekend 

tarjoaa yllätyksellistä taide- ja muotoilualan ohjelmaa, innostaa mikkeliläisiä uusien 

kokeilujen ja kokemusten pariin, pienen huvittelun ja hulluttelun kautta. 

Viikonlopun teemana ovat rohkeus ja osallisuus. Hakeminen mukaan 22.8. 

mennessä. 

 

Keskustelu ja päätös: Keskusteltiin asiasta. Kyseessä Art & Design-sisältöinen 

tapahtuma, mikä ei sinänsä liity suoraan YhESin toimintaan, jalkautuminen 

mailto:emmi-elina.fjallstrom@esavo.fi
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tapahtumaan alan toimijoiden tavoittamiseksi mahdollista. Jos kiinnostuneita 

löytyy, jatketaan keskustelua YhESin sähköpostilistalla. 

 

 

 

TIEDOKSI 

 

6. YHES-alustan kehittämisyhteistyö Etelä-Savon tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus -hankkeen kanssa (Sirpa) 

 

Teams-tapaamisessa kesäkuussa mukana Sirpa Kolistaja, Hannu Jaatinen, Sami 

Sundell, Elisa Lajunen ja Emmi Fjällström. Etelä-Savon tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus -hanke voi tehdä yhteistyötä YHESin käyttäjälähtöisyyden 

kehittämiseen asiakasraati- ja ammattilaisten kehittäjäyhteisössä. Hankkeessa mm. 

matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen kartoittaminen – voitaisiin tukea alustan 

käyttöä ja hyödyntämistä - ammattilaisten tarpeet – palveluohjaus, järjestöt- 

yhdistykset.  Alustan hakutoimintojen tulee olla ammattilaisille helppo käyttää.  

 

Sirpa kertoi, että tapaamisessa keskusteltiin YHES-alustan kehittämisestä 

ammattilaisten näkökulmasta. Asiantuntijaryhmä sparraa alustakehitystä, 

syyskuussa kysely ammattilaisille ja lokakuussa mahdollinen sparraus. Jarna kysyi, 

voidaanko valtakunnallisen vapaaehtoistyö.fi -alustaa jotenkin hyödyntää tai 

linkittää / tehdä rajapintayhteistyötä. Erilaisia alustoja käytetään eri alueilla ja 

toiveita kannattaa tuoda esiin, kun alustaa kehitetään.  

 

 

7. YhESin kevään toiminnan esittelyt ja järjestöalojen foorumien tulokset  

 

Kuntafoorumit: Käytiin läpi, mikäli tulossa foorumeita tai on käyty esittelemässä 

foorumeissa YhESin toimintaa. Keväällä sovittiin, että kukin kuntaryhmän jäsen 

ottaa yhteyttä oman kunnan järjestöyhdyshenkilöön ja ehdottaa yhteistyössä 

järjestettävää paikallisfoorumia tai kumppanuuspöytää. YhESläisten jalkautuminen 

aktiivisesti oman kunnan foorumeihin on hyvä tapa tuoda toimintaa esille ja käydä 

keskustelua, näistä foorumeista toivotaan myös toimijoiden viestejä koko YhESille.  

 

Kauko Väisänen keskustellut Arja Väänäsen kanssa Mikkelin järjestötapaamisesta.  

Kaisla Pirkkalainen kuntafoorumia Akku-hankkeen kanssa ollaan järjestämässä 

kulttuurin- ja luovan alan näkökulmasta. Tavoitteena kulttuuriosaamisen 

edistäminen ja kulttuurihyvinvoinnin teemat. Kohderyhmänä erityisesti uudet 

luottamushenkilöt. 

Emmi Fjällström on ollut yhteydessä Juvan kunnan yhdistysfoorumiin 

jalkautumisesta, oli määrä pitää huhtikuussa, mutta on voinut koronan takia siirtyä. 

Emmi ottaa uudelleen yhteyttä. 

Kalle Husso on sopinut liikunta-alan toimijoiden Seurafoorumiin jalkautumisen 

syyskuussa. 
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Taide- ja kulttuurialan järjestöjen verkostoitumisfoorumi järjestettiin 

toukokuussa, Kaisla kertoi lyhyesti foorumin keskusteluista ja toiveista tulevalle. 

Foorumi järjestettiin yhdessä Akku-hankkeen kanssa. Kuntien kulttuuritoiminnan 

kehittäminen, alustukset kulttuuripalveluiden suunnittelu ja toteutus kunnissa, 

mukana Pieksämäki Päivi Majoinen, Anne Matilainen Hirvensalmi.  

 

Keskustelussa kulttuuritoiminnan avaaminen, tuen tarpeet ja kulttuuritoiminta 

ammattina. Tavoitteena verkostoituminen, edustettuna hyvin virkahenkilöstö, 

vähemmän yhdistyksiä. Palkkaa saavilla helpompi osallistua. Ensimmäinen 

tapaaminen, tällainen toiminta uutta ja nyt etsitään synergiaa ja yhdessä 

tekemistä. Jännitteiden syntymisestä puhuttiin, toivottiin kulttuuriaamukahveja. 

Iso työ, että tekijäkenttä saadaan mukaan. 

 

Sotealan järjestöfoorumi järjestettiin kesäkuussa soteuudistuksesta mukana Kirsi 

Leinonen ja Sami Sipilä sekä Sosterin Leena Karttunen ja Pia Korhonen. Foorumista 

nousseita kysymyksiä ja keskustelua kokosi fasilitaattori Annastiina Vesterinen:  

 

1.Missä ja miten tehdään yhteistä kehittämistä Etelä-Savon sotevalmistelu 

henkilökunnan ja yhdistysten kesken? 

- pieni sparrausryhmä/kehittäjäryhmä, yhteinen kehittämisalusta, teemaryhmät 

(yhdistysten segmentointi) ym. 

 

2. Miten yhdistykset saavat tietoa sotevalmistelusta ja pääsevät vaikuttamaan 

sekä keskustelemaan? 

- avoimet aamukahvit, muut avoimet tilaisuudet järjestötoimijoille, muu 

sotevalmistelusta tiedottaminen 

 

3. Yhdistysten toiminnan ja vaikutusten näkyväksi tekeminen ja viestintä 

- Yhes-alustan käyttö, yhteistyö viestinnässä, median hyödyntäminen 

- yhdistysten resurssit näkyviksi ja vaikutuksien sekä vaikuttavuuden muuntaminen 

euroiksi 

- yhdistysten segmentointi myös viestinnässä 

 

4. Järjestöjen keskinäisen yhteistyön tiivistäminen 

- järjestöneuvottelukunta keskiössä yhteistyön tiivistämisessä 

- helpottaa yhteydenpitoa sotevalmisteluun ja sotevalmisteluhenkilökunnan kanssa 

- järjestöjen näkyvyys ja saavutettavuus kasvaa 

- rajat ylittävä yhteistyö 

 

YHES-alustan ja YhES järjestöneuvottelukunnan aktiivinen tiedotustoiminta 

YHES-alustan tiedotusmateriaalit ja niiden jakelu kunnissa, lähdössä flyer kuntien 

palvelupisteisiin ja kirjastoihin, jaetaan myös YhES-jäsenten kautta kuntiin. 

YhES-videon kuvaus elokuussa, käsikirjoituksen pohjalta kiinnostuneita kuvauksiin 

mukaan esim. Pieksämäen seudulta (kuvausten järjestelyiden helpottamiseksi, 

Mainostoimisto Räikee toteuttaa). Toiminnasta tiedottaminen on jokaisen YhES-

jäsenen tehtävä. 
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8. VM Lausuntopyyntö Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt: Ehdotukset 

niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi  

 

YhESin kuntaryhmä + vapaaehtoiset ovat valmistelleet lausuntoa 22.6. ja tätä on 

voinut kommentoida kaikille YhESläisille toimitetun työlinkin kautta. Pohjalla on 

hyödynnetty maakuntien verkostojärjestöjen lausuntoa heidän luvallaan, johon 

tehty täydennyksiä/muokkauksia Etelä-Savon näkökulmasta. Maakuntaliitto 

jättänyt YhESin valmistelun pohjalta lausunnon lausuntopalveluun 6.8.2021. 

 

 

9. Työryhmiin/neuvottelukuntiin/johtoryhmiin osallistuneilta minuutin kuulumiset  

 

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

Mehtola): Kauko oli poistunut kokouksesta ennen tätä kohtaa, kuulumisia 

seuraavassa kokouksessa. 

 

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

Viestintäryhmässä kesäkuussa esiteltiin hyvinvointialueen hankkeita (mm. 

itsemurhien ehkäisy) ja saatiin tieto sotelakien läpimenosta samana päivänä. 

 

Maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta (Pekka Huovila):  

Alkukesästä pidettiin etäworkshop jossa haettiin painopistealuetta toiminnalle. 

Lokakuussa hyvinvointialueen kanssa järjestetään yhteistä tapaamista, jossa 

mietitään toiminnan yhteistä linjaamista muiden osallisuustoimielinten kanssa. 

 

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

Seuraavaksi tehdään YhES- videosuunnittelua 23.8. klo 13. Tervetuloa mukaan 

suunnitteluun, osallistumislinkki lähetetään YhESläisille. 

 

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

Työvaliokunta valmistelee kokoukset ja alkaa seuraavaksi suunnitella syksyn 2.11. 

työskentelypäivää. 

 

YhESin kuntaryhmä  

Kuntaryhmän suunnitelmiin on vaikuttanut korona melko paljon, tulevan 

toiminnan suunnittelua jatketaan viimeistään 2.11. työpäivässä. 

 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manu (Sami Luntta, Emmi) 

Esa-Manu kokoontui elokuun alussa, aiheina mm. yhteistyö hyvinvointialueelle ja 

Esa-Manun toiminnan lainmukainen siirtyminen hyvinvointialueelle vuoden 2022 

lopussa. Toiminnan suunnittelu jatkuu vahvasti monialaiselta pohjalta nuorten 

toiveiden mukaisesti ja pyritään saattaen vaihtoon ensi vuoden puolella. 
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10. Muut asiat 

Ei tullut esiin muita asioita. 

 

 

11. Tulevat kokous- ja työskentelypäivät 

 

Syksyn työskentelypäivä yhteistyössä kuntien yhdyshenkilöiden kanssa ja 

YhES kokous 2.11. klo 13-15. Maakuntaliiton uusi kehittämisjohtaja Merja Olenius 

on kutsuttu mukaan lokakuun kokoukseen. 

 

Työvaliokunta 6.10. klo 10-11 

Kuntaryhmän päivä sovitaan tarpeen mukaan. 

Viestintäryhmä videosuunnitteluaika ma 23.8. klo 13 

 

Kokouspalkkiot maksetaan kerran kuussa. Mikäli taustaorganisaatio ei maksa 

kokoukseen osallistumisesta palkkaa, 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. 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00. 

     


