
  
 
 

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    PÖYTÄKIRJA 
 
Paikka: Etelä-Savon maakuntaliitto, Teams-etäyhteydellä 
Aika: 13.5. klo 10-12.15  
Paikalla: Järjestöneuvottelukunnan varsinaiset jäsenet, kuntaedustaja, Etelä-Savon 
hyvinvointijärjestöjen tuki ry Anita Hahl-Weckström, Pia Forselius, Etelä-Savon maakuntaliitto Pentti 
Mäkinen, Eveliina Pekkanen ja Emmi-Elina Fjällström (siht.) 
 

VARSINAISET JÄSENET VARAJÄSENET JÄRJESTÖALA 

Anne Käyhkö  Kimmo Käärmelahti X 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 X Petri Tikkanen  Urheilu ja liikunta 

Niina Turunen X Maarit Väisänen Potilasjärjestöt, omaishoito 

Tuisku Jähi  Tapio Keskinen X Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus 

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

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

Airi Tella X Pekka Huovila Eläkeläistoimijat 

Virve Väisänen X  Nuorisojärjestöt 

Marita Jurva  Pirkko Luntta X Vammaisjärjestöt 

Vesa Kallio  Teppo Leinonen Yrittäjäjärjestöt 

Kari Jääskeläinen X Piritta Keränen  Valmius ja varautuminen 

Anne Matilainen  Tapani Varjus 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 

Susanna Issakainen X Juho Järvenpää Kuntaedustaja / Sulkava 

 
 
1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin paikallaolijat nimenhuudolla. 

 

2. Pentti Mäkisen tervehdys 

 

Pentti kertoi maakuntaliiton kuulumiset ja kuinka koronatilanne on vaikuttanut 

maakunnassa. Maakuntaliiton etätyöt jatkuvat elokuun loppuun asti. Koottua 

koronatietoa maakunnasta löytyy nettisivuilta https://www.esavo.fi/tilastot. Kriisin 

taloudelliset- ja työllisyysvaikutukset ovat suuria. Etelä-Savon selviytymissuunnitelman 

laadinta on aloitettu:  https://www.esavo.fi/ajankohtaista/etela-savon-

selviytymissuunnitelman-laatiminen-on-aloitettu  

https://www.esavo.fi/tilastot
https://www.esavo.fi/ajankohtaista/etela-savon-selviytymissuunnitelman-laatiminen-on-aloitettu
https://www.esavo.fi/ajankohtaista/etela-savon-selviytymissuunnitelman-laatiminen-on-aloitettu
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3. ESR-hankkeiden esittely 

 

Hankkeiden toiminta-aika on 1.5.-31.10.2020. Lisää tietoa hankkeista nettisivuilta ja 

pöytäkirjan liitteenä Kimmon ja Liisan diat. 

Kimmo Käärmelahti kertoi Kolomosen Yhdessä Itä-Savossa, jonka tarkoitus on alueen 
asukkaiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja turvallisuuden varmistaminen. 
https://www.kolomonen.fi/yhdessa-ita-savossa-hanke/  
 
Liisa Haikonen kertoi Tästä Hyvää Seuraa-hankkeesta, jonka tavoitteena on lisätä 
perheiden, nuorten ja työttömien jaksamista arjessa, liikkumisrajoitukset huomioiden.  
https://www.esliikunta.fi/hanketoiminta/tasta-hyvaa-seuraa/   
 
Hannu Korhonen kertoi Porukalla! -hankkeesta, jossa tarjotaan apua ja tukea asukkaille 
koronaepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa. 
https://www.meijanmikkeli.fi/porukalla  
 

 
Päätösasiat 
 

 

4. Puheenjohtajan valinta 

 

Puheenjohtajaksi oli ehdotettu ennakkoon Kalle Hussoa, Kauko Väisästä ja Noora 

Ruuthia. Kaikki ehdotetut ilmoittivat olevansa käytettävissä.  

 

Pirkko Luntta pääsi mukaan kokoukseen teknisten pulmien vuoksi myöhässä klo 10.40 

ja osallistui äänestykseen.  

 

Äänestys suoritettiin avoimesti, sihteeri pyysi kokoukseen osallistuvia antamaan äänen 

ehdokkaalleen. Äänestyksen perusteella puheenjohtajaksi valittiin Kalle Husso. 

 

 

5. Pyyntö nimetä yksi jäsen ja yksi varajäsen Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen 

johtoryhmään 

 

Sami Sipilältä oli tullut pyyntö Etelä-Savon maakunnalliselle järjestöneuvottelukunnalle 

nimetä yksi jäsen ja yksi varajäsen Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen 

johtoryhmään. Sote-maakuntauudistuksen kahden suuren hankekokonaisuuden 

Rakenneuudistuksen ja Tulevaisuuden sote-keskuksen hankehakemukset on jätetty 

Sosiaali- ja terveysministeriöön. Samalla aktivoituu hanketta ohjaavien ryhmien 

toiminta. Hankkeen johtoryhmä koostuu uudistuksessa mukana olevien sote-

organisaatioiden, maakuntaliiton ja seutukaupunkien johdosta sekä mm. järjestöjen 

edustuksesta. Liitteen taustamateriaalissa (liitteenä) kuvataan sote-uudistuksen 

kahden suurimman hankekokonaisuuden sisältö tiiviisti.   

 

https://www.kolomonen.fi/yhdessa-ita-savossa-hanke/
https://www.esliikunta.fi/hanketoiminta/tasta-hyvaa-seuraa/
https://www.meijanmikkeli.fi/porukalla
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Sirkku Mehtola ja Kalle Husso olivat ilmoittaneet kiinnostuksestaan etukäteen, Kalle 

vetäytyi ehdokkuudesta. Ehdotettiin Kauko Väisästä varsinaiseksi jäseneksi, ja esitys sai 

kannatusta. Kauko on käytettävissä. Sirkku Mehtola ehdotti myös Kauko Väisäsen 

valintaa varsinaiseksi ja itseään varajäseneksi. Päätettiin valita Kauko Väisänen 

varsinaiseksi ja Sirkku Mehtola varajäseneksi. 

 

Sirkku Mehtola poistui kokouksesta klo 11.05 

 

Tiedoksi 
 
 

6. Jäsenmuutokset nuorisojärjestöjen ja eläkeläistoimijoiden varajäsenet 

 

Eläkeläistoimijoiden varajäsen on nimetty maakunnallisen eläkeläisneuvottelukunnan 

toimesta. Varajäseneksi tervetuloa Pekka Huovila Kansallinen senioriliitto - Savonlinnan 

kansalliset seniorit ry:stä.   Nuorisojärjestöjen varajäsenestä on tulossa 15.5. esitys 

maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manulta. 

 

 

7. Edustajan nimeäminen maakuntien verkostojärjestöjen (sosiaali- ja terveysjärjestöt) 

neuvottelukuntaan. 

 

Esitys syntyi maakunnan verkostojärjestöjen keskustelun kautta ja on nimetty Anita-

Hahl Weckström Esterystä. Pelisääntöasiakirja on luotu ensimmäisessä kokouksessa 

(liitteenä). Tiedote maakuntien verkostojärjestöjen perustamisesta löytyy Järjestöjen 

ääni-nettisivulta: www.esavo.fi/jarjestot. 

 

 

8. Järjestö 2.0 selvitys yhdistysten kunnilta saamista järjestöavustuksista 

 

Anita esitteli selvityksen ja siihen voi tutustua muistion liitteenä. Yhteenveto menee 

myös kuntiin selvitykseen osallistuneille ja keskustelu yhdessä jatkuu. Keskusteltiin 

selvityksestä, myös luottamusmiehille on tärkeä saada tieto, hyötyä olisi positiivisesta 

viestistä touko-kesäkuulle ajoitettuna.  

 

Ehdotettiin, että YhES järjestöneuvottelukunta muotoilisi kannanoton kuntien 

luottamushenkilöille selvityksen pohjalta. Esitys sai kannatusta ja päätettiin sen 

mukaisesti. Tätä muotoilevat Anita ja Susanna tarvittaessa Pirkon kanssa keskustellen. 

 

Ehdotettiin, että järjestettäisiin syyspuolella striimattua koulutusta tämän paketin 

pohjalta järjestöille.  

  

http://www.esavo.fi/jarjestot
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9. Työn alla järjestöneuvottelukunnan mediatiedote järjestöt toimivat poikkeustilassa 

ja maan avautuessa 

 

Katsottu yhdessä viestintäryhmän kanssa, Emmi muokkaa tiedotteen ja laittaa 

viestintäryhmälle ja työvaliokunnalle kommenteille ennen lähettämistä. Tiedotteessa 

tehdään tutuksi myös järjestöneuvottelukunnan toimintaa sekä järjestöjen 

yhteystietokyselyä ja -alustaa. 

 

 

10. Etäkokoukset ja -työskentely jatkuvat elokuun loppuun asti. 

 

Seuraavassa järjestöneuvottelukunnan etäkokouksessa arvioidaan syksyn tilannetta. 

 

 

11. Järjestöjen ääni -hanke 

 

Emmi esitteli järjestökyselyn välituloksia, sähköisen yhteystietoalustan tilannetta ja 

järjestöalojen katsausta keväällä tehtyjen haastattelujen pohjalta. On selvitetty, että 

hankkeen rahaa saa käyttää yhteystietoalustan perustamiskustannuksiin. 

Yhteystietoalustaan satsaaminen sai kannatusta järjestöneuvottelukunnalta. Alustan 

jatkuvuuden takaaminen selvitetään yhteistyökumppanien kanssa. Liitteenä esitys. 

 

 

12. Syksyn kokous- ja työskentelypäivät 

Sovittiin elokuulle 12.8. klo 10 etäkokous, silloin meillä on tieto, pystytäänkö 
järjestämään syyskuussa lähitapaaminen. Tällöin voidaan sopia myös syksyn tapaamisia 
jalkautuen alueellisiin järjestötapahtumiin.   
 
Jos lähitapaamiset onnistuvat, syyskuussa toteutetaan kaikille jäsenille 
strategiatyöskentelypäivä, johon kutsutaan järjestöyhdyshenkilöt mukaan.  
Ajankohdaksi valittiin torstai 17.9. klo 8-16, sisältöä suunnitellaan myöhemmin.  
 
Järjestöfoorumin järjestämistä ehdotettiin keväälle 2021. Työvaliokunta työstää asiaa 
ja järjestöfoorumin suunnittelusta kiinnostuneita pidetään kärryillä asiassa.  
 
Järjestömessut 1.10. Mikkelissä Essotella, hyvinvointimessut Savonlinnassa 
Tanhuvaarassa 25.9. ja Pieksämäelle suunniteltu järjestöfoorumi lokakuulle (viikot 42 
tai 44)  
 
 

13. Muut asiat 

 

Eveliina ja Emmi tekevät tiedotteen kokouksesta ja uuden puheenjohtajan valinnasta. 

 

14. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15. 


