Pohjois-Savon Järjestöneuvosto
JÄRJESTÖNEUVOSTON KOKOUS 1/2021
Aika 27.1.2020 klo 13:00-15:00
Paikka: Maakuntaliitto. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua Teams välitteisesti.
Varaedustajilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa. Puheoikeus on varsinaisella edustajalla. Huomioittehan
tämän kokouksiin osallistuessanne. Varaedustajan on nostettava esiintuotavat asiat varsinaisen edustajan
kautta.
Läsnäolijat: Puheenjohtaja Risto Kovanen, Sinikka Roth, Sami Hämäläinen, Tarja Ikonen, Eeva Heinonen, Eija
Rytkönen, Mervi Eskelinen, Pekka Leskinen, Neeta Röppänen, Tiina Puranen, Helena Törmi, Eila Tolppanen,
Liisa Raatikanen, Merja Kaija, Katja Koponen, Tiina Puranen, Outi Väyrynen, Jussi Salmi, Maritta Norberg,
Heidi Hartikainen, Heikki Otava, Reetta Venäläinen, Mika Saastamoinen (siht.), Nelli Reinikainen (Sakkehanke)

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Esitys:

Todetaan läsnäolijat ja ne edustajat, joilla on puheoikeus kokouksessa.
Puheoikeutta pyydetään Teamsissä kättä nostamalla.
Päätös: Puheenjohtaja Risto Kovanen avasi kokouksen klo. 13.00.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Alustus:

Mikäli edustajilla on lisäyksiä työjärjestykseen, niin tässä kohdassa voidaan ne
tehdä.

Esitys:

Työjärjestys hyväksytään.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

3. Harrastamisen Suomen mallin toteutuminen Pohjois-Savossa
Alustus:

Pohjois-Savon Liikunnan aluejohtaja Risto Kovanen.

Keskustelu: Keskusteluissa nousi esille mallin toteutuminen maaseutumaisilla alueilla.
Pohjois-Savossa pilotin toteuttamiseen oli rahoitusta saanut Kuopio, Kiuruvesi, Lapinlahti,
Leppävirta, Iisalmi ja Rautalampi. Yhdistykset voivat olla yhteydessä oman kuntaansa, jos

haluavat olla mukana tarjoamassa harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille osana
hanketta.
Päätös:

4.

Suomen mallin toteutuminen Pohjois-Savossa saatetiin tiedoksi.

Järjestöneuvoston työryhmien tilannekatsaus

a) Sote -työryhmä
Alustus:

Työryhmän tilanteen esittely. Työryhmälle valitaan uusi vetäjä Anne Aholaisen
sijalle. 4.2. pidetään POSOTE20-hankkeen strategiapäivä kutsutuille
edustajille. Järjestöyhteistyön ohjeistuksia päivitetään. Sote-työryhmän koollekutsujaksi
esitetään Sinikka Rothia.
Keskustelu:
Päätös:

Sote-työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Roth.

b) Kunta-hyte työryhmä
Alustus:

Heidi Hartikainen ilmoittanut luopuvansa Kunta-Hyte työryhmään
kokoonkutsujan pestistä. Samoin PoSote20 ohjausryhmän
jäsenyydestä. Järjestöneuvosto valitsee uudet henkilöt tehtäviin. Työryhmän
uudeksi kokoonkutsujaksi esitetään Sami Hämäläistä.

Keskustelu: Työryhmä on ollut mukana Pohjois-Savon laajan hyvinvointikertomuksen
teossa. Yhteistyö kunta-hyte toimijoiden kanssa on ollut innostavaa ja hedelmällistä.
Päätös:

Kunta-Hyte työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Sami Hämäläinen. PoSote20
ohjausryhmään valittiin Sami Hämäläinen.

c) Järjestöfoorumi ja ulkoinen viestintä:
Alustus:

Järjestöfoorumin tilanteen esittely ja tarpeet Järjestöneuvostolta.
Järjestöneuvoston ulkoisen viestinnän strategian esittely ja käytäntöön
panemisen edellytykset Järjestöneuvoston jäseniltä.

Keskustelu:

Nelli Reinikainen: työryhmä on toiminut aktiivisesti. Esitettä on työstetty.
Esitteestä tehdään helposti käsiteltävä kuvaversio. Työryhmä on pohtinut
järjestöneuvoston viestintäsuunnitelmaa: kuinka järjestöneuvoston keskeisiä
tavoitteita sekä toimintaa viedään terävämmin eteenpäin. Esim. Facebookin
hyödyntäminen, pohjoissavolaiset.fi ja mielipidekirjoitukset tulee hyödyntää.

Tiedon kulku Järjestöneuvostosta kentälle ja kentältä Järjestöneuvostolle. ”Ollaan olemassa”
-viestin vahvistaminen.
Olisiko nyt hyvä hetki mielipidekirjoitukselle siitä, miten järjestöt näkevät korona-ajan
vaikutukset työympäristössään? Ajatus sai kannatusta.
Järjestöfoorumi on 27.3. Aamupäivän tilaisuutena. Risto ja Markku ovat aamun aluksi ja
Sokra jatkaa. Lopuksi on puheenvuoro on Mansikka ry:llä. Tapahtuma on Kunnonpaikassa,
mutta siihen voi osallistua etänä. Myös pienryhmien
”kisakatsomoita” on tulossa.
Lisäksi käytössä on sähköinen alusta, jolla osallistujat voivat olla yhteydessä keskenään
tapahtuman aikana.

Työtyhmän toiveet muulle Järjestöneuvostolle:
1. Puhuja Järjestöfoorumin aamuun, Riston ja Markun kanssa, aiheena Järjestöneuvoston
toiminta ja sen hyöty yhdistykselle.
2. Järjestöfoorumin ”kisakatsomoiden” organisoiminen järjestöjen tiloissa.
3. Tiedon välittäminen ja jakaminen, kun viestintäryhmän tuotoksia saadaan ulos.

Päätös: Järjestöfoorumiin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Nelliin. Neuvosto sitoutuu
tiedon välittämiseen eteenpäin. Viestintä työryhmä työstää mielipidekirjoitusta.

5. Ely-keskusksen ja järjestöneuvoston tapaaminen
Alustus:

Ely-keskuksen ja järjestöneuvoston tapaaminen suunniteltu
toteutettavaksi perjantaina 5.2. klo. 12:30-14:00 etäkokouksena.

Keskustelu:

Sami Hämäläinen: Yhteistyö Ely-keskuksen kanssa järjestetyt
yhteistyöpalaverit ja tiedonvaihdot ovat iso ja konkreettinen asia, joita
järjestöneuvosto on jo saanut aikaan.
Tapaamisia järjestetään vuorotahtiin. Tällä kertaa on Järjestöneuvoston vuoro.
Sami ottaa tapaamiseen mukaan tulevien ilmoittautumiset vastaan nyt tai
myöhemmin.
(Ilmoittautuneet: Risto Kovanen, Heidi Hartikainen, Liisa Raatikainen, Mervi
Eskelinen, Katja Koponen, Markku Sopanen, Jussi Salmi, Pekka
Leskinen, Merja Kaija, Eija Rytkönen ja Maritta Norberg)

Päätös:

Pidetään ELY-keskuksen kanssa yhteinen tapaaminen 5.2. klo. 12:30-14:00
etäkokouksena. Sami Hämäläinen isännöi tapaamista.

6. Korona-ilta
Alustus:

Yhdistyksillä epätietoisuutta voiko talven ryhmätoimintoja aloittaa tai
kuinka tapahtumien/kokousten järjestelyissä voi toimia. Järjestetään ”koronailta” järjestöille yhteistyössä AVI:n kanssa. Alustava ehdotus viikolle 6.

Keskustelu:

Risto Kovanen: Ulla Ahonen ja Anu Liljeström, avista tulossa mukaan.
Järjestäjä tahot haluavat tietää etukäteen minkä tyyppisiä kysymyksiä olisi
tulossa. Kaksi hyvää syytä pitää ilta, eli joskus on vaikea hahmottaa korona
tilanteen vaikutusta yhdistyksille ja saisimme Itä-Suomen Avin ja
järjestötoimijat samaan tilaisuuteen.
Ehdotus sai laajan kannatuksen.
Koronatilanne eri yhdistyksissä:

Eija Rytkönen: toimintaa on vähän, ihmiset ovat väsyneitä tilanteeseen. Ikäihmiset ovat kokeneet
syyllisyyttä koronatilanteesta johtuen.
Sami Hämäläinen: yleishyödyllinen toiminta pyörii jollakin tavalla. Palveluliiketoiminta on haastavaa. Isot
kulut, mutta tulosta ei tahdo tulla.
Tiina Puranen: läheiset ovat hyvin kuormittuneessa tilassa, ryhmät toimii. Paljon toimintaa verkossa.
Jussi Salmi: Toiminta on hyvin matalalla tasolla, käytännössä olemme kiinni. Verkkoon on siirretty
koulutukset, tapahtumat ja kokoukset.
Sinikka Roth: Työntekijät ovat kuormittuneet ja ahdistus on lisääntynyt.
Merja Kaija: tapaamiset ja tapahtumat ovat pannassa. Osassa olemme pystyneet siirtämään toiminnan
verkkoon, mutta haasteensa siinäkin. Tarvitaan ruohonjuuritason digiopastusta.
Eila Tolppanen: toimintaa on pystytty säilyttämään. Ryhmäkokoja on pidetty pienenä.
Liisa Raatikainen: Kerhokoot ovat rajoitettu. Liiketoiminta ei juuri ole. Ajassa on kehittynyt erilaista uuttakin
toimintaa.
Risto Kovanen: urheiluseuroilla on ollut myös hyvin haastavassa tilanteessa. Ihmisiä pyritään aktivoimaan
liikkumaan. Ryhmäliikunta vähentynyt, mutta onneksi ihmiset ovat löytäneet ainakin jollakin tasolla
omaehtoisen liikkumisen. Yksi vuoden tärkeimmistä tapahtumistamme eli Finland icemaraton joudutaan
järjestämää sovelletusti.
Heidi Hartikainen: toimintoja on jouduttu vähentämään. Positiivisena asiana on, että digitaidot ovat
parantuneet. Kunnan kanssa yhteistyö on ollut vaikeaa; kunnan sosiaalipuolikin yrittää selvitä.
Merja Kaija: tilojen käyttö on tipahtanut lähelle nollaa eli ei tule vuokratuloja.
Eija Rytkönen: Digitaidot ovat parantuneet myös Ylä-Savon Vakan kokemuksen mukaan.
Katja Koponen (chat): Setlementti Puijolan kansainvälinen kohtaamispaikka on avoinna. Toteutamme
työtämme Avin ohjeita tarkasti noudattaen. Osa toiminnasta on jätetty tauolla ja erityisesti
vapaaehtoiset ovat jääneet omatoimisesti/vapaaehtoisesti sivuun (koska ovat riskiryhmään kuuluvia).
Tämä on surullista, mutta täysin ymmärrettävää. Onhan tämä säätämistä ja erittäin hereillä pitää pysyä!
Maahanmuuttajat ovat noudattanee erinomaisesti valitsevia sääntöjä Kuopion alueella.

Päätös:

7.

Muut asiat

Järjestöjen korona-ilta järjestetään 9.2. klo. 18:00 alkaen. Asiaa valmistelevat
järjestöneuvoston puheenjohtajisto, Sakke-hankeen Nelli Reinikainen ja
järjestöneuvoston sihteeri Mika Saastamoinen.

Alueellinen Sote-muutostuki koordinaattori on valittu. Kolmivuotiseen
hankkeeseen aluekoordinaattoriksi on valittu Laura Meriluoto. Hän aloittaa
helmi-maaliskuussa pestinsä.
Pohjoissavolaisten nettialustaa pyritään kehittämään Järve-hankeella.
Hankehakemus on lähtenyt Stealle. Hankkeen on jättänyt PohjoisSavon Sotu. Tieto Stean päätöksistä tulee maaliskuussa.
Seuraavat kokoukset; 24.3. 13-15, 27.5. 13-15
9. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja Risto Kovanen päätti kokouksen klo. 15.00.

