
 

 JÄRJESTÖNEUVOSTON KOKOUS 2/2021 

 

Aika: 24.3.2021 klo. 13:00-15:00 

Paikka: Teams-kokous. 

Varaedustajilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa. Puheoikeus on varsinaisella edustajalla. Huomioittehan 
tämän kokouksiin osallistuessanne. Varaedustajan on nostettava esiintuotavat asiat varsinaisen edustajan 
kautta. 

 

   Pöytäkirja 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Risto Kovanen avasi kokouksen klo. 13.00. 
 
Puheenjohtaja totesi kokousta avatessaan Järjestöneuvoston järjestämän ”Korona-illan” 
tapahtumia. Teamsissä järjestetty ilta keräsi mukavasti osallistujia, sai hyvän vastaanoton 
ja onnistui hyvin. Osallistujia tapahtumassa oli 34.  
 

2. Todetaan läsnäolijat 
Paikalla: Risto Kovanen (puheenjohtaja), Sinikka Roth, Tatu Tossavainen (Milla Romppainen 
opiskelija), Tuula Hirvonen, Eija Rytkönen, Heidi Hartikainen, Markku Sopanen (klo. 14:00 
saakka), Mervi Eskelinen, Osmo Tolonen, Eila Tolppanen, Liisa Raatikainen, Jaana 
Paananen, Katja Koponen, Tiina Puranen, Sami Hämäläinen, Helena Törmi, Neeta 
Röppänen, Pekka Leskinen, Tarja Ikonen (klo. 14.00 ->), Nelli Reinikainen (Sakke-hanke) ja 
Mika Saastamoinen (sihteeri). 
Laura Meriluoto PS-sotu yhd. , Elisa Aarnio. 
 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 

4. Järjestöneuvoston täydentäminen 
 
Päätettiin valita Elisa Aarnio Ehyt ry:stä Tiina Purasen varajäseneksi, pysyväksi 
asiantuntijajäseneksi valittiin Järjestöasiantuntija Laura Meriluoto. 
 
 



5. Alatyöryhmien toiminta 
Sote-ryhmä (Sinikka Roth): työryhmä kokoontui maaliskuun alussa, työryhmä on ollut 
mukana sotevalmistelutyössä antamassa ideoita toimintaan. Ryhmä on tutustunut myös 
Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan toimintaan.  
Kunta-Hyte-työryhmä (Sami Hämäläinen): työryhmä on ollut mukana tekemässä 
maakunnan hyvinvointikertomusta. Hyvinvointikertomus osio on melko valmis. Nyt 
siirrytään tekemään johtopäätöksiä kertomuksen aineistosta ja jatkossa pohditaan 
mahdollisuuksia auttaa yhdistyksiä hyvinvointikertomuksen hyödyntämisessä 
toiminnassaan.  
 
Ulkoinen viestintä -ryhmä (Nelli Reinikainen): työryhmä on valmistellut 27.3. 
Kunnonpaikassa pidettävää järjestöfoorumia. Foorumiin on osallistumassa mukava porukka 
järjestöväkeä, lähikatsomo järjestyy Kuopioon. Osallistujia noin 50 henkilöä. 
 
 

6. Pohjois-Savon järjestöneuvoston ehdotus Verkostojärjestöjen neuvottelukuntaan 
 
Päätettiin valita Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdisty ry taustatahoksi, joka esittää Mikko 
Karista Verkostojärjestöjen neuvottelukunnan jäseneksi. 
 

7. Nimeämispyyntö Järjestöyhteistyön ohjetta valmistelevaan työryhmään; Anne Aholainen, 
osallisuus- ja järjestökoordinaattori, POSOTE20 -hanke 
 
Päätettiin nimetä Järjestöyhteistyön ohjetyöryhmään järjestöneuvoston edustajiksi Eeva 
Mäkinen ja Eija Rytkönen sekä varalle Tatu Tossavainen. 
 

8. Sote-Muutostuki järjestöasiantuntija Laura Meriluodon esittäytyminen 
 
Järjestöasiantuntija Laura Meriluoto esittäytyi ja kertoi järjestöjen sote-muutostuki 
toiminnasta. SOSTE Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:n ja alueellisten 
verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee 
lähivuodet sen puolesta, että sosiaali- ja terveysjärjestöt vakiinnuttavat paikkansa ihmisten 
osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin turvaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. 
Tavoitteena on, että sote-järjestöjen toiminta ja osaaminen ovat kiinteästi mukana kunkin 
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluissa. 
 

9. Lausuntopyyntö Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä liittyen 
yhdistyslain uudistukseen 
 
Nelli Reinikainen esitteli oikeusministeriön työryhmän mietintöä yhdistyslain uudistuksista, 
sekä mahdollisuutta antaa lausunto kyseiseen lainvalmisteluun liittyen. Pohjois-Savon 
alueella voitaisiin mahdollisesti pitää työpaja aiheesta, jos kiinnostusta on. 
 



Lausunnon voi antaa lausuntopalvelu.fi -verkkosivustolla hakemalla mietinnön: 
Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020. 
Lausunto tulee antaa 14.4. mennessä. Työpajamahdollisuutta selvitetään vielä. 
 

10. Järjestöneuvoston kokouskäytännöt 
 
- Chat kanava on mietityttänyt. Pohdittiin, että Chat toimii, jos vaihtaa kanavaksi 

pohjoissavon teamsin.  
- Varajäsenellä ollut puheoikeus, silloin kun varsinainenjäsen ei ole ollut paikalla. 

Varajäsenen ja varsinaisen jäsenen toivotaan käyvän keskustelua asioihin liittyen.  
- Ehdotettiin varajäsenille puheoikeutta ja hyväksyttiin, että jatkossa myös varajäsenellä 

on puheoikeus järjestöneuvoston kokouksissa. 
 

11. Muut asiat 
Ei muita esille tulleita asioita. 
 

12. Seuraava kokous (27.5.2021) 
 

13. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Risto Kovanen päätti kokouksen klo. 14.31. 
 
 
 
Kuopiossa 24.3.2021 
 
 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
    
 
Risto Kovanen   Mika Saastamoinen 
 
 
 


