
 

JÄRJESTÖNEUVOSTON KOKOUS 3/2021 

 

Aika: 27.5.2021 klo. 13:00-15:00 

Paikka: Teams-kokous, läsnäolo mahdollista myös Pohjois-Savon Liiton tiloissa.  

Läsnä: 

Sinikka Roth 
x 

Eeva Heinonen 
 

Jussi Salmi 
x 

Tatu Tossavainen  

Tuula Hirvonen x 

Outi Väyrynen  

Eija Rytkönen  

Tiina Brunell  

Heidi Hartikainen  

Tarja Ikonen  

Risto Kovanen, 
kokouksen 
puheenjohtaja 

x 

Markku Sopanen x 

Mervi Eskelinen x 

Eeva Mäkinen x 

Osmo Tolonen x 

Eila Tolppanen  

Liisa Raatikainen x 

Merja Kaija x 

Maritta Norberg  

Jaana Paananen  

Katja Koponen  

Tiina Puranen x 

Elisa Aarnio x 

Sami Hämäläinen x 

Heikki Otava  

  



Laura Meriluoto x 

Mika Saastamoinen x 

Nelli Reinikainen, 
kokouksen sihteeri 

x 

Anne Aholainen x 

Helena Törmi x 

Neeta Röppänen  

Pekka Leskinen x 
 

Puheenvuorot: 

Marko Korhonen X 

Säde Rytkönen  X 

 

 

 

   Pöytäkirja 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Risto Kovanen avasi kokouksen klo 13.  
 
Maakuntajohtaja Marko Korhonen piti puheenvuoron maakunnan tulevaisuuden suurista 
linjoista ja järjestötyön kytkeytymisestä näihin.  
Toiminnan kärkiä ovat terveysteknologia, vihreä siirtymä ja PK-sektorin 
kansainvälistyminen. Matkailussa mallia on haettu Lapista.  
Maakunnan väestökehitys on ollut positiivista.  
Elpymissuunnitelmien lisäksi käynnistymässä on uusi ohjelmakausi, johon kytkeytyy useita 
erilaisia rahoitushakuja.  
Järjestöjen rooli tulevassa sote-uudistuksessa on merkittävä ja se tulee vaikuttamaan 
kaikkiin järjestöihin. Järjestöjen integrointia uudistuksen valmistelussa on tehty paljon.  
Maakunnan näkökulmasta Pohjois-Savon Järjestöneuvosto on se toimija, jonka kautta 
alueen järjestöt voi tavoittaa ja jonka kautta yhteistyötä jatketaan. 
 
Keskustelu: 
Laura Meriluoto: Vastuun, ja esimerkiksi rahoitusvastuun jakautumisesta ei ole vielä 
päätöksiä, mutta näemmä se tulee jakautumaan niin kuntien, maakunnan kuin tulevien 
hyvinvointialueidenkin kesken. On huolehdittava siitä, että järjestöt eivät tipahda tukien 
ulkopuolelle ja huomioitava järjestökentän monimuotoisuus, sekä erityisesti ne 
järjestötoimijat, joilla ei ole työntekijäresursseja.  
 



 
2. Todetaan läsnäolijat. 

Todettiin läsnäolijat. Kts. osallistujalista. 
 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Tiedotettavia asioita lisättiin kohtaan 
Muut asiat. 
 
Markku Sopanen nosti esiin huolen koronan jälkituista ja Järjestöneuvoston mahdollisen 
roolin näistä tiedottamisessa ja opastamisessa.  
Merja Kaija: Suomen Kotiseutuliitto valmistelee tukipakettia seurataloille yms. Lisätietoa 
tulossa.  
Jussi Salmi (chat): Linkissä hallituksen listaus tukipaketista. Taide ja kulttuuri aukesi ma, 
liikunnasta ei vielä tietoa: https://vnk.fi/-/hallitus-linjasi-tukipaketista-kulttuuriin-
taiteeseen-liikuntaan-ja-tapahtuma-alalle 
 

4. Järjestökyselyn tulokset. Hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen. 
Säde Rytkönen esitteli Järjestökyselyn tuloksia. Järjestökyselyn tulokset kokonaisuudessaan 
liitteenä.  
 

5. Sote-ryhmä  
Sinikka Roth: Sote-työryhmä kokoontui maanantaina 24.5.2020 kuuden osallistujan voimin. 
Keskusteltiin järjestöyhteistyön ohjeen valmistelun tilanteesta, johon on tulossa tänään 
lisätietoa. Muut kokonaisuudet on tässä: 1. Mihin ollaan järjestöneuvoston osalta vaikuttamassa 
ja millä keinoin? Järjestöneuvoston rooli mietityttää tulevaisuudessa. 2.Mikä järjestöjen rooli 
tulee olemaan tulevaisuuden sote-uudistuksessa? - järjestöjen toimintaedellytysten 
turvaaminen, järjestöille ollaan kuitenkin sysäämässä paljon toimintoja ja rahat vähenee. 
Ollaanko me aidosti kumppaneita ja mitä järjestöjä kutsutaan mukaan, kun puhutaan 
järjestöistä. Onko myös pienet järjestöt huomioitu? 3. Järjestöjen erilaisuus on rikkaus, joka 
tukee osallisuutta. Moniäänisyys ja edellytykset toimia. 4. Sinikka esitteli THL: n 
perhekeskustoimintamalliin liittyvän Hyvinvoinnin Tähtikuvion, joka on apuväline kuvata 
järjestön toimintaa/tukea ja palvelua. Tunnistetaan ja tunnustetaan. 
 
 
 

6. Kunta-Hyte-työryhmä  
Sami Hämäläinen: Työryhmä on ollut tiiviisti mukana maakunnan laajan 
hyvinvointikertomuksen rukkas-ryhmässä ja nyt huomio suuntautuu kohti 
hyvinvointisuunnitelmaa. Tämä on vienyt ryhmän resurssin, mutta pohdinnassa ollut myös 
miten tietoa voi jatkossa hyödyntää ja mikä olisi Järjestöneuvoston Kunta-HYTE-ryhmän 
rooli tiedon hyödyntämisessä jatkossa.  
Olennaista on pitää yllä hyvää yhteyttä kuntien HYTE-koordinaattoreihin. Tulevaisuudessa 
voisi kouluttaa yhdistyksiä hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman hyödyntämisestä 
yhdistystoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.  
 



7. Ulkoinen viestintä -ryhmä  
Ryhmä on valmistellut syksyn Pohjois-Savon Järjestöfoorumia. Tärkeimpänä kärkenä 
edelleen Järjestöneuvoston tunnettuuden lisääminen.  
1. Pohjois-Savon Järjestöfoorumi tuotetaan yhteistyössä Järjestöjen sotemuutostuki -
kokonaisuuden kanssa.  Työntekijä Laura Meriluoto. 
2. Tapahtuma toteutetaan viikolla 35, lähtökohtaisesti LÄHITAPAHTUMANA. Lisäksi 
paikalliset "lähikatsomot" samat kuin kevään tapahtumassa. 
Etäyhteydellä mahdollisuus osallistua myös kotoa.  
3. Tapahtuman kokonaiskesto 2-3h. 
Puheenvuoro 1: Järjestöneuvosto  
Puheenvuoro 2: POSOTE20 ja/tai LAURA puheenvuoro järjestöjen sotemuutostuki -/ 
rahoituksen tulevaisuus ---- TILANNE ELOKUUSSA 
Puheenvuoro 3: Innostus puheenvuoro: esim. Järjestöareena, näin se meillä kehittyi. 
 
Työpajat : a) Järjestöneuvoston toiminnan kärjet tulevalle kaudelle.       b) Yhteistyötä 
kehittäen - kiinni yhteisiin projekteihin. c) Muu? 
 
Ryhmä nosti yhteiseen keskusteluun: 
A) Ajankohdan, arki vai lauantai. 
B) Sisällön, lyhyitä vai pitkiä puheenvuoroja, muita ehdotuksia? 

 

Keskustelussa sekä arki-ilta, että lauantai koettiin toisaalta hyväksi ja toisaalta hankalaksi 
vaihtoehdoksi. Järjestöneuvostosta ehdotettiin tapahtuman järjestämistä vaihteeksi 
muualla kuin Kuopion alueella. Tapahtuman järjestämispaikka voisi olla kiertävä. 
Etäyhteyksien avulla osallistuminen myös muualta on mahdollista. Jalkautuminen eri 
alueille koettiin tärkeänä. 

Sisällön suhteen lyhyet puheenvuorot saivat enemmän kannatusta.   

Työryhmä on suunnitellut myös Järjestöneuvoston esittelyä kunnallisissa 
Järjestöfoorumeissa ja muissa järjestöyhteistyötapaamisissa. Tästä vastuuta voidaan jakaa 
koko Järjestöneuvoston kesken. 
 
 
Risto Kovanen pyysi kaikkia työryhmiä koostamaan ajatuksia työryhmätyöskentelystä tähän 
asti ja ajatuksista jatkoon. Nämä esitellään elokuun kokouksessa.  

  



 
8. Muut asiat: 

 
- 23.8.2021 Ely-keskus tapaaminen 

Ely-keskustapaaminen järjestetään jälleen elokuussa, todennäköisesti etänä. 
Tilaisuuteen saavat halukkaat Järjestöneuvoston jäsenet osallistua, lisätietoa välittää 
Sami Hämäläinen. 
 
Pekka Leskinen nosti Järjestöneuvostolle toiveen asukastoiminnan vahvistamisesta 
erityisesti Kuopion ydinalueilla.  
Merja Kaija: Pohjois-Savon kylät ry on ottanut tästä jo koppia ja toteuttaa Kuopion 
alueella selvitystä asukastoiminnasta eri kaupunkialueilla.  
 

- Syyskauden toiminnan päälinjat 
Kautta linjan kokouksessa esiin nousseet aiheet: Jalkautuminen kuntiin, tiedon 
levittäminen, uuden Järjestöneuvoston haku ja toimintatapojen vahvistaminen.  
 

- Tiedoksi järjestöjen/verkostojen kuntavaalikampanjat:  
Monilla järjestöverkostoilla on kuntavaalikampanjoita, joilla voi tehdä järjestötyötä 
näkyväksi kuntavaaliehdokkaille, sekä kuntien asukkaille: 
 
TUKIPILARI/Ylä-Savon Vakka ja Varkauden Varikko (some-materiaalia): 
https://www.yhdistystalowarikko.fi/materiaaleja-ja-linkkeja/   
#JärjestömyönteinenKunta #HyvinvoinninVoittaja #hyvinvointipäätös 
 
SOTUNET: Video järjestötyön merkityksestä ihmiselle (mukana Marko Korhonen): 
https://youtu.be/qE344hMI3uI 
 
EHYT ry: www.hyvinvointivaalit.fi 
 
Perheentalo -yhteistyö: Kuntavaalit lähestyvät vauhdilla. Perheentalo on perinteisesti 
järjestänyt vaalipaneelin, mutta tänä vuonna päätimme toimia toisin. 
 
Haastoimme mukaan paikallisia ehdokkaita vastaamaan perheiden esittämiin kysymyksiin 
seuraavien kahden viikon ajan. 
 
Nyt haluaisimme kuulla ketä meillä on ehdolla, joten esittele XXX itsesi: 
https://www.facebook.com/235189149988954/photos/a.252365411604661/17460774
98900104/ 
 

  



 
- Tiedoksi tulevat tapahtumat: 

Järjestöjen sote-muutostuki -hanke: Järjestöjen rahoitus ja tulevaisuuden näkymät 

9.6. kl 10-12  https://www.pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/jarjestojen-rahoitus-ja-
tulevaisuuden-nakymat-pohjois-savossa/ 

 

POSOTE20 -hankkeen järjestöjen sote-aamukahvit, Missä mennään rakenneuudistuksen 
valmistelutyössä nyt? Mikä Järjestöyhteistyön ohje on ja mitä siinä linjataan? 

10.6. kl 8:30-10. https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/jarjestojen-
sote-aamukahvit-6.html 

 

9. Seuraavat kokoukset 
Järjestöneuvoston seuraava kokous on to 26.8. kl 13-15. 
Syksyn muut kokoukset ovat lokakuussa ja joulukuussa. 
Tarkemmat ajat sovitaan kesän jälkeen. 

 

 
10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.45. 

 


