
Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnan järjestäytymiskokous  

Pöytäkirja 

Paikka: Etelä-Savon maakuntaliitto, neuvotteluhuone Piällysmies 

Aika: to 3.10.2019 klo 9.00-11.00 

Kutsutut: Järjestöneuvottelukunnan varsinaiset sekä varajäsenet, Järjestöt 2.0-hanke: Anita Hahl-

Weckström (x), Tuula Narvola(x), Etelä-Savon maakuntaliitto: Pentti Mäkinen(x) poistui oman 

puheenvuoronsa jälkeen, Etelä-Savon maakuntaliitto Eveliina Pekkanen (sihteeri) (x) 

Varsinainen jäsen Varajäsen 

Anne Käyhkö X Kimmo Käärmelahti X 

Heikki Pyrhönen X Carita Röpelinen X 

Noora Ruuth X Eveliina Naumanen X 

Kaisla Pirkkalainen X Tanja Mäkipää  

Kalle Husso Petri Tikkanen  

Niina Turunen X Maarit Väisänen X 

Tuisku Jähi X Tapio Keskinen X 

Pertti Kumpulainen X Harri Jukkala X 

Iris Damstén X Sirkku Mehtola X 

Markku Turkia X Airi Tella X 

Rikhard Blomerus X Virve Väisänen X 

Marita Jurva X Pirkko Luntta X 

Vesa Kallio  
 

Kari Jääskeläinen X Piritta Keränen X 

Anne Matilainen X Tapani Varjus  

Kauko Väisänen X Merja Ikonen X 

Jarna Räsänen  Heidi Kesänen X 

Sirpa Kolistaja  Jaana Lonka  

Susanna Issakainen X   

    

Neuvottelukunnan jäsenten nimet liitteenä, lisäyksenä listaan kuntaedustaja Susanna Issakainen, Sulkavan 

kunta 

1. Esittäytymiskierros,  jokainen läsnäolija kertoi nimensä ja taustatahonsa. Kokous avattiin. 

 

2. Maakuntajohtaja Pentti Mäkisen tervehdys. Pentti Mäkinen toivotti runsaslukuisen joukon 

tervetulleeksi. Maakuntauudistuksessa tehty ja aloitettu työ hyödyntää edelleen ja uudistuksen 

kaatumisen jälkeen järjestöneuvottelukunta päätettiin ottaa osaksi maakuntaliiton toimintaa. 

Maakuntajohtaja toivoo kiinteää  keskusteluyhteyttä ja totesi, että päätöksentekoon tarvitaan myös 

suoraan palautetta kansalaisnäkökulmasta.  Maakuntajohtaja on mielellään mukana myös jatkossa 

esimerkiksi osan aikaan ajankohtaisten asioiden osalta. Mäkinen poistui kokouksesta oman 

puheenvuoronsa jälkeen. 

 



3. Kokouksen avaus. Jäsenten odotukset toiminnalle. (Ei käyty tässä kohdassa kierrosta 

aikataulullisista syistä). 

 

4. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta. Päätettiin, että huomioidaan myös alueellinen ja 

sukupuolten välinen tasapuolisuus.  Markku Turkiaa esitettiin puheenjohtajaksi kokouksessa. Esitys 

sai kannatusta ja Markku Turkia valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi. Hän edustaa Mikkelin 

seutua.  Varapuheenjohtajaksi esitettiin Sirpa Kolistajaa Kolomoselta (Savonlinna), Anne Matilaista 

Savon Martat ry:stä (Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) ja  Kaisla Pirkkalaista Teatteri Fennicasta 

(Rantasalmi). Pyydettiin varapuheenjohtajaehdokkaita kertomaan lyhyt esittely itsestään ja 

edustamastaan tahosta ennen äänestämistä. Kimmo Käärmelahti käytti puheenvuoron Sirpa 

Kolistajan/Kolomosen puolesta. Kolistajalta oli etukäteen kysytty suostumus.  Äänestys suoritettiin 

suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestää saivat varsinaiset läsnäolleet jäsenet. Jos varsinainen jäsen 

oli poissa, sai läsnä oleva varajäsen äänestää. Kullakin oli yksi ääni käytettävissä, ääniä oli 

käytettävissä 16.  Tuula Narvola ja Anita Hahl-Weckström laskivat äänet.  Tyhjiä 2, Kolistaja 8, 

Pirkkalainen 6.   Kolistaja valittiin varapuheenjohtajaksi ja hän edustaa Savonlinnan seutua. Tässä 

kohdassa keskusteltiin viestinnästä ja sen merkityksestä. Eveliina Pekkanen toimii maakuntaliiton 

yhteyshenkilönä järjestöjen suuntaan ja toimii myös neuvottelukunnan sihteerinä ja 

kokoonkutsujana.  Neuvottelukunnan jäsenien yhteystiedot laitetaan maakuntaliiton nettisivuille ja 

jakeluun kaikille jäsenille. Neuvottelukunnan kanta oli, että yhteystiedot: sähköposti ja 

puhelinnumero laitetaan julkisiksi. Varmistetaan vielä ensimmäisestä kokouksesta poissaolleilta 

saako heidän puhelinnumeronsa ja sähköpostinsa laittaa maakuntaliiton nettisivuille (ja 

myöhemmin mahdollisesti somekanaviin). Tämän keskustelun jälkeen puheenjohtajajana toimi 

Markku Turkia. 

 

5. Järjestöt 2.0 Etelä-Savossa, Anita Hahl-Weckström Järjestöt 2.0 Etelä-Savossa-hankkeen 

hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström kertoi hakuprosessista. Anita esitteli hakuprosessin kulun ja 

kertoi olennaiset päivämäärät (materiaali liitteeksi.) Alustava toimintasääntö tehtiin 

makusotevalmisteluvaiheessa. Maakuntaliitto valmisteli jäsenten valinnan pilotointikaudelle 2019-

2020 Järjestö 2.0-hankkeen kokoaman hakemusaineiston pohjalta ja valinta tehtiin ottaen 

huomioon alueellinen tasapuolisuus, sukupuoli ja vapaaehtoisuus/kokoaikaisuus. Maakuntaliitto 

vei nimeämisesityksen maakuntahallitukseen 26.8.2019, jossa se hyväksyttiin.  

 

6. Järjestöjen ääni mukaan aluekehittämiseen-hanke perustamis-ja pilotointitoiminnan tueksi 

Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen Etelä-Savon maakuntaliitosta kertoi, että maakuntaliitossa 

on käynnistynyt Järjestöjen ääni mukaan aluekehittämiseen-hanke. Tähän hankkeeseen 

rekrytoidaan koordinaattori (1.12.2019 alkaen), joka työskentelee toiminnan pilotointikaudella 

käynnistämisen tukena yhdessä maakuntaliiton yhteyshenkilön kanssa. Hankkeelta saadaan 

resurssia toiminnan tueksi sekä henkilöstöresurssin että esimerkiksi viestinnän ja tilaisuuksien 

järjestämisen muodossa.  

 

7. Kokouskäytännöt, työvaliokunta, viestintä, alustavan toimintasäännön läpikäyminen. Palattiin 

kohtaan kolme eli odotuksiin puheenjohtajan toiveesta.  Käytiin yleistä keskustelua sekä 

odotuksista tulevalta toiminnalta että kokouksiin liittyvistä käytänteistä. Todettiin, että ei toiminta 

painotu oman järjestön edunvalvontaan vaan laajemmin järjestöjen äänen kuulumiseen.  

Tiedonvälitys monisuuntaisesti on tärkeää, kaikki kokouksiin liittyvät muistiot, esityslistat, 

yhteystiedot yms.  tulevat nettiin. Jäsenten omassa toiminnassa verkostoille tiedottaminen on 



keskeistä. Toiminnassa on tärkeää,  että myös kaikkia pieniäkin järjestöjä kuullaan. Toivottiin 

mahdollisimman paljon tietoa ennakkoon a  kokouspäivämäärät hyvissä ajoin tietoon. Varajäsenten 

tiedonsaanti on  varmistettava, varajäsenet hoitavat itse ilmoittamisen varajäsenille estyessään. 

Muistion liitteenä laitetaan yhteystiedot. Suunnitelmallisuus toiminnassa on tärkeää ja toivottiin 

toimintasuunnitelman laatimista. Keskusteluun nostettiin myös tulevan soteuudistuksen tilanne ja 

esimerkiksi Savonlinnan sotesuuntautumisen. Yhdistyksillä on tässä merkittävä rooli ja ne toimivat  

yhteisen maakunnan rakentajana. Hyvä maakunnallinen yhteistyö järjestöpuolella voi toimia 

suunnannäyttäjänä. Keskusteltiin siitä, että tiedonsaannin  varmistaminen laajemmin kuin vain ns. 

omaan järjestöön voi olla haasteellista. Yhteistyötä järjestökentällä tehdään kuitenkin paljon ja 

usealla toimijalla on paljon verkostoja, joissa tieto kulkee. Pyritään siihen, että kolmannen sektorin 

ja julkisen puolen  kanssa hyvää yhteistyötä jatketaan ja kehitetään entistäkin paremmaksi. 

Selvitetään kokouskäytännöt vielä tarkemmin,  kilometrikorvaukset maksetaan niille henkilöille 

matkalaskuilla, joiden taustaorganisaatio ei korvaa kuluja. Työvaliokunta voi pohtia näitä käytäntöjä 

työstäessään toimintasääntöä.   Nostettiin esiin viestinnän monipuolisuus ja myös somen 

hyödyntäminen; viestinnän tulee olla modernia. Käytetäänkö hashtagia? Nostettiin esiin myös 

nimen miettiminen neuvottelukunnalle, tästä voitaisiin pitää nimikilpailu.  Työskentelyltä toivotaan 

hyvää yhteistyötä kuntien, maakunnan ja järjestöjen kesken. Lisäresurssia tarvitaan toiminnan 

tueksi, että saadaan vaikuttavuutta toimintaan. Nostettiin esille taide-ja kulttuurijärjestöjen 

hajanaisuus maakunnassa, siinä on paljon vielä kehitettävää. Ihminen on keskiössä 

järjestöneuvottelukunnan toiminnassa, neuvottelukunta toimii kansalaisten äänenä. Ajantasaista 

tietoa on tärkeää jakaa järjestöjen kesken. Uusien ideoiden saaminen oman järjestönkin toimintaan 

onnistuu verkoston avulla, myös esimerkiksi varautumispuolen järjestöt odottavat paljon 

yhdistysten väliseltä verkostoyhteistyöltä. Tasapuolisuus työskentelyssä ja tiedotuksessa myös 

alueellisesti on tärkeää.  Kokouksia pidetään vaihtelevasti koko maakunnan alueella ja viestintää 

suunnataan laajasti kaikkiin maakunnan tiedotusvälinesiin. Tiedotussuunnitelman tekemistä 

pidettiin hyvänä ideana. Tiedonsaanti konkreettisella tasolla myös pienten kuntien osalta  on 

tärkeää.  Esteettömyys tulee huomioida myös järjestöneuvottelukunnan toiminnassa. Päätettiin, 

että työvaliokunta perustetaan ja ehdotettiin noin 5-6 henkilöä sopivaksi kokoonpanoksi. Eveliina 

Pekkanen toimii yhteyshenkilönä maakuntaliiton puolesta, työvaliokunnan jäseniksi ehdotettiin 

seuraavia henkilöitä; puheenjohtajisto: Markku Turkia pj. ja  Sirpa Kolistaja varapj., Kari 

Jääskeläinen, Susanna Issakainen, Niina Turunen,  Kaisla Pirkkalainen, Noora Ruth.  Esitys 

hyväksyttiin. Lähdetään liikkeelle tällä kokoonpanolla ja tarvittaessa kokouksiin voi kutsua muitakin 

henkilöitä. Sektorityötyhmiä tai alatyöryhmiä voidaan perustaa lisäksi tarpeen mukaan. 

Työvaliokunta käsittelee ensimmäisenä mm. toimintasuunnitelman laatimista. Työvaliokunta 

kokoontuu ensimmäisen kerran 6.11.2019 klo 9.00-11.00 Maakuntaliitossa. 

 

8. Vertaisoppimispäivä 13.11.19 Kuopiossa kolmen maakunnan toimijoiden kesken. Kokouksessa 

jaettiin tiedote asiasta, tilaisuus on tarkoitettu myös varajäsenille. Maakuntaliitto ja Järjestöt 2.0-

hanke hoitavat järjestelyt ja kustannukset. Lyyti kutsu ja ohjelma tulee maakuntaliiton kautta 

sähköpostilla. Yhteiskuljetus  järjestetään Mikkelistä ja  Juvan kautta.   

 

9. Muut asiat 

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta. Sovittiin, että pidetään koulutuspäivän jälkeen 21.11.2019 klo 9-

11.00. Paikkana on Etelä-Savon maakuntaliitto. 

 

11. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00. 


