Kanta-Hämeen Järjestöneuvottelukunta
Kokous 7.12.2020 klo 13.00-14.40
Paikka: Etäyhteydellä Zoom-palvelun kautta ja kolme henkilöä paikan päällä Hämeenlinnan Kumppanuustalossa,
auditorio, 2 krs, Kirjastokatu 1, 13100 Hämeenlinna.
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Varsinaiset jäsenet
Leena Pietilä
Miia Mustalahti
Ina Rosberg
Minttu Saarinen
Eeva Liisa Hellsten
Jyrki Ista (kohdat 7-12)
Ritva M. Koskimäki
Pirjo Lappalainen
Jukka Mansikkaniemi
Saija Pennanen
Taisto Tulander
Marjatta Inki-Lindström
Elina Leppänen
Paula Meskanen (kohdat 3-12)
Salla Pyykkönen
Ville Peltonen
Jenni Kaarenoja
Kaisa Nurmi
Ossi Lapisto
Launo Haapamäki, Hämeenlinna
Kati Hämäläinen-Myllymäki,
Riihimäki
Jaakko Leskinen, Forssa
Tarja Filatov, maakuntahallitus
(kohdat 2-6)
Aina Viitala, nuorisovaltuusto

Paikalla

x

x
x

x

Varajäsenet
Aulis Veteläinen
Päivi Äyhönen
uusi vara valitsematta
Maria Mäki-Uuro-Tuiskunen
Raili Lakkavaara
Marjukka Kaitakorpi (kohdat 3-12)
Olli Soini
Matias Lehtinen
Kirsi Koivu
Mari Savinko-Jaakkola
Tuula Tuura
Sanna Karppanen
Tuula Kallioinen / Esko Pietari / Johanna Henttinen
Heli Vaija
Aapo Rantanen
liikuntaseurojen uusi vara valitsematta
Satu Pöllänen
Sirpa Viherä
Seppo Nurmi / Liisa Hirvenoja

Riitta Uronen

Lisäksi paikalla Matti Lipsanen Hämeen liitosta kohdat 1-2.
Sihteeri: Sara Löyttyjärvi, sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaaminen
a. Neuvottelukunnan 1. varapuheenjohtaja Eeva Liisa Hellsten avasi okouksen 13.04
b. Päätös
- Todettiin kokouksen läsnäolijat ja uudet jäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuus
- Hyväksyttiin kokouksen esityslista
2. Kanta-Hämeen maakuntaohjelman valmistelu 2022-2025
a. Matti Lipsanen Hämeen liitosta esitteli maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelun tilannetta ja
aikataulua. Esitys on liitteenä (LIITE 1).

3.

4.

5.

6.

b. Päätös:
- Merkittiin maakuntaohjelman esittely tiedoksi
Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan jäsenistön päivitys
a. Sini Stolt siirtyy kahdeksi vuodeksi muihin töihin ja luopuu järjestöneuvottelukunnan paikastaan.
Hänet on neuvottelukuntaan nimennyt ILO-verkosto, joka on lasten, perheiden ja nuorten kanssa
toimivien järjestöjen verkosto Hämeenlinnan seudulla. ILO-verkosto on nimennyt
järjestöneuvottelukunnan loppukaudeksi Sini Stoltin paikalle Miia Mustalahden MLL Hämeen piiristä.
b. Esityslistan jälkeen tietoon oli tullut lisäksi, että Karri Jutila Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiristä on
siirtynyt muualle töihin ja hänen varajäsenensa Markku Karvonen on myös estynyt edustamaan
Hämeenlinnan seudun ympäristö- ja luontoyhdistyksiä. He ovat valinneet loppukaudeksi Ina Rosbergin
Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiristä.
c. Päätös:
- Hyväksyttiin Miia Mustalahti ja Ina Rosberg järjestöneuvottelukunnan jäseniksi
Toimielimet, joissa järjestöillä ja järjestöneuvottelukunnalla on edustus
a. Kuulumiset toimielimistä
i. Kanta-Hämeen Turvallisuusfoorumi
ii. Tulevaisuuden sotekeskus ja sote-rakenneuudistushankkeinen ohjausryhmä
iii. Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta
b. Sara Löyttyjärvi esitteli toimielinten kuulimiset, jotka löytyvät neuvottelukunnan kokouksen
diaesityksestä, joka on liitteenä (LIITE 2).
c. Päätösesitykset
i. Merkittiinn toimielinten kuulumiset tiedoksi
ii. Nostettiin Kanta-Hämeen Turvallisuusfoorumin varajäsen Sara Löyttyjärvi varsinaiseksi
edustajaksi ja valittiin varajäseneksi Turvallisuusfoorumiin Ossi Lapisto
iii. Valittiin Ossi Lapisto neuvottelukunnan varaedustajaksi Kanta-Hämeen valtionapuhankkeiden
(Tulevaisuus sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma) ohjausryhmään
iv. Valinnat tehtiin järjestöneuvottelukunnan loppukaudeksi
Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajiston ja työvaliokunnan täydentäminen neuvottelukunnan
loppukauden ajaksi
a. Sini Stolt on toiminut järjestöneuvotteukunnan 1. varapuheenjohtajana. Eeva Liisa Hellsten on
toiminut 2. varapuheenjohtajana ja hän siirtyy 1. varapuheenjohtajaksi.
b. Puheenjohtajistossa on yksi henkilö jokaiselta seudulta, joten uuden varapuheenjohtajan tuli olla
Hämeenlinnan seudulta.
c. Päätös
i. Valittiin 2. varapuheenjohtajaksi Hämeenlinnan seudulta Ossi Lapisto
järjestöneuvottelukunnan loppukaudeksi
Kanta-Hämeen järjestöstrategian hyväksyminen
a. Sara Löyttyjärvi esitteli esitystlista liitteenä toimitetun Kanta-Hämeen järjestöstrategian ja siihen
7.9.2020 neuvottelukunnan kokouksen jälkeen tehdyt muutokset
i. Samassa yhteydessä Sara Löyttyjärvi esitti lisättäväksi 1. kappaleeseen, että Kanta-Hämeen
järjestöneuvottelukunta seuraa vuosittain strategian toteutumista ja tarvittaessa päivittää sen
sisältöä ja toimenpiteitä.
b. Järjestöstrategista ja muutoksista käytiin keskustelua
i. Elina Leppänen esitti muutoksia järjestöstrategiaan: 1. kappaleen kirjoittaminen uudestaan
selkeämmälle, vähemmän byrokraattiselle kielelle sekä kappaleen 5. alussa olevan tekstin
lisääminen osaksi 1. kappaleen tekstiä sekä 6. kappaleen muuttamista 5. kappaleen
alakappaleeksi 5.5. ja sen otsikon muuttamista muotoon Toimintavalmius ja yhteistyö
poikkeustilanteessa
ii. Ossi Lapisto käytti puheenvuoron, jossa hän totesi järjestöstrategian olevan hyvä tällaisenaan
ja Sara Löyttyjärven esittämällä lisäyksellä ja että Elina Leppäsen esittämiä muutoksia voitaisiin
ottaa huomioon seuraavassa järjestöstrategian tarkastelussa ja päivittämisessä
iii. Elina Leppäsen tekemä esitys ei saanut kannatusta
c. Päätös

i. Hyväksyttiin Kanta-Hämeen järjestöstrategia sillä muutoksella, että 1. kappaleeseen lisätään
tieto järjestöstrategian seurannasta ja tarvittaessa tehtävästä päivittämisestä.
ii. Todettiin, että muut tehdyt muutosesityksen otetaan huomioon järjestöstrategiaa
päivitettäessä
iii. Tällä lisäyksellä muokattu Kanta-Hämeen järjestöstrategia on liitteenä (LIITE 3)
7. Järjestöneuvottelukunnan toiminnan arviointi
a. Järjestöneuvottelukunnan toiminnan ja toimintatapojen arvioimiseksi on toteutettu marraskuun auki
ollut kysely.
b. Sara Löyttyjärvi esitteli kyselyn tulokset, jotka löytyvät liitteenä olevasta kokouksen diasarjasta (LIITE
2)
c. Käytiin keskustelua, jossa todettiin, että kyselyn tulokset on tarpeen ottaa huomioon ja tarvittaessa
päivittää niiden pohjalta järjestöneuvottelukunnan toimintaohjetta. Tarpeelliseksi on koettu
esimerkiksi työvaliokunnan kokoonpanon laajentaminen niin, että siinä olisi puheenjohtajiston lisäksi
2-3 muuta järjestöneuvottelukunnan jäsentä ja näin turvattaisiin valmistelutyössä otettavan huomioon
paremmin eri toimialat ja eri kokoiset yhdistykset.
d. Päätös
i. Merkittiin kyselyn tulokset tiedoksi ja todettiin otettavan ne huomioon
järjestöneuvottelukunnan toimintaohjeen päivittämisessä neuvottelukunnan seuraavalle
toimikaudelle
8. Seuraavan neuvottelukunnan valintamenettelystä ja aikataulusta sopiminen
a. Järjestöneuvottelukunta hyväksyi kokouksessaan 7.9.2019 neuvottelukunnan toimintaohjeen, jossa
määriteltiin mm. ”Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan jäsenten toimikausi on 4 vuotta niin, että
2 vuoden välein puolet jäsenistä ovat erovuorossa ja puolet jatkavat. Ensimmäisellä kaudella arvotaan
erovuorossa ensimmäisen kahden vuoden jälkeen olevat.” Kaksi vuotta tulee täyteen keväällä 2021.
Neuvottelukunnan valintamenettely oli monitahoinen, joten työvaliokunta esitti uudenlaista
jäsenistön jakoa ja siksi kokonaan uuden neuvottelukunnan valintaa.
b. Järjestöneuvottelukunnan työvaliokunta esitys:
i. Laitetaan auki haku seuraavaan neuvottelukuntaan, jonka kausi tulee olemaan 4 vuotta.
ii. Esityksiä neuvottelukunnan jäseniksi voivat tehdä alueella toimivat verkostot ja
yhteistyöryhmät sekä yksittäiset järjestöt tai yhdistykset.
iii. Esitykset toimitetaan 14.2.2021 mennessä vaalitoimikunnalle
iv. Nimetään vaalitoimikuntaan nykyisen neuvottelukunnan jäsenistöstä (jäsenet ja varajäsenet) 5
henkilöä, jotka edustavat eri alueita ja toimialoja
v. Alueen kunnilta ja Hämeen liitolta pyydetään asiantuntijajäsenten nimeämiset samalla
aikataululla. Kunnista yksi jäsen joka seudulta.
vi. Jäseniä esitetään neuvottelukuntaan edustamaan tiettyjä toimialoja, joista tässä esitys:
1. Kylät, kaupunginosat, kotiseutu
2. Työllisyyttä edistävät toimijat
3. Luonto ja ympäristö
4. Luovat alat (taide, kulttuuri)
5. Urheilu ja liikunta
6. Potilasjärjestöt, omaishoito
7. Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus
8. Mielenterveys, päihde, riippuvuus, kriisityö
9. Lapsi ja perhe, väkivaltatyö
10. Eläkeläistoimijat
11. Nuorisojärjestöt
12. Vammaisjärjestöt
13. Yrittäjäjärjestöt
14. Valmius ja varautuminen
15. Harrastejärjestöt
16. Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Hämeenlinnan seutu
17. Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Forssan seutu

9.

10.
11.

12.

18. Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Riihimäen seutu
19. Tammelan rovastikunta
20. Hämeenlinnan rovastikunta
21. Kuntatoimijat - kuten nyt, joka seudulta yksi edustaja
22. Maakuntahallituksen edustaja
vii. Keskustelussa todettiin valintamenettely ja aikataulu hyväksi. Keskustelua käytiin seuraavan
toimikauden pituudesta ja siltä osin päätettiin yksimielisesti muuttaa päätöstä.
viii. Päätös
1. Hyväksyttiinn työvaliokunnan esitys valintamenettelystä ja aikataulusta, mutta
esityksestä poiketen päätettiin järjestöneuvottelukunnan seuraavan toimikauden
pituudeksi kaksi (2) vuotta.
2. Valittiin vaalitoimikunnaksi puheenjohtajisto ja sihteeri eli nykyinen työvaliokunta
3. Valtuutettiin sihteeri Sara Löyttyjärvi laatimaan ilmoitus jäsenhausta uuteen
neuvottelukuntaan, nimeämispyynnöt kunnille ja Hämeen liittoon sekä toimittamaan
ne alueen yhdistyksille ja järjestöille ja tiedottamaan asiasta yleisesti. Sara Löyttyjärvi
konsultoi vaalitoimikuntaa ennen jäsenhaun ja nimeämispyyntöjen eteenpäin
laittamista.
Aloite meidanhame.fi palvelun linkittämisestä kuntien ja kuntayhtymien nettisivuille
a. Järjestöstrategiaprosessissa on noussut toive, että järjestöneuvottelukunta tekisi aktiivisesti aloitteita.
Työvaliokunta esittää, että ensimmäinen aloite tehdään meidanhame.fi palveluun liittyen.
b. Sara Löyttyjärvi esitteli aloitteen, joka on liitteenä (LIITE 4)
c. Päätös
i. Hyväksyttiin esitetty aloite toimitettavaksi Kanta-Hämeen kuntiin ja kuntayhtymiin
Muut asiat
a. Muita asioita ei ollut
Seuraavat kokoukset
a. Nykyisen neuvottelukunnan viimeinen kokous: 22.3. klo 16-18
b. Uuden neuvottelukunnan kokous 7.6. klo 13-15
Kokouksen päättäminen
a. 1. varapuheenjohtaja Eeva Liisa Hellsten päätti kokouksen klo 14.40.

___________________________________
Varapuheenjohtaja Eeva Liisa Hellsten

_________________________________
Sihteeri Sara Löyttyjärvi

