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                        1/2022 

KYMENLAAKSON JÄRJESTÖJEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 
 
 
Aika: torstai 17.2.2022 klo 14–16 
Paikka: TEAMS 
 
Osallistujat: 
 

Varsinainen jäsen 
 

Varsinainen jäsen 
 

Varajäsen 

Potilas- ja vammaisjärjestöt Tarja Mänttäri Vuokko Jantunen 

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt,  Miia Kurttila  

Maahanmuuttajajärjestöt Johanna Hasu  

Työllisyysjärjestöt  Tuomas Valtonen Anne Heimola 

Ikäihmisten järjestöt Tarja Levonen  

Kumppanuustalojen verkosto Minna Mänttäri Hanna Pikka 

Valmius ja varautuminen Eila Siira  

Liikuntajärjestöt Tommi Lehtinen  

Lapsiperhejärjestöt Tiina Palviainen Christa Carpelan 

Kulttuurijärjestöt Piia Kleimola 
  

 

Kymenlaakson Kylät  Elina Seppänen  

Haminan kaupunki Rita Maasilta  

Haminan kaupunki Pia Nordman  

Pyhtään kunta Tytti Eriksson  

Kouvolan kaupunki Sanna-Riitta Junnonen  

Kouvolan kaupunki Anne Eriksson  

Miehikkälän kunta Auli Hyttinen  

Virolahden kunta Sari Rasi  

Kotkan kaupunki Saila Piipari-Huovila  

Kymsote Sanna Koste  

Kymsote Mari Kuusisto  

Kymenlaakson liitto Harri Turkulainen  

 
Paikalla olo – ja puheoikeus: 

  

Kumppanuustalojen verkosto Hanna Pikka  

Kykasote Arja Kumpu  

Kykasote Henna Hovi  
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PÖYTÄKIRJA 
 
1§ Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Esitys: Arja Kumpu avaa kokouksen ja todetaan osallistujat. 
 
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Esitys: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 
 Päätös: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
3§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 
4§ Maakunnallisen järjestöjen neuvottelukunnan rooli järjestötoiminnan esille nostajana ja toiminnan 
vahvistajana 

Esitys: Minna Mänttäri (Kumppanuustalo Hilma) käy läpi neuvottelukunnan perusajatusta 
sekä osallistujien roolia oman järjestöverkoston ja taustaorganisaation edustajana sekä 
tiedottajana. 
Henna Hovi kävi esityksen läpi.  

 
5§ Osallistujien esittäytyminen 

Esitys: Esittäytymisen yhteydessä osallistujat tuovat esille, miten näkevät neuvottelukunnan 
roolin ja merkityksen.  
 
Merkityksinä nousi esiin mm. seuraavia teemoja: Näkyvyys ja asioiden eteenpäin vieminen, 
koko järjestökentän potentiaalin esiin tuominen. Rooli ja yhteistyö soteen nähden ja suhde 
valtakunnalliseen rahoitukseen. Toimivat hoitoketjut. Resurssien, aseman turvaaminen ja 
osaamisen jakaminen. Kehittäminen ja paremmat osallistumismahdollisuudet. Ei 
päällekkäistä työtä, tehokkaampi viestintä. Äänitorvi järjestöille. Hyvät 
rajapintamahdollisuudet. Pienempien yhdistysten äänen esiin tuominen.  
Asiantuntijatoimielin. Rahoitusyhteistyön mahdollisuudet. Oltiin yleisesti tyytyväisiä, että 
olemme tässä ja nyt, neuvottelukunta on nyt aloittanut toimintansa.  

 
6§ Neuvottelukunnan puheenjohtajan nimeäminen  

Esitys: Arja Kumpu esittää lyhyen perustelun neuvottelukunnan puheenjohtajan ja muiden 
toimihenkilöiden linjaukselle. 
Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Katja Valkeinen, Yhvi, Kouvola. 
 

7§ Neuvottelukunnan varapuheenjohtajan nimeäminen 
 Esitys: Tehdään valinta edellisessä pykälässä kuultujen perustelujen pohjalta. 
 Päätös: Valittiin varapuheenjohtajaksi Tuomas Valtonen, Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry. 
 
8§ Neuvottelukunnan sihteerin ja viestintävastaavan nimeämiset 
 Esitys: Tehdään valinnat 4§ kuultujen perustelujen pohjalta. 

Päätös: Sihteeriksi valittiin Kumppanuustalo Viikari, Hanna Pikka, viestintävastaavaksi 
Kumppanuustalo Hilma, Minna Mänttäri. 

 
9§ Kymenlaakson liiton edustajat neuvottelukuntaan  

Esitys: Ehdotetaan Kymenlaakson liittoa jäseneksi neuvottelukuntaan ja liiton varsinaiseksi 
edustajaksi hallintojohtaja Harri Turkulaista sekä varajäseneksi Mia Hämäläistä. 
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Päätös: Hyväksyttiin.  
 
10§ Maakunnallisen järjestöjen neuvottelukunnan kokousasiakirjojen arkistointi 

Esitys: Maakunnallisen järjestöjen neuvottelukunnan valmistelun yhteydessä on sovittu 
Kouvolan Kotiseutuarkiston kanssa, että neuvottelukunnan hallinnoijan vaihtuessa 
kokousasiakirjat (pöytäkirjat liitteineen, annetut lausunnot ja kannanotot) luovutetaan 
Kouvolan Kotiseutuarkistoon arkistoitavaksi.  
Kukin hallinnollinen vastuutaho vastaa toimikautensa aikaisesta kokousasiakirjojen 
säilytyksestä huomioiden asiakirjojen arkistointia ja säilytystä koskeva ohjeistus sekä em. 
asiakirjojen luovutuksesta Kouvolan Kotiseutuarkistoon oman toimikautensa päättyessä. 
Päätösesitys: 
Päätetään maakunnallisen järjestöjen neuvottelukunnan kokousasiakirjojen luovutuksesta 
Kouvolan Kotiseutuarkistoon esittelyssä kuvatun toimintamallin mukaisesti. 
Päätös: Hyväksyttiin.  

 
11§ Neuvottelukunnan toiminta-ajatuksen ja tehtävien hyväksyminen 

Esitys: Liitteenä etukäteen tutustuttavaksi neuvottelukunnan toiminta-ajatus ja tehtävät, 
käydään keskustelua ja hyväksytään toiminta-ajatus ja tehtävät mahdollisin korjauksin. 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Todettiin, että pilottikaudella tarkastellaan toiminta-ajatuksen toimivuutta ja tehtävien 
tarpeellisuutta. Toiminta-ajatusta päivitetään tarpeen mukaan myöhemmin.  

 
12§ Neuvottelukunnan toimintasäännön hyväksyminen 

Esitys: Liitteenä etukäteen tutustuttavaksi neuvottelukunnan toimintasääntö. Käydään 
keskustelua ja hyväksytään toimintasääntö mahdollisin korjauksin. 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Huomiona, että toimintasääntöön on valmistelun jälkeen lisätty Kymenlaakson liitto. 
Toimintasääntöä tarkastellaan pilottikauden aikana ja päivitetään tarpeen mukaan 
myöhemmin.  

 
13§ Kokouskäytännöt ja vuoden 2022 kokousten ajankohdasta sopiminen 
 Esitys: Puheenjohtaja alustaa lyhyesti keskustelua. 

Päätös: Huhtikuun kokous Porukkatalolla Kouvolassa, Yhvin tiloissa ke 27.4. klo 14.00-16.00. 
Syksyn kokoukset päätetään seuraavassa tapaamisessa.  

 
Päätettiin, että pidetään neljä kokousta vuoden aikana, sekä tarpeen vaatiessa muita 
kokouksia. Kokouksiin otetaan käyttöön hybridimalli, eli osallistuminen paikan päällä tai 
Teamsissa mahdollista.   

 
14§ Neuvottelukunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 

Esitys: Toiminnalliset tavoitteet ovat lähetetty kokouskutsun liitteenä. Neuvottelukunnan 
jäsenet käyvät keskustelua neuvottelukunnalle kirjatuista toiminnallisista tavoitteista 
vuodelle 2022, mitkä nähdään tärkeimpänä?  
Päätös: Hyväksyttiin toiminnan ohjenuoraksi.  
 
Todettiin tavoitteet hyvin jäsennellyiksi ja selkeiksi. Viestintäkanaviksi lisättiin mediat ja 
kuntien viestintä sekä neuvottelukunnalle perustettava Facebook-sivu.  
 
 

 
15§ Neuvottelukunnan viestintäkanavien määrittely  
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Esitys: Keskustellaan neuvottelukunnan viestinnän tavoitteista ja kanavista, sekä siitä, että 
viestintä on myös kaikkien neuvottelukuntaan kuuluvien jäsenten ja verkostojen vastuulla. 
Päätös: Päätettiin perustaa Facebook-sivut ulkoiseen markkinointiin sekä ”nopean 
toiminnan” whatsapp-ryhmä neuvottelukunnan jäsenille. Virallinen viestintäkanava on 
sähköposti.  
 
Todettiin, että myös neuvottelukunnan perustamisesta tehdään tiedote mediaan ja 
maakuntaverkostoihin. Tästä vastuussa on neuvottelukunnan valmisteluryhmä.  
 
Arja kertoi, että Yhdistysinfo.fi -sivustolta löytyy Kymenlaakson neuvottelukunnan 
nettisivusto, jolta löytyy neuvottelukunnan perustiedot.  

 
16§ Järjestöverkoston edustajien henkilökohtaiset varahenkilöt  

Esitys: Varsinaiset jäsenet vahvistavat varahenkilönsä sihteerille seuraavaan 
neuvottelukunnan kokoukseen mennessä, jolloin varahenkilöt vahvistetaan puuttuvien 
tietojen osalta. 
Päätös: Sovittiin, että varajäsenet ilmoitetaan pikimmiten sihteerille tai puheenjohtajalle.  

 
17§ Muut asiat 
  

Arja Kumpu: SOSTE on lähettänyt 25.1.2022 hyvinvointialueiden väliaikaisille 
valmistelutoimielimille (VATE) sähköpostin ””Sote-järjestöjen viesti 
hallintosääntövalmisteluun”. SOSTE esittää, että hyvinvointialueiden hallintosäännön 
valmistelussa tulee määritellä, mikä toimielin alueella päättää sote-järjestöjen avustuksista ja 
yhteistyöstä. Kumppanuuden kehittämiseksi ja palvelukokonaisuuksien varmistamiseksi 
SOSTE pitää tärkeänä, hyvinvointialueille perustetaan sote-järjestöjen neuvottelukunta tai 
vastaava toimielin. Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry on neuvottelut Kymenlaakso 
VATE:n puheenjohtajiston kanssa hallintosäännön kirjauksesta liittyen em. asiaan 12/2021 
sekä edelleen 1/2022. Yhteisesti on sovittu, että hyte-lautakunnan vastuualueeseen kirjataan 
järjestöyhteistyö, avustukset sekä yhteistyö Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan 
kanssa.  

 
Henna Hovi: Järjestökirjaukset löytyvät hallintosäännön luonnoksesta (avustukset ja 
yhteistyö.) Tulevan hyvinvointialueen luottamushenkilöorganisaatioon perustetaan hyte-
lautakunta, joka vastaa järjestöyhteistyöstä.  

 
Miia Kurttila: Järjestöjen avustusperusteinen yhteistyömalli perustuu entiseen 
kuntarahoitukseen. Neuvottelut ja seuranta vuosittain. Tulevaisuutta ajatelleen 
yhdyspintatyöryhmä toivoo, että avustusperustaista yhteistyömallia päivitetään. 
Työryhmässä järjestöedustajista Miia Kurttila ja Henna Hovi.  

 
 
18§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.00 suurin kiitoksin osallistujille.  
 
 
 
Liitteet: 

- Järjestöfoorumi 15.12.2021 
- Neuvottelukunnan toiminta-ajatus ja tehtävät 
- Neuvottelukunnan toimintasääntö 
- Neuvottelukunnan toiminnalliset tavoitteet 
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