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Maanantaina 21.11.2022 klo 18.00  
Kaupungintalon Paimiosalissa, Vistantie 18 
 
Kutsun järjestönne kaikille paimiolaisille järjestöille avoimeen Järjestöfoorumiin. Tilaisuudessa 
valitaan vuosille 2023 – 2024 Järjestöparlamentin puheenjohtaja ja jäsenet. Toivomme, että 
esitätte omasta järjestöstänne yhden vakiojäsenen sekä hänelle varajäsen. Voitte myös 
halutessanne esittää puheenjohtajaehdokkaan Järjestöparlamenttiin. Pyydämme järjestöjä 
ilmoittautumaan Järjestöfoorumiin sekä ilmoittamaan järjestöparlamenttiehdokkaansa 
osoitteessa: paim.io/jarjestofoorumi tai puh. 02 4745 316 tiistaihin 15.11.2022 mennessä. 
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen kaupungintalon aulassa. Ennen virallisen kokouksen alkua on 
Varsinais-Suomen liiton kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäen puheenvuoro otsikolla 
Järjestöystävällinen kunta. 
 
ESITYSLISTA:  
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus 

 
4. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänioikeudet 

 
5. Järjestöparlamentin tavoitteet ja säännöt 

 
6. Valitaan järjestöparlamentin puheenjohtaja vuosille 2023 - 2024 
 
7. Valitaan järjestöparlamentin jäsenet ja varajäsenet vuosille 2023 – 2024 
 
8. Järjestöparlamentin 1. kokousajankohta ja -paikka  
 
9. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan uusien tukisääntöjen esittely 

 
10. Ilmoitusasiat 

-Järjestötila lukiorakennuksessa  
-Aloite Jokipuiston esiintymislavasta  
-Harrastusmessut la 19.8.2023 

 
11. Yleiskeskustelu 

 
12. Kokouksen päättäminen 
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Järjestöfoorumin ja -parlamentin tavoitteet ja tehtävät 
 
Järjestöfoorumin ja -parlamentin keskeisenä tavoitteena ja tehtävänä on kehittää kaupungin ja eri 
järjestöjen välistä vuorovaikutusta sekä eri järjestöjen yhteistoimintaa Paimiossa sekä ajantasaisen 
tiedon ja työkalujen tarjoaminen eri järjestöille.  
 
Järjestöfoorumi kokoaa Paimiossa toimivat järjestöt yhteen ja toimii ajankohtaisen tiedon 
jakamisväylänä eri järjestöille. Järjestöfoorumi nimeää Järjestöparlamentin.  
 
Järjestöparlamentti toteuttaa tehtäväänsä ottamalla kantaa toimialansa valmisteilla oleviin asioihin, 
nostamalla ajankohtaisia asioita käsiteltäväksi sekä antamalla lausuntoja toimialaansa koskevissa 
asioissa. Lisäksi parlamentin odotetaan ideoivan ja tekevän aloitteita uusien yhteistyömuotojen 
löytämiseksi, kehittämiseksi ja esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.  
 
Parlamentin asema on olla asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa. Myös uuden toiminnan 
ideointi ja toteutus sekä yhteistyön konkreettinen lisääminen, mm. Seuraparlamentin kanssa, kuuluvat 
parlamentin tehtäväkenttään. 
 
Järjestöparlamentin toimintakausi on kahden vuoden mittainen.  
 
Järjestöfoorumin ja -parlamentin säännöt: 

Järjestöfoorumi järjestetään joka toinen vuosi syksyllä. Koollekutsujana toimii vapaa-aikatoimen 
päällikkö. Järjestöfoorumissa valitaan järjestöparlamentti. 
 
Järjestöparlamentissa on edustus eri järjestöistä (pois lukien liikuntajärjestöt), sivistys- ja vapaa-ajan 
lautakunnasta ja sivistyspalveluista. Sivistyspalveluiden edustaja on vapaa-aikatoimen päällikkö tai 
hänen nimeämänsä sijainen. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnasta valitaan yksi edustaja ja varaedustaja 
ja Paimion nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä Seuraparlamentti nimeävät 
parlamenttiin yhden edustajan ja varaedustajan / taho, joista tulee vakioedustus parlamenttiin. Lisäksi 
Järjestöparlamentti voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita haluamansa määrän. Sihteerinä toimii 
sivistyspalveluiden edustaja.  
 
Järjestöparlamentin puheenjohtaja, jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan kaikille paimiolaisille 
järjestöille avoimessa Järjestöfoorumissa. Jokaisella järjestöllä on sekä puheenjohtajavaalissa että 
parlamentin jäsenten vaalissa yksi ääni. Sama edustaja voi edustaa vain yhtä järjestöä. Valittu 
parlamentti valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Parlamentin puheenjohtajan ja jäsenten 
toimikausi on kaksi vuotta. Järjestöparlamentti kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai 
sivistyspalvelujen kutsumana. 
 
Paimiossa 27.9.2022 
 
Järjestöfoorumityöryhmän puolesta 
 
Mia Konradsdal 
Vapaa-aikatoimen päällikkö 


