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MUISTIO 
 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous 
 
Aika:  maanantai 7. marraskuuta 2022 kello 14.00 – 16.00 
Paikka: Etänä Teams  
 
Läsnä: Hanna Ruohola 

Johnny-Kai Forssell 
Helena Heljakka 
Paula Ilén 
Marko Kerola 
Kaarina Latostenmaa 
Susanna Lehtimäki 
Helena Manninen 
Luca Nordfors-Leino 
Sanna-Mari Pudas-Tähkä 
Tiina Rinne 

 Tuula Rouhiainen-Valo 
Marja Takala 
Tuula Telin 
Jaakko Viitala 
Kati Vuori-Uotila 
Jaana Tuomela  

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola avasi kokouksen klo 14.00. 
 
Todettiin, että varsinaisista jäsenistä poissa olivat Johnny-Kai Forssell, Marko Kerola ja Kaarina 
Latostenmaa. Varajäsenistä puolestaan paikalla olivat Tuula Telin ja Paula Ilén. Täten varajäsenillä 
oli kokouksessa varsinaisen jäsenen läsnäolo-, puhe- ja äänestysoikeus. Mikäli kaikki varsinaiset 
jäsenet ovat kokouksessa paikalla, äänestystilanteessa varajäsenillä ei ole äänestysoikeutta. 
 
Päätettiin, että seuraavaan esityslistaan sihteeri Jaana Tuomela kirjaa valmiiksi ketkä ovat 
varsinaisia jäseniä ja ketkä varajäseniä.  
 

2. Hyvinvointityöryhmän ajankohtaiset kuulumiset 
neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Tuula Rouhiainen-Valo 
 
Kerrattiin hyvinvointialuevalmistelun tilannetta: 

- Järjestämisjohtaja on järjestö- ja sidosryhmäyhteistyön kannalta keskeinen henkilö. 
Järjestämisjohtajaksi on esitetty Marika Tuimalaa. Sihteerin täydennys kokouksen 
jälkeen: 7.11.2022 Satakunnan hyvinvointialueen hallitus otti järjestämisjohtajan 
rekrytointiin aikalisän. Kyseinen järjestämisjohtaja vastaa Strategia ja järjestäminen -
toimialueesta 
- Järjestöavustuspäätökset on tehty lokakuussa 2022. Järjestöjen 
toimintaedellytykset turvataan vuodeksi 2023. Järjestöjen kanssa tehdyt 
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kumppanuussopimukset eivät kuulu järjestöavustuksiin. Vuoden 2023 aikana 
hyvinvointialue valmistelee järjestöavustamisen periaatteet tulevia vuosia varten 
- Hallintosäännön neljäs versio on vahvistettu lokakuussa 2022. Lakisääteisten 
vaikuttamistoimielimien lisäksi asetetaan elinvoima- ja yhteistyöneuvottelukunta, 
johon esitetään 3 edustajaa Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnasta 
- Neuvottelukunnan hyvinvointityöryhmän vastuulla on kumppanuusmallin 2023 – 
2025 päivittäminen 
- Keskusteltiin sidosryhmäyhteistyöhön liittyvistä toimintamalleista, jotka on esitelty 
hyvinvointialueelle joulukuussa 2021 sekä niin sidosryhmäyhteistyöhön kuin 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä resurssitarpeista hyvinvointialueella. 
Tuotiin esille Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelusta erillinen HYTE-
jaosto. Vastaavalle voisi olla tarve myös Satakunnassa 

 
Muistutettiin sidosryhmien yhteisestä vaikuttamistoiminnasta. 1.12.2022 klo 16-18 järjestetään 
kolmannen kerran sidosryhmien ja hyvinvointialueen yhteinen sote-kahvila, jonka teemana on 
ikäihmisten palvelut hyvinvointialueella. Muistakin tulossa olevista tilaisuuksista on tiedotettu 
neuvottelukunnan jäsenille. 
 
Tuula Rouhiainen-Valon esitys muistion liitteenä. 
 

3. Viestintätyöryhmän ajankohtaiset kuulumiset 
viestintätyöryhmän puheenjohtaja Tuula Telin 
 
Satakunnan järjestöjen aamukahvit: 

- 2.12.2022 klo 9-11 teemana järjestöt ja kuntayhteistyö. Ohjelmassa Päivin Erkon 
opinnäytetyö sekä muutamien kuntien hyviä yhteistyökäytäntöjä 
- Vuoden 2023 aamukahvien osalta päätettiin, että ensimmäiset aamukahvit 
järjestetään pe 3.2.2022 klo 9-11. Ohjelmaideoita mm. järjestämisjohtajan 
esittäytyminen ja kumppanuusmallin esittely. Toimintaympäristön muutoksesta 
viestiminen järjestöille myös tärkeää 
- Kannatettiin kerran kuukaudessa joka kuun ensimmäistä perjantaiaamua 
jatkossakin 

 

Kokouksessa nousi esille huoli siitä, että hyvinvointialueen asukkaille on viestitty liian vähän 

tulossa olevista muutoksista ja/tai samalla tavalla jatkuvista käytännöistä. Epävarmuutta on 

ilmassa paljon. Todettiin myös, että kaikilla hyvinvointialueen asukkailla ei ole mahdollisuutta 

osallistua ja vaikuttaa digitaalisesti. Keskitettyä järjestöviestintää voisi hyödyntää asiassa. 

Neuvottelukunnan hyvinvointityöryhmä käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan pohtien 

tarvetta välittää vetoomus asiasta Satasote-viestinnälle. Yhteistyö Satakunnan yhteisökeskuksen 

kanssa mahdollinen.  

 
Päätettiin, että puheenjohtaja Hanna Ruohola edustaa neuvottelukuntaa Satakuntaliiton koolle 
kutsumassa markkinoinnillista yhteistyötä käsittelevässä tapaamisessa 17.11.2022 klo 14. Myös 
Susanna Lehtimäki osallistuu kyseiseen tilaisuuteen.  
 

4. Syysfoorumi 26.11.2022 
viestintätyöryhmän puheenjohtaja Tuula Telin 
 
Syysfoorumi la 26.11.2022 klo 14-17 pidetään Huittisissa. Osallistua voi etänä tai paikan päälle 
tullen. Muistutettiin, että jokaisen on ilmoittauduttava 21.11.2022 mennessä. Sihteerin täydennys 
kokouksen jälkeen: ilmoittautuneita 9.11.2022 etänä 9 ja paikan päälle 22.  
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Lisätietoa (mm. ilmoittautumislomake, ohjelma, neuvottelukuntavaaliehdokkaat, infoa 
äänestämisestä) löytyy neuvottelukuntavaaliverkkosivulta: 
https://www.yhteisokeskus.fi/satakunnanjarjestojenneuvottelukunnanvaalit2022/ 
 
Keskusteltiin ohjelmasta: 

- Koska ehdokkaita on vähän, todennäköisesti ehdokkaat estradilla osioon on varattu 
liiaksi aikaa 
- Sovittiin selvitettävän vielä mahdollisia asiantuntijavieraita esim. Huittisten 
kaupungilta Viveka Lanne, Riikka Peippo tai Helena Kaitanen esittelemään 
konkreettisin esimerkein järjestöyhteistyötä. Helena Manninen lupasi selvittää 

 

Syysfoorumia on markkinoitu sähköpostitse, Satakunnan yhteisökeskuksen verkkosivuilla ja useilla 

Facebook-kanavilla. Lisäksi on tehty viestintäyhteistyötä Satakunnan kuntien kanssa. Toivottiin 

Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan jäsenten markkinoivan myös tilaisuutta. 

 
5. Yhteistyö- ja nimeämispyynnöt  

neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola 
 
Vates-säätiön aluetoiminta oli pyytänyt ehdokkaita Satakunnan toiseksi alueyhteyshenkilöksi 
työllistävien järjestöjen edustajista (Ilse Vauhkonen Rauman Seudun Työnhakijat ry:stä on jo 
mukana). SPR Satakunnan piirin Paula Ilén varmisti SPR Porin Kontin Nina Tulen jatkamisen 
toisena alueyhteyshenkilönä, koska muita kiinnostuneita ei ilmoittautunut. Päätettiin, että Jaana 
Tuomela viestii asian Vates-säätiölle. 
  

6. Mahdolliset muut asiat 
 
Satakuntaliitto-yhteistyön osalta todettiin tulossa olevat tilaisuudet 17.11.2022 markkinoinnillista 
yhteistyötä käsittelevä tapahtuma, 25.11.2022 kuntien ja hyvinvointialueen järjestötyötä tekevien 
yhteistapaaminen ja helmikuussa 2023 seuraava neuvottelukunnan ja Satakuntaliiton yhteistyöhön 
liittyvä tapaaminen. 
 
Sovittiin seuraava livekokous 13.12.2022 klo 10-12. Susanna Lehtimäki selvittää tilaa kokoukselle. 
Kyseisessä kokouksessa voisivat olla paikalla myös uudet neuvottelukunnan jäsenet. 
Kokouksessa arvioidaan vuoden 2022 tavoitteiden toteutumista ja mahdollisesti myös käsitellään 
kumppanuusmallin päivittämistä. 
 
Vuoden 2023 ensimmäiseen kokoukseen siirrettiin tulevan toiminnan suunnittelu.  
 
Keskusteltiin lisäksi siitä, onko valtakunnallisten järjestöjen mahdollista liittyä JYTRYn varsinaiseksi 
yhdistysjäseneksi. Kysyntää ei tällä hetkellä ole ollut. Jäseninä on jo nyt joidenkin valtakunnallisten 
järjestöjen aluetoiminta. Lisäksi valtakunnallisten järjestöjen edustajat voivat halutessaan liittyä 
JYTRY-sähköpostilistalle, kuten jotkut ovatkin jo tehneet. Myös Järjestöjen sote-muutostuki kutsuu 
koolle valtakunnallisten järjestöjen aluetyöntekijöitä. Pohdittiin voivatko valtakunnalliset järjestöt 
liittyä mukaan kumppanijäseninä tulevaisuudessa. Tällöin heillä ei ole äänestysoikeutta 
neuvottelukuntavaalissa. Päätettiin, että seurataan tilannetta ja palataan asiaan tarvittaessa. 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola päätti kokouksen klo 16.00. 

https://www.yhteisokeskus.fi/satakunnanjarjestojenneuvottelukunnanvaalit2022/

