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MUISTIO 
 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous 
 
Aika:  Tiistai 13. joulukuuta 2022 kello 10.10 – 12.10 
Paikka: Yliopistokeskus (Pohjoisranta 11 A Pori) luokkatila 103 ala-aula / etänä (TEAMS) 
 
Läsnä: varsinaiset jäsenet: 

Johnny-Kai Forssell 
Helena Heljakka 
Marko Kerola 
Kaarina Latostenmaa 
Susanna Lehtimäki 
Sanna-Mari Pudas-Tähkä 
Tiina Rinne 

 Tuula Rouhiainen-Valo 
Hanna Ruohola 
Marja Takala 
 
varajäsenet: 
Paula Ilén 
Luca Nordfors-Leino 
Tuula Telin 
Jaakko Viitala 
 
muut: 
Kirsi Ala-Jaakkola 
Susanne Ekroth 
Heidi Hiljanen 
Helena Manninen 
Sini Pyykönen 
Sirke Salmela 
Jaana Tuomela  
Kati Vuori-Uotila 

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola avasi hybridikokouksen klo 10.10 
 
Todettiin läsnäolijat ja esittäydyttiin. Kokouksessa oli mukana myös vuoden 2023 
neuvottelukunnan uusia jäseniä ja tuleva sihteeri. Muistion liitteenä uuden neuvottelukunnan 
kokoonpano. 
 

2. Kestävän kasvun Satakunta -hankkeen kuulumiset 
Hankekoordinaattori Susanna Lehtimäki 
 
Suomen kestävän kasvun ohjelma ja sen osana Kestävän kasvun Satakunta -hanke kehittävät 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallista palvelukonseptia. Tavoitteena on saada palvelut 
näkyviksi ja helposti löydettäviksi. Luodaan digitaalinen ja monialainen alueellinen palvelutarjotin 
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helpottamaan esim. asiakasohjausta. Hyvinvointilähetettä suunnitellaan helpottamaan asiakkaiden 
ohjausta palveluiden piiriin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut ja toiminnat nähdään 
laaja-alaisesti esim. osallisuus, yhteisöllisyys, liikunta, kulttuuri, luonto, elintapaohjaus. Olemassa 
olevat hyvät toimintamallit on saatava näkyviksi esim. Suomi.fi-palvelutietovarantoon kuvaamalla.  
 
Satakunnassa on kerätty tietoa järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluista. 
Kyselyyn tuli vastauksia 80. Tiedon keruuta tekee Mirva Valkama Satakunnan yhteisökeskuksesta.  
 
Kestävän kasvun Satakunta -jatkohanke sai rahoitusta 11 miljoonaa euroa vuosille 2023 - 2025. 
Satakunnan hyvinvointialue hallinnoi jatkohanketta. Osatoteuttajina ovat Satakunnan Sydänpiiri ja 
Satakunnan yhteisökeskus. Susanna Lehtimäki jatkaa 50 % työajalla palvelukonseptin 
kehittämistyötä. Kehittämistyössä keskeistä on mm. hyvinvointialueen asukkaiden, koulutettujen 
kokemusosaajien ja järjestöjen osallistumisen mahdollistaminen.  
 
Muistion liitteenä Susanna Lehtimäen esitys. 
 

3. Hyvinvointityöryhmän ajankohtaiset kuulumiset 
neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Tuula Rouhiainen-Valo 
 
Käytiin läpi tiedossa olevaa hyvinvointialueen valmistelua: strategia vahvistettu, HYTE-toimikunnan 
perustamisesta päätetty, järjestämisjohtaja Marika Lanne nimetty. Sidosryhmäyhteistyön osalta 
esitykset koskien sidosryhmäyhteistyön koordinointia, OLKA-toimintaa ja Satakunnan 
kokemusosaamisen keskusta eivät ole edenneet. Tarkoituksena on keskustella 
sidosryhmäyhteistyöstä järjestämisjohtajan kanssa vuoden 2023 alussa. Todettiin, että aluehallitus 
on tehnyt aiemmin päätöksen järjestöavustuksista. Kumppanuussopimusneuvotteluja tiettävästi 
käydään useissa kunnissa järjestöjen kanssa loppuvuoden 2022 aikana.  
 
Satakunnan hyvinvointialueen ja 3. sektorin kumppanuusmallin 2023 - 2025 päivitystyössä on 
saatu runko aikaan. Päivitystyö jatkuu vuonna 2023. Muistion liitteenä kumppanuusmalli.  
 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta, Porin seurakuntayhtymän seurakuntapalvelut ja 
Satakunnan yrittäjät järjestivät syksyn 2022 aikana 3 Sote-kahvilaa, joissa keskusteltiin 
Satakunnan hyvinvointialueen tulevista palveluista elämänkaarimallin mukaisesti. Aloite kahviloille 
tuli Porin seurakuntayhtymän seurakuntapalveluista. Tavoitteena on järjestää eduskuntavaaleihin 
liittyviä tilaisuuksia keväällä 2023. Neuvottelukunnan jäsenet toivoivat, että jatkossa etänä 
osallistuvilla olisi myös enemmän osallistumismahdollisuuksia. 
 

4. Viestintätyöryhmän ajankohtaiset kuulumiset 
viestintätyöryhmän puheenjohtaja Tuula Telin 
 
Syysfoorumissa 26.11.2022 Huittisissa paikalla oli 19 henkeä ja etänä 9. Satakunnan 
Järjestöpalkinnot 2022 jaettiin Nakkilan kunnalle, KRIS Satakunta ry:lle ja Tuula Rouhiainen-
Valolle. Neuvottelukuntavaalissa JYTRYn varsinaisista yhdistysjäsenistä, joita on 80, 
äänestysoikeuttaan käytti 22.  
 
Satakunnan järjestöjen aamukahveja järjestettiin 9 vuonna 2022. Yhteensä aamukahveille 
osallistui 299 henkilöä. Seuraavat aamukahvit ovat pe 3.2.2023 klo 9 – 11. Tarkoituksena on 
kutsua järjestämisjohtaja Marika Lanne esittäytymään järjestöille. Lisäksi kumppanuusmallia ja 
järjestötoiminnan muuttuvaa toimintaympäristöä käsitellään myös. Aamukahveja on tarkoitus 
järjestää joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina vuonna 2023.  
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5. Toimintavuosi 2022 
neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola 

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma oli lähetetty neuvottelukunnan jäsenille etukäteen tutustumista 

varten.  

Keskustellen arvioitiin tavoitteiden toteutumista seuraavasti: 

Tavoite 1. JYTRYn laajentaminen ja tunnettavuuden lisääminen 

- uusia varsinaisia yhdistysjäseniä on tullut 7 vuoden 2022 aikana. Jäsenten aktivointi tarpeen. 

Tietoa: miten voivat vaikuttaa ja osallistua? mitä hyötyä toiminnasta on? Infotilaisuuden 

järjestämistä esitettiin vuodelle 2023 

- toiminnan tunnettavuuden ja näkyvyyden lisäämistä jatkettava edelleen. Tietoa lisää: mitä 

neuvottelukunta tekee?  

- tarvitaan neuvottelukunnan jäsenten sitoutumista ja osallistumisaktiivisuutta toimintaan. Vastuuta 

hyvä jakaa useammille. Viestintä ja vaikuttamistoiminta kuuluvat jokaiselle. Neuvottelukunnasta 

eronneet vanhat jäsenet voivat myös edistää tietoisuuden lisääntymistä 

- varsinaista viestintämateriaalia ei ole tuotettu 

- todettiin, että sisäinen viestintätyöryhmä tarvitaan myös vuonna 2023 

Tavoite 2. Järjestöyhteistyörakenteiden uudistaminen 

- yhteistyörakenteiden uudistaminen vie aikaa, koska kehittämistyö on aloitettu tyhjästä. 

Rakenteiden kehittäminen on kuitenkin edennyt 

- neuvottelukunnan asema on tiedostettu. Aseman ja roolin vahvistamista tarvitaan edelleen 

Tavoite 3. Yhdyspintayhteistyön syventäminen 

- Satakuntaliittoon on saatu toimiva yhteys 

- Sidosryhmät toimivat hyvin yhdessä. Yhteistyöstä tarpeen saada vieläkin monialaisempaa 

kutsuen yhteistyöhön mukaan erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä 

- kuntayhteistyötä tarpeen kehittää edelleen. Kuntien organisoimat yhdistysillat voisivat olla hyvä 

tapa tiedottaa neuvottelukuntatoiminnasta ja verkostoitua. Kuntien hyvinvointikoordinaattorit ja 

järjestöyhteyshenkilöt mahdollisia yhteistyökumppaneita neuvottelukuntajäsenille 

Tavoite 4. Yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen 

- kumppanuusmallin 2023 – 2025 päivittäminen on aloitettu 

 

Yleistä palautetta:  

- enemmän konkreettisia toimia 

- vähemmän etäkokouksia 

6. Yhteistyö- ja nimeämispyynnöt  
neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola 
 
Hyvinvointialueen Elinkeino- ja järjestöneuvottelukuntaan on nimetty sähköpostikokouksella 
varsinaiset jäsenet Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnasta: Heidi Hiljanen, Susanna Lehtimäki 
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ja Tuula Rouhiainen-Valo. Pyydettäessä kokouksessa valittiin vielä varajäsenet: Kaarina 
Latostenmaa, Tiina Rinne ja Sirke Salmela. Hanna Ruohola ilmoittaa jäsenet hyvinvointialueen 
valmisteluun. 
 
Neuvottelukunta kannatti esitystä, että Hanna Ruohola edustaa jatkossakin järjestöjä 
Satakuntaliiton koolle kutsumassa eri toimijoiden Satakunnan eduksi toimivassa 
yhteismarkkinointityöryhmässä. Hanna tiedottaa asioista neuvottelukunnalle. 
 
Sovittiin, että neuvottelukunta päättää järjestäytymiskokouksessaan edustajat Satakuntaliiton 
maakunnan yhteistyöryhmään (MYR). Varsinainen jäsen voi olla nainen tai mies, varajäsenen on 
oltava mies. Pidettiin tärkeänä tiedonkulkua yhteistyöryhmän ja neuvottelukunnan välillä, kuten 
muidenkin verkostojen ja neuvottelukunnan välillä. 
 
Saatettiin tiedoksi, että hyvinvointialueelle perustettavaan HYTE-toimikuntaan pyydetään 
tulevaisuudessa nimeämään järjestöedustajia. 
 

7. Mahdolliset muut asiat 
 
Tiedoksi: Järjestöjen sote-muutostuen järjestöasiantuntija Kirsi Ala-Jaakkola neuvottelukunnan 
sihteeri vuonna 2023. Yhteystiedot: kirsi.ala-jaakkola@yhteisokeskus.fi / p. 044 989 5937 
 
Palkkatukiuudistuksen voimaantulo siirtyy. 
 
Neuvottelukunnan WhatsApp-ryhmän ylläpito siirtyy Hanna Ruoholalta. Uudetkin jäsenet voivat 
liittyä ryhmään. Ylläpito-oikeudesta sovitaan järjestäytymiskokouksessa tammikuussa 2023. 
 
25.11.2022 Satakuntaliitto, Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta ja Kestävän kasvun Satakunta 
-hanke kutsuivat koolle kuntien ja hyvinvointialueen järjestöyhteistyötä tekevät henkilöt. 
Neuvottelukuntaa edustivat puheenjohtajisto ja sihteeri. 
 
Kokous kannatti sitä, että SPR Satakunnan piiri kutsuu jatkossakin koolle järjestöjä ja seurakunnan 
edustajia yhteiseen kriisipalaveriin 2- 4 kertaa vuodessa. Paula Ilén on halukas alustamaan 
varautuminen ja valmius -teemasta Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnalle. 
 
Sovittiin HYBRIDIjärjestäytymiskokous ti 17.1.2023 klo 15. Nykyinen varapuheenjohtaja Tuula 
Rouhiainen-Valo ja sihteeri Kirsi Ala-Jaakkola tiedottavat asiasta lisää. Käsiteltäviä asioita mm. 
puheenjohtajiston valinta, sisäiset työryhmät, vuoden 2023 toiminnan suunnittelu, vastuuhenkilöt 
esim. Satakunnan järjestöjen aamukahvit vuonna 2023. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola päätti kokouksen klo 12.10 
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