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LUKIJALLE

Kädessäsi on uunituore Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisusarjan ensim-
mäinen numero. Aviisin on tarkoitus ilmestyä aluksi 3 – 4 kertaa vuodessa. Ha-
luamme koota yhteiseen käyttöömme tietoa Satakunnan ja satakuntalaisten 
elämästä ja hyvinvoinnista, järjestöjen, oppilaitosten ja julkisyhteisöjenkin 
työstä ja hankkeista asukkaiden parhaaksi ja maakunnan elinvoiman edistä-
miseksi. 

Tavoitteena on koota kiinnostava paketti niin ajankohtaisista asioista kuin vä-
hän kauaskantoisemmistakin visioista keskustelun ja yhteisen kehittämistyön 
aihioiksi. Onnistuessaan julkaisu paitsi virittää keskustelua, tuo myös ideoita 
parastettavaksi. Siinä pyritään antamaan tilaa ajatuksille ja mielipiteille sekä 
rohkaisemaan ja kannustamaan aktiiviseen kumppanuuteen. 

Oikeastaan ensimmäinen hyvä keskustelun aihe voikin olla, miten julkaisusar-
ja palvelee asetettuja tavoitteita parhaiten, millaiset teemat kiinnostaisivat, pi-
täisikö rinnalla olla myös avoin keskusteluseinä, esim. blogi, joka voisi toimia 
vuorovaikutteisesti ja paperista julkaisua ajankohtaisemmin? Pohdintaa siitä 
tarvitaanko yhteistyötä ylipäätään, lienee tarpeetonta käydä, mutta miten sii-
hen kannustetaan vaikuttavasti ja miten se kannattaisi organisoida, siinä hyvä 
kysymys. 

Julkinen hyvinvoinnin palvelujärjestelmä on suuren mullistuksen kourissa. Kunti-
en rooli tulee kattavien lähipalveluiden järjestäjänä ja tuottajana muuttumaan. 
Uudessa toimintamallissa eri toimijoiden kumppanuudella on uusi ja aiempaa 
merkittävämpi osa. Järjestöjen työn merkitys ja arvostus tulee olemaan koko-
naan uudella tasolla. Myös odotukset kasvavat ja siihen tulee vastata osaamista 
kehittämällä. Tähän julkaisuun on koottu kolme kirjoitusta kunnan ja järjestö-
jen suhteista ja erityisesti nuorten osallisuuden kehittämisestä. Aiheet ovat pait-
si ajankohtaisia myös keskeisen tärkeitä tulevaisuutemme kannalta.

Seuraavat teemat pilkistävät jo horisontissa. Kunhan sote-lainsäädäntö saa-
daan esittelykuntoon ja hyväksytettyä eduskunnassa, on varmasti ajankoh-
taista arvioida miten se tulee vaikuttamaan järjestöjen rooliin ja asemaan. 
Järjestötyöllä on Satakunnassa ollut poikkeuksellisen hyvä osuus maakunnan 
sote-valmistelussa, minkä vuoksi on lupa odottaa mielenkiintoista pohdintaa. 
Samaan aikaan kypsyy myös toinen tärkeä teema, Yhteisökeskuksen uudet ti-
lat ja toimijat Porissa Otavankatu viidessä. Muuttopäivä on tulevan elokuun 
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alussa.  Lisäksi odotamme, että syksyllä on esiteltävissä hyvinvoinnin tilinpi-
don ja kehittämistyön uusia toimintamalleja.

Mutta eipä mennä asioiden edelle. Toivomme, että olemme ainakin osittain 
väärässä tuossa ensimmäisessä lauseessa. Haluamme tehdä tästä julkaisusta 
niin hyvän ja hyödyllisen, että sitä ei ensilukaisun jälkeen raaski heittää pois, 
vaan sen sisältämään tietoon tulee palattua muutoinkin kuin tuoreeltaan. Sii-
hen tarvitaan kaikkien panosta. Kaikki mielipiteet ja ehdotukset ovat tervetul-
leita. Tehdään tästä hyvä.

Porissa 12.1.2018

Aulis Laaksonen, puheenjohtaja  
Milja Karjalainen, toiminnanjohtaja
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