ESITYSLISTA
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous
Aika:
Paikka:

Torstai 12. maaliskuuta 2020 kello 13.00 – 15.00
Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 A, Pori

Kutsutut:

Tuula Rouhiainen-Valo
Hanna Ruohola pj.
Marja Takala
Anne-Mari Hakuni
Kalle-Pekka Mannila
Jouni Joensuu
Pertti Rajala
Antero Karppinen
Reijo Siltala
Pasi Virta
Juha Koskelo
Tuula Telin
Ilse Vauhkonen
Irma Roininen
Terhi Perkiö
Kati Vuori-Uotila
Ulla Jäntti siht.
Marika Westergård

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Hanna Ruohola avasi kokouksen klo 13.07.
2. Sote-työryhmän kuulumiset
-Tuula Rouhiainen-Valo ja Ulla Jäntti
Tuula Rouhiainen-Valo esitteli Satakunnan hankehakemuksen tilanteen ja sote-työryhmän tekemiä
esityksiä. Esitys muistion liitteenä. Järjestöt ovat Milja Karjalaisen johdolla laatineet oman
tavoitepaperin, joka on toimitettu hankevalmistelija Mari Niemelle. Toistaiseksi on epäselvää, mitkä
järjestöjen tavoitteet pääsevät hankehakemukseen. Kommentointikierroksia on vielä jäljellä ja sotetyöryhmä käsittelee asiaa jokaisessa vaiheessa.
Satakunnan ensimmäinen hyvinvointikertomus on lähtenyt kommenteille kuntiin.
Ilse Vauhkonen toi esiin työttömien terveystarkastuksien tärkeyden ja toimimattomuuden tällä
hetkellä. Todettiin, että on aukeamassa valtionavustushaku työkykyohjelman toteuttamiseen. Tähän

hakuun työttömien terveystarkastukset sopivat. Muita hakuja on aukeamassa lastensuojeluun,
ikäihmisten kotihoitoon ja mielenterveysstrategian toteuttamiseen. Näissä myös järjestöt voivat olla
hakijoina.
Satakunnan yhteisökeskus järjestää kaksi työpajaa (16.4. Raumalla ja 17.4. Porissa), joissa järjestöt
voivat yhdessä suunnitella tuleviin hakuihin vastaamista ja toimintojen sovittamista Satakunnan
tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen. (Huomautus muistioon: Kyseiset työpajat on peruttu
koronatilanteen vuoksi).
3. Neuvottelukunnan osaamiskartoituksen vastaukset
-Marika Westergård
Käytiin esittäytymiskierros ja läpi kyselyyn annetut vastaukset (liitteenä). Osa esittelyistä siirtyy
seuraavaan kertaan, niiden osalta, jotka olivat nyt poissa tai eivät olleet vastanneet kyselyyn.
4. Neuvottelukunnan vision ja strategian laatiminen sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2020.
Työryhmätyöskentelyn (9.12.2019) tulosten ja ehdotusten jatkokäsittely.
Päätettiin siirtää tämä kohta seuraavaan kokoukseen, jossa varataan asialle koko kokousaika.
Seuraava kokous on 14.5. klo 13-16 SPR:n tiloissa, Pohjoispuisto 2, Pori. (Huomautus muistioon:
Seuraavan kokouksen järjestelyt saattavat muuttua koronavirustilanteen vuoksi.)
5. Muut asiat
Soste järjestää maakuntien järjestöpäivä-kiertueen. Tuula Telin on menossa tilaisuuteen
Tampereelle 24.3.
Puheenjohtaja Reijo Siltala, varapuheenjohtaja Hanna Ruohola ja sihteeri Ulla Jäntti ovat sopineet
tapaamisen Satakuntaliiton edustajien kanssa. Tapaamisessa 20.4 on tarkoitus suunnitella
maakuntaliiton ja neuvottelukunnan tulevia yhteistyön muotoja. (Huomautus muistioon: Tapaaminen
on päätetty siirtää tulevaisuuteen koronavirustilanteen vuoksi.)
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.02

