MUISTIO
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous
Aika:
Paikka:

Tiistai 21. tammikuuta 2020 kello 15.00 – 17.00
Lokki-talo, Seminaarinkatu 3, Rauma

Kutsutut:

Tuula Rouhiainen-Valo
Hanna Ruohola
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
Ulla Jäntti
Marika Westergård

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.08.
2. Päätetään neuvottelukunnan asettaman sote-työryhmän kokoonpano
Tuula Rouhiainen-Valo esitteli ehdokkaat työryhmään. Raumalta on esitetty Tuija Eskelistä ja Janne
Rantalaa. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten edustus on vahva, koska työryhmään ovat ehdolla
myös Johanna Huhtala Porin Sininauhasta ja Mirva Heino Tukiranka ry:stä. Myös puheenjohtaja
Reijo Siltala haluaa läsnäolo-oikeuden työryhmään. Todettiin, että raumalaisten edustus on tärkeä
turvata varajäsenellä. Esitettiin, että kaikki ehdotetut kutsutaan ensimmäiseen kokoukseen ja sen
jälkeen he päättävät keskuudestaan varsinaiset ja varajäsenet. Päätettiin näin. Työryhmään
kutsutaan siis neuvottelukunnan edustajina Tuula Rouhiainen-Valo, Marja Takala, Irma Roininen ja
Anne-Mari Hakuni. Näiden lisäksi Tuija Eskelinen, Janne Rantala, Mirva Heino, Johanna Huhtala,
Sirke Salmela, Jaana Hietakangas ja Pirjo Sundman.
3. Sote-uudistuksen ajankohtaiset
STM on avannut 20.1. kaksi hankehakua liittyen sote-keskusten kehittämiseen ja sote-rakenteen
kehittämiseen. Rahaa on jaossa yhteensä 190 milj. euroa, josta Satakunnan osuus on 4,38% eli

enimmillään noin 8 milj. euroa. Mari Niemi Satasairaalasta on STM:n yhteyshenkilö ja Satakunnan
hankehakemusten kirjoittaja. Hänet pyydetään kertomaan tilanteesta sote-työryhmälle
mahdollisimman pian.
Keskusteltiin mahdollisesta järjestöjen osuudesta hankkeissa. Hankkeet voivat ostaa järjestöiltä
kehittämistyötä ja asiantuntemusta ostopalveluna. Joissakin maakunnissa on esitetty yhden
henkilötyövuoden panosta järjestöjen sote-keskusosallisuuden kehittämiseen. Tällaista kirjausta
myös Satakunnan hankkeeseen pidettiin varteenotettavana vaihtoehtona.
Keskusteltiin maakunnallisten Järjestö 2.0-hankkeiden jatkosta.14.1.2020 on STEAssa pidetty
tapaaminen STEAn ja Soste ry:n kesken. Tapaamisessa on suunniteltu uutta hankekokonaisuutta,
jossa nyt maakunnissa Järjestö 2.0-hankkeissa tehty koordinaatio siirtyisi yhdelle valtakunnalliselle
toimijalle, joka organisoisi sen erva-alueittain. Nykyiselle hankekokonaisuudelle ei ole tulossa
jatkorahaa STEAlta. Tätä pidettiin neuvottelukunnassa erittäin epätoivottavana kehityssuuntana.
Pohdittiin lausunnon laatimista maakunnallisen koordinaation puolesta myös jatkossa. Palataan
asiaan kohdassa 8. Muut asiat.
4. Yhteistyö Satakunnan yhteisöt ry:n kanssa
Tuotiin neuvottelukunnalle tiedoksi Satakunnan yhteisöt ry:n hallituksen päätös yhteistyöstä
neuvottelukunnan kanssa. Satakunnan yhteisöt ry:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 8.1.2020
seuraavaa: ”Käytiin keskustelu yhteistyöstä neuvottelukunnan kanssa ja todettiin seuraavaa: 1.
Neuvottelukunnan puheenjohtaja kutsutaan Yhteisökeskuksen hallituksen asiantuntijajäseneksi ja
vastaavasti Yhteisökeskuksen hankevastaava Ulla Jäntti toimii neuvottelukunnan sihteerinä. 2.
Yhteisökeskus voi niin halutessaan tehdä aloitteita ja lausuntoja ja saattaa ne neuvottelukunnan
käsiteltäväksi. Vastaavasti neuvottelukunta voi tehdä aloitteita ja lausuntoja ja saattaa ne
Yhteisökeskuksen käsiteltäviksi. 3. Sekä Yhteisökeskuksen, että neuvottelukunnan toimintaa ohjaa
Satakunnan järjestöstrategia, jonka edistämiseksi tehdään myös tiivistä yhteistyötä.”
Neuvottelukunnan puheenjohtaja Reijo Siltala on ottanut kutsun vastaan ja on jatkossa Satakunnan
yhteisöt ry:n hallituksen asiantuntijajäsen.
5. Kevätfoorumi 2.6.2020 Raumalla
JYTRYn kevätfoorumi on 2.6.2020 klo 10-15 Raumalla Villa Tallbossa. Neuvottelukunnan jäsenten
osallistuminen on tärkeää ja toivottavaa.
Keskusteltiin ohjelmatoiveista tilaisuuteen. Ideoita:
- Yhdistyksille tietoa Veikkauksen tilanteesta, joka on ollut paljon julkisuudessa.
- Ei liian sote-painotteista ohjelmaa.
- Esimerkkejä hyvästä yhteistyöstä kunnan kanssa eri puolilta maakuntaa.
- Sellaista ohjelmaa, joka houkuttaa paikalle kuntapäättäjiä ja viranhaltijoita.
- Mitä tietoa järjestöt haluavat syöttää kunnille?
- Pöytäkunnittain keskusteluja, miten saada yhdistystoiminnalle arvostusta
- ”Yhteisöystävällisin kunta” -lanseeraus
- Onnistumistarinat yhdistyksistä, puhujaksi esim. urheilija, partiolainen, eläkeläinen
- Maakunnallinen kattavuus myös huomioitava.
Ulla ja Marika jatkavat tapahtuman suunnittelua Järjestö 2.0-hankkeen työnä.

6. Toimeksi.fi-palvelun esittely 17.2.
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä on lähestytty Satakunnan yhteisökeskusta ja
markkinoitu Satakuntaan toimeksi.fi-alustaa. Verkostoluotsi Heidi Simppala tulee Yhteisötalo
Otavaan esittelemään palvelua 17.2. klo 15-17. Neuvottelukunta on tervetullut paikalle kuulemaan

esittelyä. Sen jälkeen voidaan tehdä yhteinen päätös, onko alustan käyttöönotto Satakunnassa
tarpeen. Liitteenä esite toimeksi.fi-palvelusta.
7. Neuvottelukunnan vision ja strategian laatiminen sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2020.
Työryhmätyöskentelyn (9.12.2019) tulosten ja ehdotusten jatkokäsittely.
Siirrettiin kohta 7. ajanpuutteen vuoksi seuraavaan kokoukseen.
8. Muut asiat
Puheenjohtaja Reijo Siltala ja varapuheenjohtaja Hanna Ruohola ovat saaneet maakuntaliitosta
tapaamispyynnön ja menevät maakuntahallituksen kokouksen yhteyteen tapaamaan
maakuntahallituksen järjestöyhteistyöhön nimeämiä edustajia. Tapaamisen tavoitteena on sopia
tulevasta yhteistyöstä maakuntaliiton ja neuvottelukunnan välillä.
Sote-valmistelun poliittiseen ohjausryhmään on annettu järjestöille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätettiin, että Tuula Rouhiainen-Valo edustaa järjestöjä ohjausryhmässä. Jatkossa nimeämiset
sote-valmistelun työryhmiin käsitellään neuvottelukunnassa.
Päätettiin, että Ulla ja Marika valmistelevat neuvottelukunnan puolesta lausunnon järjestöyhteistyön
ja sote-uudistuksen järjestöosallistumisen maakunnallisen koordinaation puolesta.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20.

