MUISTIO
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous
Aika:
Paikka:

Maanantai 9. joulukuuta 2019 kello 12.00 – 15.00
Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 A, Pori, Valkoinen huone 2. krs.

Läsnä:

Reijo Siltala, puheenjohtaja
Tuula Rouhiainen-Valo
Hanna Ruohola
Marja Takala
Anne-Mari Hakuni (poistui kohdan 4. jälkeen)
Kalle-Pekka Mannila
Jouni Joensuu
Pertti Rajala
Antero Karppinen
Pasi Virta
Juha Koskelo
Tuula Telin
Ilse Vauhkonen
Irma Roininen
Ulla Jäntti, sihteeri
Marika Westergård
Jaana Tuomela (Satakunnan yhteisökeskus)
Annemari Hirsimäki (Satakunnan yhteisökeskus)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05.
2. Satakunnan järjestöstrategia 2035
Jaana Tuomela Yhteisökeskuksesta esitteli Satakunnan järjestöstrategiaa, prosessia, jolla se on
aikanaan laadittu sekä strategian seurantakyselyn tuloksia (esitys liitteenä). Käytiin keskustelua
strategiasta. Todettiin, että se voidaan pääpiirteissään ja arvojen osalta hyväksyä myös
neuvottelukunnan ohjenuoraksi, joskin neuvottelukunnan pitää toiminnassaan pyrkiä kohti
konkretiaa ja käytännön toimenpiteitä.
3. Neuvottelukunnan kokoukset vuonna 2020
Sovittiin neuvottelukunnan kokouksia pidettäviksi
- 21.1.2010 klo 15-17 Raumalla Lokki-talolla,
- 12.3.2020 klo 13-15 Länsi-Suomen Partiopiirin tiloissa (Porin vanha linja-autoasema),
- 14.5. klo 13-15 SPR:n tiloissa (Pohjoispuisto 2, Pori) ja
- 20.8. klo 13-15 Kasevan tiloissa (Taipaleenkatu 5, Kankaanpää).
Muut kokoukset loppuvuodelle sovitaan myöhemmin.

4. Neuvottelukunnan asettaman sote-työryhmän kokoonpano
Tuula Rouhiainen-Valo kävi läpi ehdokkaita työryhmään. Päätettiin, että neuvottelukunnasta Marja
Takala ja Annemari Hakuni saavat halutessaan tulla työryhmään. Raumalla kokoontuu sotetoimijoiden verkosto. Päätettiin pyytää raumalaisia nimeämään oma edustajansa. Riippuen Rauman
henkilöstä työryhmää täydennetään. Potentiaalisina ehdokkaina tuotiin esiin Sirke Salmela
Avustajakeskuksesta, Pirjo Sundman Kasevasta, Jaana Hietakangas MLL:n Satakunnan piiristä,
Johanna Huhtala Porin Sininauhasta ja Mirva Heino Tukiranka ry:stä.
Käytiin keskustelua siitä, onko tarkoituksenmukaista, että neuvottelukunta pidetään pienenä, vai
onko tärkeämpää, että siinä on laaja edustus. Näillä nimillä työryhmässä olisi jo kymmenen jäsentä.
Kymmenen jäsenen työryhmää pidettiin aika laajana. Päätetiin odottaa Rauman nimeämistä ja jättää
asia pöydälle.
5. Neuvottelukunnan vision ja strategian laatiminen sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Toteutettiin työryhmätyöskentely Ullan, Marikan, Jaanan ja Annemarin fasilitoimana. Jakauduttiin
neljään ryhmään ja pohdittiin Järjestöstrategian mukaisesti neljää toimintalinjaa ja toimenpiteitä
niihin liittyen. Toimintalinjat ovat ”Elinvoimainen yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta”, ”Yhtenäinen
yhdistystoiminta”, ”Tunnustettu yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta” ja ”Verkostoitunut Satakunta”.
Kunkin toimintalinjan alle ehdotettiin työpajassa toimenpiteitä. Ehdotukset on koottu taulukoksi
(liitteenä) ja niistä keskustellaan tammikuun kokouksessa.
Työpajan jälkeen käytiin yhteistä keskustelua neuvottelukunnan tehtävistä. Keskustelun
yhteenvetona voidaan todeta, että neuvottelukunnan on osattava tehdä valintoja ja hyväksyttävä se,
että samalla moni asia jää toistaiseksi huomiotta. Vuodelle 2020 valitaan noin kolme painopistettä,
joista yksi on neuvottelukunnan mielestä sote.
Keskustelussa tuotiin lisäksi esille, että kullakin neuvottelukunnan jäsenellä on oma osaamisensa,
verkostonsa ja myös motivaationsa olla neuvottelukunnassa. Nämä pitää jokaisen uskaltaa tuoda
esille ja valjastaa yhteiseen käyttöön. Päätettiin tehdä neuvottelukunnalle kysely ja koonti näistä.
Marika lupasi hoitaa asiaa.
6. Muut asiat
Ei muita asioita
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.10.

