
 
 
 
MUISTIO 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous 
 
Aika:  Torstai 14. toukokuuta 2020 kello 13.00 – 16.00 
Paikka: Teams-kokous 
 
Läsnä: Reijo Siltala (pj.) 

Tuula Rouhiainen-Valo 
Hanna Ruohola 
Marja Takala 
Anne-Mari Hakuni 
Kalle-Pekka Mannila 
Jouni Joensuu 
Pertti Rajala 
Antero Karppinen 
Pasi Virta 
Juha Koskelo 
Tuula Telin 
Ilse Vauhkonen 
Irma Roininen 
Terhi Perkiö 
Kati Vuori-Uotila 
Helena Manninen 
Ulla Jäntti (siht.) 
Marika Westergård  
Milja Karjalainen (kohta 3) 

 
 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02. Neuvottelukunnassa on kaksi uutta jäsentä. Uudet 
jäsenet esittäytyivät. Helena Manninen Huittisista on ilmoittanut halukkuutensa olla Huittisten 
verkoston edustaja neuvottelukunnassa. Helena on Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piirin 
toiminnanjohtaja ja Suontaustan kyläyhdistyksen puheenjohtaja. Terhi Perkiö on valittu 
neuvottelukuntaan Rauman seudun verkoston edustajaksi. Terhi on Tules-talon toiminnassa 
mukana ja on lisäksi Yksnäise yhres -yhdistyksen puheenjohtaja sekä mukana Rauman 
Vammaisjärjestöjen yhteistyötoimikunnassa. 
 
Käytiin esittäytymiskierros ja todettiin osallistujat.  
 

2. Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta -tiedoksi neuvottelukunnalle 
 
Tuula Rouhiainen-Valo alusti aiheesta.  



Maakunnalliset verkostojärjestöt ovat perustaneet neuvottelukunnan edistämään yhteistyötä 
maakuntien välillä. Verkoston tausta on Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten Sotunetissä, joka on 
toiminut joitakin vuosia näiden yhdistysten yhteistyöverkostona.  
 
Viime syksynä verkostoa on laajennettu muilla maakunnallisilla toimijoilla. Neuvottelukunnalle tuli 
pyyntö Satakunnan edustajan nimeämiseksi ja päätettiin nimetä Satakunnan yhteisökeskuksen 
toiminnanjohtaja Milja Karjalainen, joka on ollut verkoston tapaamisissa mukana syksystä alkaen. 
Neuvottelukunnalle on kokous kaksi kertaa vuodessa. Milja Karjalainen on myös neuvottelukunnan 
työvaliokunnan jäsen. 
 
Neuvottelukunnan perustamisen taustalla on maakunnissa jaettu huoli Järjestö 2.0 -hankekauden 
päättymisestä. Neuvottelukunta käy keskusteluja Soste ry:n kanssa yhteisen ehdotuksen 
laatimisesta STEA:lle jatkoon. STEA avaa mahdollisesti syksyllä hakuun rahoituksen, jolla tuetaan 
järjestöjen kiinnittymistä sote-uudistukseen. 
 
Tiedote neuvottelukunnan perustamisesta muistion liitteenä. 
 

3. Sote-uudistuksen ajankohtaiset asiat ja erityisesti tulevat hankehaut. 
 
Milja Karjalainen ja Tuula Rouhiainen-Valo alustivat aiheesta. 
 
Milja Karjalainen on Satakunnan sote-uudistuksen palvelurakennetyöryhmän ja sen työvaliokunnan 
jäsen. Työvaliokunnassa on ollut nopealla aikataululla esillä kuva, jolla tulevaisuuden sote-
keskuksen elementtejä esitellään kuntien päättäjille. Kuvaan toivottiin järjestöjen kommentteja ja se 
lähetettiin kommentoitavaksi neuvottelukunnan sote-työryhmälle. Kuvaan esitettiin muutoksia ja niitä 
huomioitiin kuvan muokkaamisessa. 
 
Muokattu kuva nykyisessä muodossa lähetetään kaikille muistion liitteenä.  
 
Kaksi ESR-hakua on auki 15.6. asti. Satakunnan sote-uudistuksen valmistelussa toivotaan, että jos 
satakuntalaiset järjestöt hakevat ESR-rahoitusta, haut koordinoidaan heti alussa sote-
keskusvalmistelun kanssa ja haetaan kumppanuudet sitä kautta. Satasairaalan diasarja auki olevista 
rahoitushauista lähetetään muistion liitteenä. 
 
Satakunnan yhteisökeskus kutsuu koolle kaikki kiinnostuneet keskustelemaan yhteisistä ESR-
hankkeista mahdollisimman nopealla aikataululla. 
 

4. Valitaan uusi puheenjohtaja neuvottelukunnalle loppuvuodeksi 2020. 
 
Reijo Siltala on osoittanut neuvottelukunnalle sähköpostin 27.4.2020: 

”Hyvä Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta  

Oman tehtäväkuvani ja paikkakunnalta muuton vuoksi anon eroa neuvottelukunnan jäsenyydestä 

ja puheenjohtajuudesta 1.7. alkaen. 

Yst. terv. Reijo Siltala” 

Neuvottelukunta myönsi Reijo Siltalalle eron puheenjohtajan tehtävästä. Esitettiin, että Hanna 

Ruohola siirtyy puheenjohtajaksi. Ehdotus sai kannatusta. Hanna Ruohola valittiin puheenjohtajaksi 

1.7. alkaen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jouni Joensuu alkaen 1.7. Uusi puheenjohtajisto ottaa 

heti vastuuta neuvottelukunnan johtamisesta. Sovittuun tapaamiseen Satakuntaliiton kanssa 1.6. 

osallistuvat Jouni Joensuu, Hanna Ruohola ja Ulla Jäntti.  

Reijo Siltalan eron myötä Irma Roininen nousee neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi.  



 
5. Koronatilanteeseen vastaaminen yhdistyksissä keväällä 2020 

 
SPR:n Satakunnan piirin aloitteesta koottiin maaliskuussa järjestöjen ja seurakuntien 
kriisiorganisaatio, joka on kokoontunut sen jälkeen viikoittain. Tapaamisissa on käyty avointa 
keskustelua ja vaihdettu tietoja tilanteesta. Neuvottelukunnasta tapaamisiin ovat osallistuneet Reijo 
Siltala, Hanna Ruohola, Kalle-Pekka Mannila ja Anne-Mari Hakuni. Ulla Jäntti toimii 
kriisiorganisaation sihteerinä. 
 
Päätettiin, että kriisiorganisaation pöytäkirjat annetaan jatkossa tiedoksi myös neuvottelukunnalle.  
 
SPR:n resilienssikysely järjestöille on toteutettu Varsinais-Suomessa. Ensi viikoilla Satakunnassa 
alkaa vastaava kysely. Satakuntalaisia yhdistyksiä kannustetaan ja velvoitetaan vastaamaan 
kyselyyn.  
 
Kriisiorganisaation osalta voidaan todeta, että järjestöt ovat varautuneet hyvin ja tiivistäneet 
yhteistyötä poikkeustilanteessa.  
 

6. Syysfoorumi 2020 
 
Keskusteltiin Syysfoorumin toteutuksesta syksyllä 2020. Päätettiin valita päivämäärä ja todettiin, että 
tilanne määrittelee toteutuksen fyysisenä tapaamisena tai etäyhteyksillä. Pyritään ensisijaisesti 
lähitapaamiseen lokakuussa ja tarvittaessa vaihdetaan etätapaamiseksi.  
 
Syksyn foorumi suunnataan ensisijaisesti yhdistystoimijoille, joten valitaan viikonloppu ajankohdaksi. 
Sopivia päivämääriä ovat la 10.10. tai la 17.10. Satakunnan yhteisökeskuksessa käydään 
tarkempaa keskustelua ja aloitetaan tapahtuman valmistelut.  
 

7. Neuvottelukunnan vision ja strategian laatiminen sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2020. 
Työryhmätyöskentelyn (9.12.2019) tulosten ja ehdotusten jatkokäsittely.  
 

Satakuntaan on laadittu järjestöstrategia vuonna 2015. Neuvottelukunta on hyväksynyt strategian 

oman toimintansa kehittämisen pohjaksi. Satakunnan yhteisökeskus toteutti strategian 

seurantakyselyn loppuvuonna 2019. Satakunnan yhteisökeskuksessa on käsitelty seurantakyselyn 

tulokset ja muodostettu niiden pohjalta alustava ehdotus neuvottelukunnan Neuvottelukunta 

keskusteli oman toimintansa suuntaamisesta 9.12.2019 kokouksessa ja työpajassa.  

Keskusteltiin neuvottelukunnan toiminnan painopisteistä edellä mainittujen materiaalien pohjalta. 

Keskustelussa esiin nousseita asioita:  

• Neuvottelukunnan esittely kunnanhallituksille, valtuustoille, kylien yhteistyöryhmille ym. 
tahoille olisi hyödyllistä. Tieto neuvottelukunnan olemassaolosta ei ole vielä levinnyt 
kaikkialle. 

• Ehdotettiin kohderyhmäperusteista jakoa tiiviimpiin toimintaryhmiin neuvottelukunnan 
alaisuuteen. Mahdollisina toimintaryhminä esiin nousivat päihde- ja mielenterveys, 
ikäihmiset, lapset ja nuoret, vammaisjärjestöt ja työllistäminen. 

• Jakoperusteet eivät ole selkeät ja osa yhdistyksistä ei solahda sujuvasti mihinkään yhteen 
alakategoriaan, esim. kyläyhdistykset ja SPR. Toisille taas oma viiteryhmä on selkeä. 

• Suhde maakunnallisiin vanhus- ja vammaisneuvostoihin selvitettävä, jotta päällekkäisyyksiä 
niiden kanssa ei muodostu. Maakunnallinen vanhusneuvosto toimii Satakuntaliiton 
alaisuudessa, maakunnallista vammaisneuvostoa ei neuvottelukunnan jäsenten tietojen 
mukaan ole tällä hetkellä toiminnassa.  

• Hanna Ruohola käytti puheenvuoron, jossa esitti, että neuvottelukunnan tärkein ja 
ensimmäinen asia on JYTRY:n ja neuvottelukunnan tunnettuuden lisääminen 



järjestökentässä, jäsenhankinta ja näkyvyyden saaminen kunnissa. Puheenvuoro sai 
kannatusta.  

• Antero Karppinen kertoi Pohjois-Satakuntaan suunnitteilla olevasta KaSeVan 
kuntakierroksesta, jossa KaSeVan ja JYTRYn asioiden edistäminen olisi mahdollista samalla 
kertaa. Todettiin myös, että Kankaanpäässä on aktiivinen järjestöyhdyshenkilö ja hyvä 
tilanne yhteistyön kannalta, mutta toisaalta Kankaanpäässä unohtuu välillä seutukunnallinen 
näkökulma. 

• Keskusteltiin JYTRYn viestintämateriaalista. JYTRYn nettisivuja on uudistettu ja uudistus 
jatkuu. Neuvottelukunta tarvitsee materiaalia yhdenmukaiseen viestintään, mm. hissipuhe, 
paperiesite, muutama pp-dian pohja ym. Marika Westergård koordinoi tätä. Perustetaan 
viestinnän suunnitteluryhmä.  

• Tärkeä vaikuttamisen kärki on järjestöjen kuntarahoituksen turvaaminen, tulevaisuudessa 
erityisesti sote-uudistuksen yhteydessä.  

• Ensimmäisessä vaiheessa pitää luoda yhteydet kuntiin, erityisesti sellaisiin viranhaltijoihin, 
jotka ovat keskeisiä järjestöjen kannalta. Tilanteet kunnissa vaihtelevat; osaan on jo hyvät 
yhteistyösuhteet, mutta esim. Rauman osalta tilanne on epäselvä. Samoin pienissä kunnissa 
ongelmana on viranhaltijoiden moninaiset työnkuvat. On paljolti henkilön omasta 
kiinnostuksesta kiinni, panostaako hän yhdistysyhteistyöhön ja -viestintään. 
Viranhaltijayhteistyön jälkeen on vasta luottamushenkilöiden ym. kontaktoinnin vuoro. 

• Tuula Rouhiainen-Valo toi esille tulossa olevat kuntavaalit 2021. Neuvottelukunnan tehtävä 
on ehdokkaiden aktivointi ja haastaminen järjestöasioihin vaalikeskusteluissa. 

• Sähköisiä alustoja järjestötoiminnan esille tuomiseen ovat toimeksi.fi -maakunnalliset 
sivustot ja suomi.fi. Satakunnan toimeksi.fi-sivusto ei ole tällä hetkellä realistinen vaihtoehto. 
Järjestöjä pitää aktivoida viemään toimintansa Suomi.fi-palveluun. Neuvottelukunnan rooli 
tässä on edelleen kysymysmerkki.  

• Reijo Siltala veti keskustelun yhteen, ja totesi yhteenvetona, että neuvottelukunnan 
ensimmäisiä toimenpiteitä ovat uudelleen JYTRYn sateenvarjon alle järjestäytyminen, ja 
kuntayhteistyön alkuun saaminen 

• Ulla Jäntti ja Marika Westergård laativat keskustelun ja materiaalien pohjalta selkeän ja 
yksinkertaistetun toimintasuunnitelman steppeineen ja aikatauluineen. Keskustelu jatkuu sen 
pohjalta seuraavassa kokouksessa.  

 

8. Muut asiat 
 
Ei muita asioita. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.01. Seuraava kokous on to 20.8. klo 13-15. Tapaaminen on 
joko Kankaanpäässä KaSeValla tai tilanteen vaatiessa Teams-kokouksena. 

 
 


