
 
 
 
MUISTIO 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous 
 
Aika:  Torstai 15. lokakuuta 2020 kello 13.00 – 15.00 
Paikka: Valkoinen huone, Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5A, Pori / Teams 
 
Läsnä: Tuula Rouhiainen-Valo 

Hanna Ruohola (pj.) 
Marja Takala 
Anne-Mari Hakuni (Teams) 
Jouni Joensuu  
Pertti Rajala 
Antero Karppinen 
Pasi Virta 
Juha Koskelo 
Tuula Telin 
Ilse Vauhkonen (Teams) 
Irma Roininen (Teams) 
Terhi Perkiö (Teams) 
Kati Vuori-Uotila (Teams) 
Helena Manninen (Teams) 
Ulla Jäntti (siht.) 
Marika Westergård 
Jaana Tuomela 
Milja Karjalainen (Kohdassa 6) 

 
 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.07. Todettiin läsnäolijat.  
 

2. Neuvottelukunnan kokoonpano 
 
Kalle-Pekka Mannilalle ja Antero Karppiselle myönnettiin ero neuvottelukunnasta. Juha Koskelo 
nousee Mannilan tilalle ja Ilse Vauhkonen nousee Karppisen tilalle neuvottelukunnan varsinaisiksi 
jäseniksi.  
 
Ulla Jäntti tiedustelee Pertti Rajalan ja Pasi Virran halukkuutta jatkaa neuvottelukunnan 
kokoonpanossa. 
 
Päätettiin, ettei toistaiseksi reagoida neuvottelukunnan vajaaseen kokoonpanoon. Palataan asiaan 
ja täydennetään kokoonpanoa vuoden kuluttua JYTRYn Syysfoorumissa.  
 



3. Viestintätyöryhmän nimeäminen 
 
Ehdokkaita viestintätyöryhmään on kysytty sähköisellä kyselyllä. Viestintätyöryhmään on ehdotettu 
Marika Westergårdia, Tuula Teliniä, Tuire Vanhakartanoa ja Ilse Vauhkosta. Marika Westergårdin 
työsuhde Satakunnan yhteisökeskuksessa päättyy 31.12.2020.  
 
Nimetään Tuula Telin, Tuire Vanhakartano, Ilse Vauhkonen, Hanna Ruohola ja Marika Westergård 
viestintätyöryhmään. Kokoonpanoa täydennetään tarvittaessa.  
 
Viestintätyöryhmän ensimmäisiä tehtäviä ovat esitteen ja hissipuheen laatiminen.  
 
 

4. JYTRYn tapahtumat ja näkyvyys loppuvuonna 2020 ja 2021 
 
Koska Syysfoorumi on koronavirustilanteen takia peruttu, tarvitaan joku tapa, jolla neuvottelukunta 
esittäytyy ja kertoo tähän mennessä tehdyistä asioista.   
 
Päätettiin, että neuvottelukunta tulee puheenvuorollaan mukaan viimeisille sote-aamukahveille 4.12. 
klo 9-11.  
 
Tehdään lisäksi tiivis somepostaus neuvottelukunnan ensimmäisestä vuodesta, jossa kootusti kaikki 
tärkeimmät tiedot, linkit ja vuoden tekemisten pääkohdat. Marika Westergård on postauksen 
vastuuhenkilö yhdessä viestintätyöryhmän kanssa.  
 
Ylen toimittaja on keskustellut Ilse Vauhkosen kanssa ja on halukas tekemään juttua 
neuvottelukunnasta ja muista järjestöille tärkeistä aiheista. Aiheena mm. se, että kunnat vähentävät 
yhdistysten yleisavustuksia ilman neuvotteluja.  
 
Keskusteltiin näkyvyydestä kuntavaaleissa. Sovittiin, että otetaan yhteyttä puolueiden 
piiritoimistoihin ja kysytään ehdokkaita, jotka haluavat puhua yhdistysten puolesta vaaleissa ja 
vaalien jälkeen. Laitetaan materiaalia yhdistystoiminnasta jakoon näille ehdokkaille. 
 
Ehdokkaille järjestetään keväällä myös neuvottelukunnan järjestöaamukahvit, joilla tarjotaan 
perustietoa yhdistystoiminnasta ja sen merkityksestä. Näin luodaan kontakteja ja vaikutetaan tuleviin 
päättäjiin.  
 

5. Sote-uudistuksen tilannekatsaus 
 
Kahdet sote-aamukahvit on järjestetty tähän mennessä etäyhteyksin. Kaikkien sot-työryhmien 
pöytäkirjat löytyvät Satakuntaliiton nettisivuilta. Mari Niemi on pyytänyt tarkentamaan järjestöjen 
hankesuunnitelmaa. Rakennehankkeen rahat ovat käytössä vuoden 2021 loppuun.  
 
Sote-työpajat järjestettiin Raumalla ja Porissa vko 42. Järjestöyhteistyön hankesuunnitelmaa 
täydennettiin työpajoissa ja se lähtee vielä kommenteille ja täydennettäväksi osallistuneille. 
Soteuudistus.fi -sivustolta löytyy kaikki ministeriön materiaalit.  
 
Kuuleman mukaan Keski-Satakunnan järjestöavustukset yhdistetään ”yhden luukun” alle 
kuntayhtymään, joten kunnat alkavat reagoida omilla tavoillaan uudistuksen tuloon.  
 

6. JYTRYn toimintaohje vuodelle 2021 ja Satakunnan yhteisökeskuksen resurssit JYTRYn ja 
neuvottelukunnan toiminnalle 2.0-hankkeen jälkeen.  
 
JYTRYn toimintaohjetta on tarve muokata, koska Järjestöjen Satasote -hanke päättyy.  
 



Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen kertoi Satakunnan 
yhteisökeskuksen resursseista JYTRYn toiminnalle jatkossa.  
 
Järjestöjen sotemuutostuen jatkossa on neuvoteltu Sosten ja STEAn kanssa. Nykyiset 2.0 -
hankehallinnoijat ovat hakeneet yhteistä kokonaisuutta, jonka myötä maakunnissa säilyisi resurssia. 
Jos STEA rahoittaa toimintaa ensi vuoden alusta, se tarkoittaa, että Soste ry:llä kolme 
henkilötyövuotta viestintään, tutkimukseen ja tiedon kokoamiseen ja maakunnilla seitsemän 
henkilötyövuotta alueiden tukena. 
 
Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa muodostavat yhden alueen ja Satakunnan yhteisökeskus 
on ehdolla kyseisen alueen hallinnoijaksi. Tehtävään valittavalla henkilöllä on vastuullaan laaja 
maantieteellinen alue ja hän työskentelee ylätasolla. Näiden alueiden neuvottelukuntien yhteistyön 
tiivistäminen on yksi varteenotettava mahdollisuus. 
 
Sidosryhmäyhteistyön rakentamiseen on ehdotettu annettavan resurssia maakunnallisesta sote-
rakennehankkeesta. Kyseessä on todennäköisesti ostopalvelu Satakunnan yhteisökeskukselta. 
Seuraavaksi on vuorossa neuvottelu koordinaatiotahon kanssa ostopalvelusta. 
 
Satakunnan yhteisökeskuksen nykyisellä STEAn Ak-avustuksella on noin neljän henkilötyövuoden 
resurssi. Satakunnan yhteisökeskuksen yksi keskeinen tehtävä on järjestöyhteistyön edistäminen. 
Ak-avustuksella osoitetaan jatkossa sihteeri Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnalle. 
Toimintarahat kuitenkin niukkenevat jatkossa. Myöskään alueellisten JYTRYjen pyörittämiseen ei 
ole samanlaista resurssia, vaan niiden tulisi pyöriä pääosin omillaan.  
 
Päätettiin, että neuvottelukunnan puheenjohtajisto ja Satakunnan yhteisökeskuksen edustajat 
keskustelevat jatkosta ja vastuunjaosta tarkemmin, kun rahoituspäätös on tullut joulukuun alussa. 
 
Nimettiin Jaana Tuomela neuvottelukunnan sihteeriksi vuodeksi 2021. 
 
Todettiin, että toimintaohjeen muuttamiseksi pitää kutsua JYTRYn foorumi koolle. Päätettiin, että 
varsinaiset yhdistysjäsenet kutsutaan koolle etäfoorumiin 17.11.2020 klo 18-20. Tilaisuudessa 
käsitellään toimintaohjeen muutokset ja samalla yhdistykset voivat ohjeistaa neuvottelukuntaa. 
Kutsu laitetaan jo JYTRYn uutiskirjeeseen 16.10. 
 
Keskusteltiin Yhteisökeskuksen tekemistä muutosehdotuksista toimintaohjeeseen. 
Muutosehdotukset liittyvät teknisiin käytännön toteutuksiin ja Järjestöjen Satasote -hankkeen 
päättymiseen. Lisäksi kunkin olisi vielä hyvä pohtia erityisesti neuvottelukunnan roolia ja tehtäviä, 
jotta kaikki muutosehdotukset voidaan käsitellä samalla. 
 

7. Muut asiat 
 
Hanna Ruohola on saanut Satakuntaliiton kautta kutsun kansallisen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman aluetilaisuuteen 16.10. Tilaisuuteen on valittu epävirallisesti viisi järjestöjen 
edustajaa, jotka ovat Ilse Vauhkonen, Milja Karjalainen, Tuula Rouhiainen-Valo, Hanna Ruohola ja 
Jouni Joensuu.  
 
Päätettiin neuvottelukunnalle seuraavat kokousajankohdat loppuvuodelle 2020 ja alkuvuodelle 
2021: 
 
14.12. klo 13. 
11.2. klo 13 
 
Seuraavat kokousajankohdat sovitaan joulukuun kokouksessa.  
 
Ulla Jäntti haluaa kiittää kaikkia neuvottelukunnan jäseniä ja toivottaa tsemppiä työn jatkoon.  



 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10. 


