
 
 
 
MUISTIO 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous 
 
Aika:  Torstai 20. elokuuta 2020 kello 13.00 – 15.00 
Paikka: Valkoinen huone, Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5A, Pori / Teams-kokous 
 
Läsnä: 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  
Marika Westergård  

 
 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05. Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan 
varapuheenjohtaja Jouni Joensuu on siirtynyt kesän aikana Asta ry:n toiminnanjohtajaksi. Asta ry 
on Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn virallinen jäsen. Todettiin, että Jouni Joensuu voi 
jatkaa varapuheenjohtajana JYTRYn toimintaohjeen mukaisesti. 

 
2. Neuvottelukunnan vision ja strategian laatiminen sekä toimintasuunnitelma vuosille 2020-

2021.  
 
Käytiin Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan ja JYTRYn toimintasuunnitelmaa ja vuosikelloa 
läpi Ulla Jäntin ja Marika Westergårdin viime kokouksen jälkeen laatimien suunnitelmien pohjalta. 
Hyväksyttiin Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn vuosikello. Nostettiin neljä kärkeä JYTRYn 
toimintasuunnitelmaan vuosille 2020-2021:  
 



1) Jäsenten ja tunnettavuuden lisääminen 
2) Yhdistysten keskinäisen yhteistyön tiivistäminen 
3) Kuntayhteistyön lisääminen ja rahoituksen turvaaminen 
4) Sote-uudistus yhteistyö 

 
 

3. Yhteistyö Satakuntaliiton kanssa 
 
Käytiin läpi 1.6.2020 järjestetyn yhteistyökokouksen kulku ja kuulumiset sekä suunnitelma 
seuraavaan yhteiskokoukseen 14.9.2020 
 
Maakuntahallitus on päättänyt, että Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kanssa järjestetään 
vuosittain kaksi yhteistyötapaamista, joissa käsitellään järjestötoimintaan ja -yhteistyöhön liittyviä 
ajankohtaisia asioita. Lisäksi Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta huomioidaan Satakuntaliiton 
ohjelmien ja suunnitelmien valmistelutyössä yhtenä sidosryhmänä. Suunnitelmissa on, että 
toisessa vuosittaisessa yhteistyötapaamisessa on myös mukana maakunnan kansanedustajia ja 
maakuntahallituksen jäseniä laajemmin. 

 
Jatkotapaaminen järjestetään 14.9.2020, johon osallistuvat puheenjohtaja Hanna Ruohola ja 
varapuheenjohtaja Jouni Joensuu. Sovittiin yhteisesti, että tapaamisessa nostetaan esille 
kuntayhteistyön lisääminen ja yhdistysten rahoituksen turvaaminen. Toisena kärkenä tuodaan 
esille järjestöjen tärkeä rooli sote-uudistuksessa. Neuvottelukunnan jäsenet voivat esittää muita 
ajankohtaisia asioita puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ennen seuraavaa yhteistyökokousta.  

 
4. Sote-uudistuksen ajankohtaiset asiat 

 
Sote-työryhmän puheenjohtaja Tuula Rouhiainen-Valo esitteli Satakunnan hankehakemuksen 
tilanteen ja sote-työryhmän tekemiä esityksiä. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan 
kuuluvien hankkeiden sekä rakenteellista uudistamista tukevien hankkeiden valtionavustuksia 
koskevat päätökset tehtiin 30.6.2020. Satakuntaan myönnettiin valtionavustuksia 
rakennehankkeisiin seuraavanlaisesti: Tulevaisuuden sote-keskus 3 063 601 € ja sote-
rakenneuudistus 4 895 000 €. Satakunnassa kumppanuusmalliin on ehdotettu kuusi sisällöllistä 
toimenpidettä vuosille 2020-2021. 

Sote-uudistukseen liittyviä tilaisuuksia syksyn aikana: 
 
pe 28.8. klo 13.00-15.00    
Järjestöt sote-uudistuksen alueellisessa valmistelussa   
STM, STEA ja THL järjestävät verkossa järjestöjen ja alueiden yhteistyötä käsittelevän 
seminaarin. (Tallenne katsottavissa jälkikäteen) 
https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2020-08-28/jarjestot-sote-uudistuksen-alueellisessa-
valmistelussa-28.8.20201  
  
ma 31.8. klo 15.30-17.30   
Sote-maakuntakierros Satakunnassa / Pori   
  
Sote-uudistusta johtavan ministeriryhmän jäsenet kiertävät elo-syyskuussa 22 alueella 
keskustelemassa tulevasta sote-uudistuksesta. Kierroksen tavoitteena on tarjota alueille 
mahdollisuus keskustella lakiluonnoksesta ennen lausuntoajan päättymistä. Ministerit kertovat 
tilaisuuksissa sote-uudistuksen tavoitteista ja lausuntokierroksella olevasta lakiluonnoksesta 
hallituksen esitykseksi.  



Lisätietoja ja ohjelma: https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2020-08-31/hallituksen-sote-
maakuntakierros-satakunnassa/-pori-31.8.2020   
 
Satakunnan järjestöjen sote-aamukahvit  syksyllä 2020  
Lisätietoja ja osallistumislinkki: https://www.yhteisokeskus.fi/soteaamukahvit/  
  
Lisäksi Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen kuuluu Maakuntien 
verkostojärjestöjen neuvottelukuntaan. 
 

5. JYTRYn toimintaohjeen päivitys 
 

Päätettiin, että Ulla Jäntti ja Marika Westergård tekevät Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnalle 
luonnoksen JYTRYn toimintaohjeesta vuodelle 2021. 
 

6. JYTRYn Syysfoorumi 7.11.2020 Yyterissä 
 

Vallitsevasta tilanteesta ja koronaepidemiasta johtuen päätetään JYTRYn Syysfoormin 
järjestämisestä 14.9. jälkeen. 
 

7. Muut asiat 
 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan seuraava kokous pidetään 15.10.2020 klo 13.00-15.00. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.00. 


