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MUISTIO 1/2019 
 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan järjestäytymiskokous 
 
Aika:  Maanantai 18. marraskuuta 2019 kello 13.00 – 16.00 
Paikka: Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 A, Pori, Valkoinen huone 2. krs. 
 
Läsnä: Tuula Rouhiainen-Valo 

Hanna Ruohola 
Marja Takala 
Anne-Mari Hakuni 
Kalle-Pekka Mannila (poistui kohdan 3. jälkeen klo 15.07) 
Jouni Joensuu 
Pertti Rajala 
Antero Karppinen 
Reijo Siltala 
Pasi Virta 
Juha Koskelo 
Tuula Telin 
Ilse Vauhkonen 
Irma Roininen 
Ulla Jäntti, sihteeri 
Marika Westergård  

 
 
Ulla Jäntti ja Marika Westergård Järjestö 2.0 -hankkeesta avasivat kokouksen kello 13.15. 
Hankkeen työntekijät toimivat neuvottelukunnan ”työrukkasina” ja Ulla Jäntti sihteerinä vuoden 
2020 ajan. Käytiin esittelykierros. Avattiin keskustelu esityslistan kohdasta 1.  
 
 
Käsiteltävät asiat:  

 
 

1. Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja neuvottelukunnalle vuodeksi 2020 
 

Valittiin yksimielisesti neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Reijo Siltala ja 

varapuheenjohtajaksi Hanna Ruohola.  

  
2. Sovitaan neuvottelukunnan työtavoista 

 
-kokoontumistiheys ja muut käytännöt 
-varajäsenten osallistuminen 
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-yhteiskokoukset muiden organisaatioiden kanssa 
-jäsenten työnjako ja erityisosaamiset 
-mahdollisten alatyöryhmien perustaminen 
-osallistuminen alueellisiin JYTRY-kokoontumisiin 
-neuvottelukunnan sisäinen viestintä 

 
Käytiin yleistä keskustelua neuvottelukunnan tehtävistä ja roolista, jotka tarvitsevat 
kirkastamista. Ainoa neuvottelukunnan toimintaa ohjaava asiakirja on JYTRYn 
toimintaohje (liitteenä), jota voidaan myös tarvittaessa muuttaa.  
 
Neuvottelukunnalla tulee olla pitkän tähtäimen visio asemastaan tulevaisuudessa, 
jotta sitä kohti voidaan edetä askel kerrallaan. Reijo Siltala esitti, että neuvottelukunta 
kokoontuu alkuun hiukan toimintaohjeessa määriteltyä minimiä (neljä kokousta 
vuodessa) tiheämmin, jotta toiminta pääsee käyntiin. Päätettiin kokoontua heti 
maanantaina 9. joulukuuta klo 12, jolloin mietitään yhdessä tarkemmin strategiaa, 
visiota ja tavoitteita vuodelle 2020. Puheenjohtajat, Ulla ja Marika valmistelevat 
kokousta etukäteen. Kutsu kokoukseen lähetetään myöhemmin. 
 
Päätettiin, että varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa kokouksissa.  
 
Päätettiin, että kokousten muistiot ovat JYTRYn verkkosivuilla julkisesti nähtävillä.  
 
Ulla Jäntti kertoi, että JYTRYn puolesta on lähetetty Satakuntaliitolle ja 
Satasairaalalle viralliset tiedoksiantokirjelmät neuvottelukunnan perustamisesta. 
Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen on käynyt alustavia 
keskusteluja kummankin organisaation johdon kanssa tulevasta yhteistyöstä. Käytiin 
keskustelua mahdollisesta yhteistyöstä tulevaisuudessa.  
 
Todettiin, että kunnat ovat myös tärkeitä keskustelukumppaneita neuvottelukunnalle. 
Ilse Vauhkonen toi esiin Rauman kaupungin suunnitelmat leikata kaikkia 
yhdistysavustuksia 10 %:lla. Tulevaisuudessa neuvottelukunnan tulee tarttua 
vastaaviin leikkaussuunnitelmiin.  
 
Keskusteltiin neuvottelukunnan tarpeesta vastata tulevaan sote-uudistukseen. 
Neuvottelukunnalta odotetaan vaikuttamista asiaan mahdollisesti hyvin nopeasti. 
Päätettiin perustaa sote-työryhmä, jota johtamaan valittiin Tuula Rouhiainen-Valo. 
Neuvottelukunnasta työryhmään nimettiin myös Irma Roininen. Tuula kokoaa 
työryhmän ja kutsuu siihen 3-4 jäsentä neuvottelukunnan ulkopuolelta. Edustuksen 
tulee olla mahdollisimman kattava. Pertti Rajala esitti työryhmään Sininauhan 
toiminnanjohtaja Johannan Huhtalaa ja Jouni Joensuu Tukiranka ry:n 
toiminnanjohtaja Mirva Heinoa. Todettiin, että työryhmässä on hyvä olla edustus 
Raumalta, vammaisjärjestöstä ja myös kuntien ja Satasairaalan edustaja. Tuula 
esittelee työryhmän kokoonpanon seuraavassa kokouksessa.  
 
Käytiin läpi JYTRYn alueellisten verkostojen toimintaa toimintaohjeen pohjalta. 
Alueellisia tapaamisia on neljällä alueella neljä kertaa vuodessa. Todettiin, että 
ainakin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on tarpeen olla läsnä ensimmäisissä 
kokouksissa, myös muiden, jotka pääsevät. Ensimmäiset sovitut päivämäärät ovat: 
 
Pohjois-Satakunta (Kankaanpää) 16.1. 
Rauma 21.1. 
Pori 22.1. 
Huittinen 5.2.  
Kaikki tilaisuudet alkavat klo 17.30. Jokaisessa kokoontumisessa on mahdollisuus 
lähettää viestiä neuvottelukunnalle.  



3 
 

 
Keskusteltiin oman JYTRY-verkoston perustamisesta Keski-Satakuntaan. 
Nakkilassa, Harjavallassa ja Kokemäellä ei koeta Porin tai Huittisten verkostoon 
liittymistä luontevana. Päätettiin järjestää Keski-Satakunnassa omia JYTRY-
kokoontumisia maakunnallisen kattavuuden takaamiseksi. Ulla ja Marika Järjestö 2.0 
-hankkeesta ryhtyvät valmistelemaan asiaa. 
 
Keskusteltiin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Neuvottelukunnan sisäiset viestit 
kulkevat Ullan kautta. Perustetaan myös Teams-ryhmä yhteisille materiaaleille. 
Neuvottelukunnan hissipuhetta ja viestintää mietitään joulukuun kokouksessa. Marika 
valmistelee kaikkien käyttöön neljä diaa, joissa ydinasiat JYTRYstä ja 
neuvottelukunnasta. Kaikkien toivotaan vievän viestiä eteenpäin omissa 
verkostoissaan. JYTRYn verkkosivut ovat toistaiseksi Yhteisökeskuksen sivujen alla. 
Nettisivujen rakenne ja sisältö uudistetaan vielä loppuvuoden aikana. JYTRYllä on 
myös tulostettava esite (löytyy verkkosivuilta). 
 

 
3. Sovitaan neuvottelukunnan kokousaikataulu vuodelle 2020 

 
Vuoden 2020 ensimmäinen kokous päätettiin pitää ti 21.1. klo 15-17 Rauman Lokki-
talolla ennen Rauman alueellisen verkoston kokoontumista. Neuvottelukunnan 
jäsenten toivotaan jäävän mahdollisuuksien mukaan verkostotapaamiseen.  
Päätettiin siirtää vuoden 2020 kokousaikataulun sopiminen joulukuun kokoukseen. 
Todettiin, että sovitaan koko vuodelle kokoukset kahden kuukauden välein (n. 6 kpl), 
joita voidaan tarvittaessa myös perua. Helmikuussa mahdollisesti sote-teemainen 
kokous, jos tarve ilmenee, 

 
4. Eväitä neuvottelukunnalle, Syysfoorumin työryhmätyöskentely ja palaute 

 
Neuvottelukunnalle jaettiin tutustuttavaksi Syysfoorumin työryhmäkeskusteluista 
nostetut toiveet ja evästykset sekä palautelomakkeen kautta tulleet terveiset. 
Päätettiin tutustua palautteisiin ja keskustella niistä tarkemmin joulukuun 
strategiakokouksessa.  

 
5. Satakunnan pitkän aikavälin maakuntasuunnitelman 2050 laadinta 

 
Ulla Jäntti esitteli maakuntasuunnitelman osallisuus- ja arviointisuunnitelman 

(liitteenä), jossa mainitaan JYTRY laatimisprosessiin kytkettävänä sidosryhmänä. 

Pertti Rajala kertoi prosessista oman kokemuksensa perusteella. Todettiin, että 

kannattaa olla mukana. Pyydetään johonkin kevään kokouksista suunnitelman 

valmistelija Satakuntaliitosta kertomaan prosessista ja odotuksista kolmannelle 

sektorille.  

 
6. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toteutus ja valtionavustushaku 

 
Ulla Jäntti esitteli lyhyesti STM:n Antti Kuopilan esityksen (liitteenä) pohjalta sosiaali- 
ja terveyskeskusohjelman aikataulun. Satakunnan kunnat ovat perustaneet 
Satakunnan sote-uudistukselle ohjausryhmän. Valtionavustushaku 
kehittämishankkeille on auki vuoden loppuun ja hankkeet alkavat kevään aikana. 
Vielä ei ole tietoa, mikä organisaatio ottaa uudistuksen Satakunnassa vastuulleen. 
Todettiin, että odotetaan uutisia ja ollaan valmiudessa nimeämään edustajia 
työryhmiin.  

 
7. Muut asiat 
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Ei muita asioita 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.38. 


