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MUISTIO 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous 
 
Aika:  Maanantai 14. joulukuuta 2020 kello 13.00 – 15.25 
Paikka: etänä Teams 
 
Läsnä: Hanna Ruohola (pj.) 

Jouni Joensuu 
 Tuula Rouhiainen-Valo 

Marja Takala 
Anne-Mari Hakuni 
Juha Koskelo 
Tuula Telin  
Ilse Vauhkonen 
Irma Roininen 
Terhi Perkiö 
Kati Vuori-Uotila 
Helena Manninen 
Milja Karjalainen (asiantuntijavieras) 
Marika Westergård 
Jaana Tuomela (siht.) 

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Etäkokous avattiin klo 13 ja todettiin läsnäolijat. 
 

2. JYTRYn toimintaohje ja (Mini)Syysfoorumin tunnelmat 
Läsnäolijoille saatettiin tiedoksi (Mini)Syysfoorumissa 17.11.2020 hyväksytty JYTRYn toimintaohje 
vuodelle 2021 (muistion liitteenä). 
 
(Mini)Syysfoorumissa neuvottelukunta esittäytyi. Puheenjohtaja kertoi neuvottelukunnan 
ensimmäisestä toimintavuodesta ja varapuheenjohtaja yhteistyöstä Satakuntaliiton kanssa. 
Neuvottelukunnan sisäisen Sote-työryhmän toiminta kiinnosti foorumiin osallistuneita. 
(Mini)Syysfoorumi todettiin tarpeelliseksi. JYTRYn varsinaisten yhdistysjäsenten 
vaikuttamismahdollisuudet nousivat keskusteluissa esille. Foorumissa kannustettiin toiveiden ja 
tarpeiden osalta ottamaan yhteyttä neuvottelukuntaan tai sen yksittäisiin jäseniin.  
 

3. Sote-työryhmän kuulumiset 
Sote-työryhmän puheenjohtaja Tuula Rouhiainen-Valo ja Satakunnan yhteisökeskuksen 
toiminnanjohtaja Milja Karjalainen 
 
Eduskunnan keskustelu 1 600-sivuisesta sote-lakipaketista 14.12.2020.  
 
Satasoten Satakunnan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hankejohtajaksi on valittu Anna 
Jaatinen ja Satakunnan sote-rakenneuudistus -hankkeen hankejohtajaksi on valittu Anneli 
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Lehtimäki. Satakunnan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen osahankkeiden 
hankekoordinaattoreiksi on valittu Anna Jaatinen, Sari Grönfors, Tellu Rosenqvist ja Johanna 
Santanen. Grönfors on mukana tammikuun 2021 Satakunnan järjestöjen sote-aamukahveilla ja 
Rosenqvist sekä Santanen puolestaan helmikuussa 2021. 
 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta esittäytyi 4.12.2020 Satakunnan järjestöjen sote-
aamukahveilla. Yleisen neuvottelukuntainfon lisäksi kerrottiin Satakunnan sote-uudistuksen eli 
Satasoten edistymisestä ja Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan sisäisestä Sote-työryhmästä. 
Järjestöjä kannustettiin osallistumaan sidosryhmäyhteistyötä koskevaan kyselyyn ja 
sidosryhmäyhteistyön toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen tulevaisuudessakin (työpajat, 
tilaisuudet). Aamukahveilla kiinnostus Sote-työryhmän jäsenyyttä kohtaan oli runsasta. 
Neuvottelukunta päätti, että Sote-työryhmän jäsenmäärää ei lisätä ja nykyistä kokoonpanoa ei 
muuteta. Tuula Rouhiainen-Valon lisäksi Sote-työryhmässä on seuraavat jäsenet: Anne-Mari 
Hakuni, Irma Roininen, Marja Takala, Jaana Hietakangas, Pirjo Sundman, Janne Rantala, Tuija 
Eskelinen, Johanna Huhtala, Mirva Heino ja Sirke Salmela. Sote-työryhmä voi kuulla asiantuntijoita 
tarvittaessa ja asiaan voidaan palata myöhemmin.  
 
Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen yhtenä osahankkeena on 
Maakunnalliset yhteistyörakenteet sidosryhmäyhteistyössä, minkä toimenpiteiden toteuttamista 
koordinoi ostopalveluna Satakunnan yhteisökeskus. Tarkoituksena on luoda Sote-tiimi, johon 
jäseniä mm. Satakunnan yhteisökeskuksen hallituksesta ja henkilöstöstä sekä Tuula Rouhiainen-
Valo neuvottelukunnasta. Toimenpiteiden toteuttamisessa hyödynnetään olemassa olevia 
verkostoja, kuten Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmää ja Satakunnan alueen 
vapaaehtoistoiminnan asiantuntijoiden verkostoa. Lisäksi luodaan laaja-alainen, parhaista 
mahdollisista osaajista koostuva OLKA-toiminnan maakunnallinen verkosto. Neuvottelukunnan 
vahvaa panosta tarvitaan sidosryhmäyhteistyötä linjaavan maakunnallisen 
kumppanuustoimintamallin luomisessa ja käytäntöön saattamisessa. Kumppanuudessa on tarpeen 
huomioida myös järjestöjen rooli hyvinvoinnin edistämisessä. 
 
Avoin viestintä sote-uudistuksesta ja koko maakunnan järjestökentän osallistumisen ja 
vaikuttamisen mahdollistaminen tärkeää. Avointa viestintää Satakunnan sote-uudistuksesta ja 
erityisesti järjestöjen osallistumismahdollisuuksia löytyy mm. oheiselta verkkosivulta 
www.yhteisokeskus.fi/sote/ Lisäksi tiedoksi kevään 2021  
Satakunnan järjestöjen sote-aamukahvit oheiselta verkkosivulta www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/  
 

4. Viestintätyöryhmän kuulumiset 
Satakunnan yhteisökeskuksen viestinnän asiantuntija Marika Westergård ja Satakunnan 
järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola 
 
Viestintätyöryhmän ensimmäisessä kokouksessa valmisteltiin (Mini)Syysfoorumia. 
(Mini)Syysfoorumissa todettiin, että JYTRY:n ja Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan 
toiminnasta on tarpeen informoida / viestiä säännöllisesti ja selkeästi (aikaansaannokset, 
käytännön toimenpiteet, edistyminen).  
 
Satakunnan järjestöjen sote-aamukahvit ovat yksi viestintää edistävä hyvä käytäntö. Moninaiset 
verkostot, joissa neuvottelukunnan jäsenet ovat mukana, kannattaa hyödyntää viestinnässä ja 
neuvottelukunnan näkyvyyden edistämisessä. Neuvottelukunnan jäsenten aktiivinen osallistuminen 
maakunnallisiin, alueellisiin ja paikallisiin verkostoihin on erittäin arvokasta. Vastavuoroista 
tiedotusta ja viestintää on tarpeen saada alueellisten JYTRY-verkostojen ja neuvottelukunnan 
välille.  
 
Viestintätyöryhmän kokoukset on hyvä aikatauluttaa toteutettavaksi neuvottelukunnan kokousten 
jälkeen. Päätettiin lisätä viestintätyöryhmän kokoukset JYTRYn vuosikelloon. 
 
 

http://www.yhteisokeskus.fi/sote/
http://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/


3 
 

5. Yhteistyö Satakuntaliiton kanssa  
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Jouni Joensuu 
 
Läsnäolijoille saatettiin tiedoksi, että positiivisessa hengessä järjestettyjä yhteistyötapaamisia on 
ollut kolme. Neuvottelukunnasta ovat osallistuneet Hanna Ruohola ja Jouni Joensuu sekä 
Satakunnan yhteisökeskuksesta Ulla Jäntti tai Milja Karjalainen. Satakuntaliitosta on ollut 
henkilöstön lisäksi paikalla myös luottamushenkilöjohtoa. Järjestökentän monimuotoisuudesta 
johtuen neuvottelukunta yhteistyökumppanina selkiyttää tilannetta.  
 
Satasoten sidosryhmäyhteistyötä linjaava maakunnallinen kumppanuustoimintamalli linkittyy 
Satakuntaliiton keväällä 2021 tekeillä olevaan maakuntaohjelmaan. Satakuntaliitto haluaa koota 
järjestöjen näkemykset maakuntaohjelmaan, koska maakunnan elinvoiman ja satakuntalaisten 
hyvinvoinnin kannalta järjestötoimintaa pidetään tärkeänä.   
 
JYTRYn Kevätfoorumilta ja alueellisilta JYTRY-verkostoilta on tarpeen saada evästystä 
neuvottelukunnalle viestittäväksi edelleen Satakuntaliittoon. Tästäkin syystä toimiva tiedotus ja 
viestintä alueellisten JYTRY-verkostojen ja neuvottelukunnan välillä on tärkeää.  
 
Keskusteltiin, miten voidaan lisätä neuvottelukunnan tunnettuutta ja näkyvyyttä? Jokaisen 
neuvottelukunnan jäsenen rooli myös viestijänä hyvä muistaa. Lisäksi keskusteltiin, miten 
viestitään neuvottelukunnan merkityksestä ja aikaansaannoksista? Päätettiin tuoda esille 
neuvottelukunnan ensimmäisen toimintavuoden tuloksia Satakunnan yhteisökeskuksen vuoden 
2021 ensimmäisessä uutiskirjeessä. Todettiin myös, että selkiytystä JYTRY-toiminnan 
rakenteeseen ja järjestöjen vaikuttamisprosesseihin tarvitaan edelleen.   
 

6. JYTRYn vuosikello 
Neuvottelukunnan vuotta 2020 arvioitaessa pidettiin keskeisenä verrata vuoden aikana 
toteutuneita toimenpiteitä toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelmaan 2020 - 2021 on kirjattu 5 
kokonaisuutta:  
 - JYTRYn laajentaminen ja tunnettuuden lisääminen 
 - järjestäytyminen JYTRYn sateenvarjon alle 
 - kuntayhteistyön lisääminen ja rahoituksen turvaaminen 
 - sote-uudistukseen vaikuttaminen 
 - kuntavaalit 2021 
 
Toimintavuotta 2020 arvioitaessa nostettiin esille seuraavat toteutuneet toimenpiteet: 
 - Sote-työryhmän toiminta (Satasoten hankehakemuksiin vaikuttaminen, Satasoten 
 valmisteluun kutsuminen, Satakunnan järjestöjen sote-aamukahvit, 
 valtakunnallinenkin arvostus järjestöjen keskeisestä roolista Satasotessa)  
 - Satakuntaliiton kanssa käynnistynyt yhteistyö 
 - poikkeustilanteesta huolimatta neuvottelukunta on toiminut ja kokoustanut 
 - poikkeustilanteessa järjestöjen keskinäisen yhteistyön tiivistyminen   
 
Vuosikellon mukaan kokousajankohtien ja toiminnan suunnittelua vuodelle 2021. 
Neuvottelukunnan kokoukset ovat seuraavasti: 
 - 11.2.2021 klo 13 - 15 
 - 25.3.2021 klo 13 - 15 
 - 12.5.2021 klo 9 – 11 
 
Viestintätyöryhmän kokoukset puolestaan seuraavasti: 
 - 16.2.2021 klo 9 – 11 
 - 31.3.2021 klo 9 – 11 
 - 18.5.2021 klo 9 – 11 
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JYTRYn Kevätfoorumi päätettiin pitää 10.6.2021, mahdollisesti hybriditilaisuutena. Kevätfoorumin 
jälkeen neuvottelukunta sopii tapaamisen Satakuntaliiton kanssa.  
 
Keskusteltiin yhteisestä vaikuttamistoiminnasta kuntavaaleissa (18.4.2021). Yksi elämä -verkosto 
(Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Sydänliitto, 
Syöpäjärjestöt) on tarjonnut yhteistyötä neuvottelukunnalle ja kutsunut Hanna Ruoholan yhteiseen 
suunnittelupalaveriin. Neuvottelukunta kannatti järjestötoimintaa esittelevän materiaalin 
tuottamista, sen välittämistä ehdokkaille esim. puolueiden piiritoimistojen kautta ja ehdokkaisiin 
vaikuttamista. Hyvinä kokeilun arvoisina ideoina pidettiin myös järjestömyönteisten ehdokkaiden 
seulontaa, järjestöystävällinen kunta -teeman konkretisointia ja vinkkien jakamista 
satakuntalaisyhdistyksille kuntavaalivaikuttamiseen. Tapahtumat tai tilaisuudet eivät saaneet 
kannatusta. Lisäksi kannatusta sai Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen maakunnallisille 
verkostojärjestöille tuottama vaalivaikuttamisvideo. Video sisältää yhteisen kaikkiin maakuntiin 
soveltuvan osuuden sekä alueellisen osuuden, missä haastatellaan tunnettua henkilöä alueelta 
järjestöjen roolista ja merkityksestä. Päädyttiin jääkiekkoilija ja maailmanmestari Jesse 
Joensuuhun, jonka kiinnostusta Jouni Joensuu selvittää.  
 

7. Satakunnan yhteisökeskuksen resurssit JYTRYn ja neuvottelukunnan toiminnan tueksi 
vuonna 2021  
Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen 

Jaana Tuomelan työpanos neuvottelukunnan sihteeriksi vuodelle 2021 on mahdollinen. Lisäksi 

viestinnän asiantuntija Marika Westergårdin työsuhde Satakunnan yhteisökeskuksessa jatkuu 

vuodella.  

Alueelliset JYTRY-verkostot organisoituvat tulevaisuudessa itsenäisesti ja oman tarpeensa 

mukaisesti. Jo olemassa olevat alueelliset ja paikalliset verkostot on hyvä huomioida. 

Neuvottelukunta kannatti ajatusta, että alkuvuonna 2021 järjestetään Jaana Tuomelan koolle 

kutsumana alueellisia JYTRY-verkostoja edustaville neuvottelukunnan jäsenille yhteinen 

keskustelutilaisuus alueellisten verkostojen roolista ja tuen tarpeista. Seuraavassa helmikuun 2021 

neuvottelukunnan kokouksessa keskustellaan esille nousseista asioista.  

JYTRYn tilaisuuksista tai tapahtumista sekä Satakunnan yhteisökeskuksen mahdollisesta 

resurssista niihin liittyen sovitaan tapauskohtaisesti. 

8. Roolien ja vastuiden selkiytys (Satakunnan yhteisökeskus suhteessa Satakunnan 
Järjestöyhteistyöryhmä JYTRYyn ja Satakunnan järjestöjen neuvottelukuntaan) 
Keskusteltiin työnjaosta Satakunnan yhteisökeskuksen ja Satakunnan järjestöjen 
neuvottelukunnan kesken. Järjestöyhteistyöhön liittyvissä toiveissa ja tarpeissa lähestytään usein 
Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalaista. Osa yhteistyöpyynnöistä on 
tarpeen ohjata neuvottelukunnalle. Neuvottelukunta antoi valtuudet puheenjohtajalle, 
varapuheenjohtajalle ja Sote-työryhmän puheenjohtajalle sopia keskenään yhteistyöpyyntöihin 
liittyvistä vastuista ja tehtävistä. Neuvottelukuntaa tiedotetaan säännöllisesti ja se pidetään ajan 
tasalla. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja Sote-työryhmän puheenjohtajan harkintaan 
luotetaan sen suhteen, milloin vaaditaan neuvottelukunnan päätöksiä. Hyvänä käytännön toimena 
nostettiin esille myös neuvottelukunnan sähköpostikokoukset.  
 

9. Muut asiat 
STEA-rahoitteisella (STEA = Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) Sote-muutostuella 
palkataan yksi aluekoordinaattori Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan alueelle. Kolmen 
alueen neuvottelukuntien välinen yhteistyö nähtiin kannatettavana. 

 
10. Kokouksen päättäminen 

Etäkokous päätettiin klo 15.25. 
 


