
 
 
 
MUISTIO 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous 
 
Aika:  Torstai 11. helmikuuta 2021 kello 13.00 – 15.15 
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 
Marika Westergård 
Jaana Tuomela (siht.) 

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Etäkokous avattiin klo 13 ja todettiin läsnäolijat. 
 

2. Sote-työryhmän kuulumiset 
Sote-työryhmän puheenjohtaja Tuula Rouhiainen-Valo 
 
Satasoten Satakunnan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hankejohtajana toimii Anna Jaatinen 
ja Satakunnan sote-rakenneuudistus -hankkeen hankejohtajana puolestaan Anneli Lehtimäki. 
Satakunnan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen osahankkeiden hankekoordinaattoreista Tellu 
Rosenqvist ja Johanna Santanen olivat Satakunnan järjestöjen sote-aamukahveilla vieraana 
5.2.2021. Hankekoordinaattoreista Anna Jaatinen ja Sari Grönfors ovat järjestöjen sote-
aamukahveilla 5.3.2021. Huhtikuussa 2021 järjestetään yhteinen sote-aamukahvi Satasoten 
kanssa. Satakunnan järjestöjen sote-aamukahvit keskeinen neuvottelukunnan Sote-työryhmän 
aikaansaannos. Lisätietoa sote-aamukahveista, esitykset ja osallistumislinkit verkkosivulta 
www.yhteisokeskus.fi/soteaamukahvit/  
 
Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen yhtenä osahankkeena on 
Maakunnalliset yhteistyörakenteet sidosryhmäyhteistyössä, minkä toimenpiteiden toteuttamista 
koordinoi Satakunnan yhteisökeskus. Sidosryhmäyhteistyön sisältöjä ovat mm. OLKA-toiminnan 
laajentaminen perusterveydenhuoltoon ja sote-keskuksiin, vapaaehtoistoiminnan 
saavutettavuuden edistäminen, kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijatoiminnan 
hyödyntämisen lisääminen sekä seurakuntien ja yritysten kanssa toteutettavan yhteistyön 
vahvistaminen. Yhdistyksillä ja järjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa sidosryhmäyhteistyön 

http://www.yhteisokeskus.fi/soteaamukahvit/


kehittämiseen. Kehittämistyöhön ja keskusteluun kannattaa osallistua. Parhaillaan on menossa 
Osallisuus Satakunnassa 2021 -asiakirjan kommentointi 8.3.2021 asti. Tulossa on 26.2.2021 klo 
10-12 toinen Kumppanuus-asiakirjaa koskeva työpaja. Valtakunnallisesta ja erityisesti alueellisesta 
kehittämistyöstä lisätietoa verkkosivulla www.yhteisokeskus.fi/sote/  
 
Maakunnallisen OLKA-verkoston toiminta käynnistyy helmikuussa 2021. Satakunnan 
yhteisökeskuksen sisäinen Sote-työryhmä muodostuu Satakunnan yhteisökeskuksen hallituksen ja 
henkilöstön edustajista täydennettynä Tuula Rouhiainen-Valolla. Tämä työryhmä kokoontuu 
kahden viikon välein tiistaisin. Kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämistä 
käsittelevät työpajat toteutetaan seuraavasti: kaksi samansisältöistä työpajaa, osallistu joko 
9.3.2021 klo 13-15 tai 17.3.2021 klo 17-19 sekä jatkotyöskentelyyn kaksi samansisältöistä 
työpajaa, osallistu joko 20.4.2021 klo 13-15 tai 21.4.2021 klo 17-19. Kaikki sidosryhmäyhteistyötä 
koskevat avoimet tapahtumat ja tilaisuudet löytyvät oheiselta verkkosivulta 
www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/ Tervetuloa mukaan! 
 
Järjestöjen sote-muutostuki -hankekokonaisuuteen ajalle 2021 – 2023 Satakunnan, Pohjanmaan ja 
Varsinais-Suomen aluekoordinaattoriksi on valittu Reeta Valta, joka aloittaa 1.4.2021 alkaen 
kokoaikaisesti tehtävässä.  
 
Satakunnan järjestöjen keskinäinen yhteistyö ja sen organisointi sekä yhteistyö julkisen sektorin 
toimijoiden mm. Satasoten kanssa on saanut positiivista huomiota ja kiitosta valtakunnankin 
tasolta. Kiitokset ja palautteet neuvottelukunnalle toivat SPR Satakunnan piirin Anne-Mari Hakuni 
sekä Satakunnan Vanhustuki ry:n Irma Roininen. Sekä Anne-Mari että Irma ovat valtakunnallisissa 
verkostoissaan ja tapahtumiin osallistuessaan tuoneet esille mm. Satakunnan 
Järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn ja neuvottelukunnan toimintaa.  
 

3. Viestintätyöryhmän kuulumiset ja neuvottelukunnan evästykset työryhmälle 
Satakunnan yhteisökeskuksen viestinnän asiantuntija Marika Westergård ja Satakunnan 
järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola 
 
Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn ja neuvottelukunnan toimintaa koskevaan viestintään 
on toivottu selkokielisyyttä ja toiminnan hyödyn esille tuomista, jotta yksittäinen yhdistysaktiivi saa 
käsityksen mistä toiminnassa on kyse, miten toimintaan voi vaikuttaa sekä miten toiminta ja 
järjestöyhteistyö hyödyttävät paikallisesti ja/tai alueellisesti toimivaa yhdistystä. Selkeä viestintä 
edistää järjestötoiminnan näkyvyyttä, tunnettuutta ja saavutettavuutta. Viestinnän osalta todettiin, 
että neuvottelukunnan jäsenten kannattaa hyödyntää olemassa olevaa ja päivitettyä JYTRY-
verkkosivua www.yhteisokeskus.fi/jytry/ 
 
Tutustuttiin Marika Westergårdin päivittämään JYTRY-esittelymateriaaliin (PowerPoint), mitä 
pidettiin erittäin hyvänä, selkeänä ja sopivan mittaisena. Alueellisten JYTRY-verkostojen edustajien 
mukaan kyseinen esittelymateriaali tulee hyödynnetyksi alueellisten JYTRY-verkostojen 
toiminnassa. JYTRY-esittelymateriaali (PowerPoint) toimitetaan neuvottelukunnan jäsenille 
kommentoitavaksi, jotta neuvottelukunnan sisäinen viestintätyöryhmä saa sen viimeistellyksi 
kommenttien pohjalta 16.2.2021 kokouksessaan. Viimeistelty ja valmis JYTRY-esittelymateriaali 
(PowerPoint) löytyy JYTRY-verkkosivulta ja materiaali lähetetään myös muistion liitteenä.  
 
Keskusteltiin tarpeesta luoda myös aikaansaannoksia ja tehtyjä toimenpiteitä kuvaava erillinen 
PowerPoint-esitys, mikä voi sisältää mm. neuvottelukuntatoiminnan käynnistämisen, Sote-
työryhmän toiminnan sote-uudistukseen vaikuttamisessa ja Satakuntaliitto-yhteistyön.  
 
Yleiskeskustelua teemoista ja tavoista lisätä järjestötoiminnan näkyvyyttä: 
- paikallislehtiuutiset (valmis uutispohja JYTRY-toiminnasta, mitä alueellisten JYTRY-verkostojen 
edustajat voivat hyödyntää; kunnan yhteistyömahdollisuudet alueellisen JYTRY-verkoston kanssa; 
alueellinen JYTRY-verkoston toiminta esille) 
- korona-apu Satakunnassa www.yhteisokeskus.fi/koronaapu 
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- Syysfoorumissa 2020 esille noussut yksinäisyysteema (yksittäisten ihmisten, yhdistysten ja 
järjestöjen aktivointi yksinäisyyden vähentämiseksi; olemassa olevien kampanjoiden ja tempausten 
hyödyntäminen) 
- järjestöjen nopea reagointi viranomaisten tueksi esim. koronarokotukset ja vapaaehtoisten 
hyödyntäminen ja kouluttaminen tehtävään  
 
Kuntavaaleihin 2021 liittyvästä yhteisestä vaikuttamistoiminnasta keskusteltiin myös. Kaikkia viime 
kokouksessa esille nousseita hyviä ideoita ei käytännössä kyetä toteuttamaan vaan keskitytään 
muutamaan. Perusperiaate on, että jokainen neuvottelukunnan jäsen kykenee omalla 
toiminnallaan edistämään satakuntalaisen järjestötoiminnan näkyvyyttä. Järjestöjen ja julkisen 
sektorin yhteistyötä esittelevät hyvät käytännöt Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisusta Järjestö 
<3 kunta kannattaa hyödyntää. Julkaisu löytyy oheisesta linkistä 
www.yhteisokeskus.fi/jarjestosydakunta/ Kokouksessa päätettiin olla mukana sekä Yksi elämä -
verkoston webinaarissa että maakunnallisten verkostojärjestöjen yhteisellä 
vaalivaikuttamisvideolla. Yksi elämä -verkoston webinaari Hyvinvoinnin hinta – kuntapäättäjä 
kirstunvartijana pidetään 6.4.2021 klo 17-18.30. Kaikki kuntavaaliehdokkaat kutsutaan webinaariin, 
mikä myös tallennetaan hyödynnettäväksi myöhemminkin. Maakunnallisten verkostojärjestöjen 
Yhdistykset näkyville kuntavaaleissa -videolla Satakunnan ”kasvona” toimii jääkiekkoilija, 
maailmanmestari Jesse Joensuu. Sovittiin, että Jaana Tuomela ilmoittaa Elina Pajulalle Pohjois-
Karjalan Sosiaaliturvayhdistykseen asiasta ja välittää Jesse Joensuun yhteystiedot. 
Neuvottelukunnan jäsenille tiedoksi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n vaaliteemoja: HYTE 
(järjestö – kuntakumppanuus), kunta-avustukset, ruoka-apu, SOTE-kumppanuus sekä järjestöjen 
rooli työllisyydenhoidossa ja kuntakokeilussa. 
 
Kokouksen linjaus itse ehdokkaana oleville neuvottelukunnan jäsenille on seuraava: kukaan 
kuntavaaleissa ehdolla oleva ei ole Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn tai Satakunnan 
järjestöjen neuvottelukunnan ehdokas. Muistin virkistykseksi toimintaohjeen 2021 kirjaus ”JYTRY 
on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton”. Kuntavaaleissa ehdolla olevat neuvottelukunnan 
jäsenet voivat kuitenkin puhua yleisesti JYTRYn toiminnasta sekä satakuntalaisen yhdistys- ja 
järjestötoiminnan merkityksestä hyvinvoinnin edistämisessä sekä kertoa olevansa 
neuvottelukunnan jäsen.  
 

4. Alueellisten JYTRY-verkostojen toiminta 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan sihteeri Jaana Tuomela ja alueellisten JYTRY-
verkostojen edustajat 
 
Alueelliset JYTRY-verkostot organisoituvat itsenäisesti ja oman tarpeensa mukaisesti. 
Marraskuussa 2020 yhteisessä Syysfoorumissa päivitetty toimintaohje linjaa alueellisten JYTRY-
verkostojen toimintaa ja tehtäviä. Toimintaohje löytyy oheisesta linkistä www.yhteisokeskus.fi/wp-
content/uploads/2021/01/JYTRYn-toimintaohje-2021.pdf Kolmella alueellisella JYTRY-verkostolla 
on edustaja neuvottelukunnassa (Huittisten seutu / Helena Manninen; Pohjois-Satakunta / Kati 
Vuori-Uotila; Rauman seutu / Terhi Perkiö), Keski-Satakunnalla ja Porin seudulla ei ole vielä omaa 
edustajaa neuvottelukunnassa. Alueilla on olemassa olevia, toimivia verkostoja ja 
yhteistyörakenteita, joita on hyvä hyödyntää. Keski-Satakunnan ja Porin seudun JYTRY-verkoston 
aktivoimisessa päätettiin odottaa pandemiatilanteen helpottumista. Kasvokkain tapahtuvat 
tapaamiset esim. jonkin tietyn teeman ympärillä ovat luontevinta alueellista JYTRY-verkoston 
toimintaa, mitä on nyt haasteellista kokoontumisrajoitusten aikana toteuttaa. 
 
Alueellisten JYTRY-verkostojen edustajien ja Jaana Tuomelan 4.2.2021 etätapaamisen 
keskustelujen pohjalta kokouksessa keskusteltiin verkostojen toiminnan tukemisesta sekä 
alueellisten JYTRY-verkostojen ja neuvottelukunnan välisestä vastavuoroisesta tiedotuksesta ja 
viestinnästä. Neuvottelukunnan kokouksissa on mahdollista käsitellä säännöllisesti alueellisten 
JYTRY-verkostojen ajankohtaiset kuulumiset. Alueellisten JYTRY-verkostojen edustajat voivat 
puolestaan viestiä neuvottelukunnan ajankohtaiset kuulumiset omissa alueellisissa verkostoissaan 
ja yhteistyötapaamisissaan. Viestintään ja sen toimivuuteen on tarpeen vielä palata. Erityisen 
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tärkeää on viestinnän selkeys, yksittäisen yhdistyksen / järjestön vaikuttamismahdollisuuksien 
esille tuonti sekä JYTRY-toiminnan ja neuvottelukuntatoiminnan hyödyn ja merkityksen esittely. 
 

5. Kuntayhteistyöllä JYTRYn ja neuvottelukunnan tunnettuuden lisäämistä 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola 
 
Kuntayhteistyö on tärkeä osa sekä JYTRYn ja neuvottelukunnan toimintaa että yksittäisten 
yhdistysten / järjestöjen toimintaa. Neuvottelukunta ei nähnyt kuitenkaan tällä hetkellä 
tarpeelliseksi järjestää erillistä kuntayhteyshenkilöille suunnattua tiedotus- ja keskustelutilaisuutta. 
Neuvottelukunnan jäsenet osallistuvat kukin moninaisiin verkostoihin ja yhteistyötapaamisiin, joissa 
on luontevaa tuoda esille JYTRYn ja neuvottelukunnan toimintaa. Hyvänä esimerkkinä 
mainittakoon LiikUn verkostoituminen Satakunnan kuntien (16) kanssa. Lisäksi 
sidosryhmäyhteistyön kehittäminen on osana Satasotea. Yhtenä ideana kokouksessa todettiin, että 
kunnanvaltuustoille voi viestintää ja informaatiota lisätä tulevaisuudessa. 
 
Kuntayhteistyöhön liittyen keskusteltiin satakuntalaisjärjestöjä ja erityisesti niiden toimintaa 

esittelevästä Järjestöbarometristä. Satakuntaliitolla ja Satakunnan kunnilla (16) on tarve 

yksilöidystä kuntakohtaisesta järjestötiedosta. Kuntakohtaiset avustuskäytännöt ja järjestöjen 

tarjoamat myytävät palvelut kiinnostavat myös. Milja Karjalainen Satakunnan yhteisökeskuksesta 

tarjoaa työpanosta ja yhteistyötä neuvottelukunnalle Järjestöbarometrin ja siihen liittyvän laajan 

maakunnallisen kyselyn aikaansaamiseksi. Kokous piti Järjestöbarometri-ideaa kannatettavana. 

Sote-työryhmän puheenjohtaja Tuula Rouhiainen-Valo tarjosi asiantuntemuksensa hyödyntämistä 

Järjestöbarometri-työhön. Hyvä on myös pohtia, miten kuntayhteyshenkilöitä voidaan hyödyntää 

kyselyn välittämisessä paikallisille ja alueellisille yhdistyksille / järjestöille.  

6. Muut asiat 
Neuvottelukunnalle oli toimitettu nimeämispyyntö maakuntien verkostojärjestöjen 

neuvottelukuntaan. Kustakin maakunnasta pyydettiin ehdotus maakuntaa edustavasta 

varsinaisesta - sekä varalla toimivasta järjestöstä 31.3.2021 mennessä. Maakuntien 

verkostojärjestöjen neuvottelukunnan laatimat kriteerit: 

- taustataho on maakunnallinen toimija tai verkostojärjestö 

- tavoittaa monipuolisesti maakunnan sosiaali- ja terveysjärjestöjä 

- on mukana maakunnan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyössä 

- on mukana maakuntien välisen yhteistyön rakentamisessa 

- on valtakunnalliset yhteydet sote-järjestöyhteistyössä 

Neuvottelukunta päätti esittää maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukuntaan varsinaiseksi 

järjestöksi Satakunnan yhteisökeskusta ja varalla toimivaksi järjestöksi Satakunnan Sosiaali- ja 

terveysturvayhdistystä. Neuvottelukunnan sihteeri toimittaa päätöksen. 

Lisäksi tiedotettiin neuvottelukuntaa, että maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta on 

päättänyt ehdottaa Milja Karjalaista Satakunnan yhteisökeskuksesta yhdeksi STEA-

neuvottelukunnan jäseneksi. 

7. Kokouksen päättäminen 
Etäkokous päätettiin klo 15.15. 
 


