
 
 
MUISTIO 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous 
 
Aika:  Torstai 25. maaliskuuta 2021 kello 13.05 – 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 
Milja Karjalainen (asiantuntijavieras) 
Marika Westergård 
Jaana Tuomela (siht.) 

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Etäkokous avattiin klo 13.05 ja todettiin läsnäolijat. 
 

2. Sote-työryhmän kuulumiset 
Sote-työryhmän puheenjohtaja Tuula Rouhiainen-Valo 
 
Perustiedot sote-uudistuksesta, Satasotesta ja Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan Sote-
työryhmästä esiteltiin kokouksessa. Lisäksi esillä oli sidosryhmäyhteistyöhön liittyvän osahankkeen 
eteneminen ja satakuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet (esitys muistion liitteenä).  
 
Päätettiin, että Sote-työryhmä valmistelee neuvottelukunnan osallisuutta edistävää toimintaa 
esittelevän osuuden Osallisuus Satakunnassa 2021 -asiakirjaan. Tuula Rouhiainen-Valo organisoi 
valmistelun. Neuvottelukunta käsittelee toukokuun kokouksessaan asian ja kommentoi Sote-
työryhmän esitystä ennen kokousta. Osallisuus Satakunnassa 2021 -asiakirjan puhtaaksikirjoitus 
ajoittuu kesäkuulle 2021.  
 
Todettiin tekeillä olevan Kumppanuus-asiakirjan linjaavan tulevan hyvinvointialueen ja 
neuvottelukunnan välistä yhteistyötä pitkällä tähtäimellä. Kumppanuus-asiakirjaankin pyydetään 
neuvottelukunnan kommentit todennäköisesti syksyllä 2021. 
 

3. Viestintätyöryhmän kuulumiset ja neuvottelukunnan evästykset työryhmälle 
Satakunnan yhteisökeskuksen viestinnän asiantuntija Marika Westergård ja Satakunnan 
järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola 



 
JYTRYn viestinnän painopisteet esiteltiin kokouksessa (esitys muistion liitteenä): 
- jäsenmäärän ja tunnettuuden lisääminen 
- yhdistysten keskinäisen yhteistyön tiivistäminen 
- kuntayhteistyön lisääminen ja rahoituksen turvaaminen 
- sote-uudistusyhteistyö 
 
Jäsenmäärän ja tunnettuuden lisäämiseksi kannatettiin viestintätyöryhmän esitystä kampanjasta: 
varsinaisille yhdistysjäsenille ohjataan kysely: Miksi kuulut JYTRYYn? Mitä JYTRY antaa 
yhdistyksellesi? Mitä yhdistyksesi voi tarjota JYTRYlle? Vastauksia hyödynnetään some-
kampanjassa ja JYTRY-esittelymateriaaleissa. Kampanja toteutetaan huhti-toukokuussa 2021.  
 
JYTRYn viestinnän brändivärit ovat oranssi ja sininen, huomioidaan tekstin näkyminen 
taustastaan. 
 
Muistutettiin, että neuvottelukunta on mukana Yksi elämä -verkoston webinaarissa Hyvinvoinnin 
hinta – kuntapäättäjä kirstunvartijana, mikä pidetään 6.5.2021 klo 17. 
 
Keskusteltiin Helena Mannisen esille tuomasta huolesta, erityisesti ikäihmisten yksinäisyyden 
osalta. Päätettiin, että Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta ja Satakunnan 
Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY toteuttavat yksinäisyyden ehkäisyä tukevan haastekampanjan. 
Kampanjalla kannustetaan yksittäisiä henkilöitä ja kokonaisia yhteisöjä soittamaan tai ottamaan 
muulla tavoin yhteyttä läheiseen tai tuntemattomaan. Neuvottelukunnan jäsenten toivotaan 
viestivän kampanjasta ja haastavan sidosryhmiään mukaan. Haasteellisena nähtiin se, miten 
tavoitetaan aidosti yksinäiset, jotka eivät koskaan saa soittoja tai yhteydenottoja. Todettiin, että 
kampanja kannattaa liittää osaksi #SuomiToimii -brändiä, jotta kampanjalle saadaan myös 
valtakunnallista näkyvyyttä. Sovittiin, että viestintätyöryhmä, täydennettynä Helena Mannisella, 
suunnittelee kampanjamateriaalin, jonka avulla kampanjasta viestitään sekä sähköpostitse että 
somessa. Tavoitteena on käynnistää haastekampanja pikaisesti ennen pääsiäistä. Kokouksessa 
myös ideoitiin, että järjestöammattilaiset voisivat mahdollisesti hyödyntää työaikaansa 
kontaktoimalla esim. jäsenistöään. Myös toiselle järjestöammattilaiselle voisi soittaa ja tiedustella 
jaksamista korona-aikana. Tärkeää olisi haastekampanjan aikana saada kirjatuksi ylös 
tavoitettujen lukumäärä tai arvio tavoitetuista. Lisäksi olisi hienoa, mikäli muutama puhelinsoiton tai 
muun yhteydenoton saanut kertoisi, mikä merkitys soitolla tai yhteydenotolla oli vastaanottajalleen.  
 

4. Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan ajankohtaiset kuulumiset 
Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen 
 
Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta on perustettu 7.5.2020. Neuvottelukunta edistää 
maakuntien ja valtakunnan tason esim. ministeriöiden vuoropuhelua sekä maakuntien järjestöjen 
keskinäistä yhteistyötä. Satakunnan edustaja Milja Karjalainen on maakuntien verkostojärjestöjen 
neuvottelukunnan työvaliokunnassa. Pohjois-Karjalaa edustava Elina Pajula on neuvottelukunnan 
sihteeri ja yhteyshenkilö elina.pajula@pksotu.fi Puheenjohtajana toimii Lapin edustaja Veli-Matti 
Ahtiainen. Neuvottelukunnan verkkosivut www.verkostojarjestot.fi  
 
Satakunnan yhteisökeskus on maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnassa Satakuntaa 
edustava varsinainen jäsen ja Satakunnan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry on varajäsen 
(Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan päätös 11.2.2021). Satakunnan yhteisökeskuksen 
hallituksen päätöksellä Milja Karjalainen toimii Satakunnan yhteisökeskuksen edustajana. 
Satakunnan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry nimeää lähiaikoina kuka yhdistystä edustaa.  

 
Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta valmisteli yhteistyöllä Järjestöjen sote-
muutostukirahoitushaun. Myös lainsäädännön valmisteluun esim. 
valtionavustusjärjestelmään on otettu kantaa. Tarkoituksena on kutsua koolle eri puolilla 
Suomea toimivat järjestöjen neuvottelukunnat yhteiseen vuoropuheluun.  

mailto:elina.pajula@pksotu.fi
http://www.verkostojarjestot.fi/


 
5. Kevätfoorumi 2021 

Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola 
 
Keskusteltiin toimintasuunnitelmaan kirjatusta Kevätfoorumista, jonka ajankohdaksi on 
aiemmin sovittu 10.6.2021. JYTRYn Kevät- ja Syysfoorumeiden tarkoitus linjataan JYTRYn 
toimintaohjeessa 2021 sivulla 10. Toimintaohje 2021 löytyy oheisesta linkistä 
https://www.yhteisokeskus.fi/wp-content/uploads/2021/01/JYTRYn-toimintaohje-2021.pdf 
 
Päätettiin, että näkyvyyden takia on tärkeää järjestää Kevätfoorumi, todennäköisesti 
etätilaisuutena. Mahdollisia teemoja nostettiin esille kokouksessa: vertaistuki ja virkistys, 
tulevaisuus (mitä opimme poikkeustilanteesta?), järjestöammattilaisten jaksaminen ja 
hyvinvointi, järjestöjen muutoskyky ja resilienssi (esim. Ulrika Björkstam), ajankohtainen 
lainsäädäntö sekä Kumppanuus-asiakirjan ja maakuntaohjelman kommentointi. Yleisesti 
kannatettiin rentouttavaa teemaa ja nostettiinpa esille jopa idea pukeutua esim. hauskaan 
hattuun…Viestintätyöryhmä käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan.  

 
6. Muut asiat 

Alueellisten JYTRY-verkostojen ajankohtaiset kuulumiset: 
Rauman seutu: 
- Ilse Vauhkonen kertoi, että yhteistyötä Rauman kaupungin Tanja Hakulisen ja Rauman 
Tulestalon kanssa on käynnistelty Tanja Hakulisen aloitteesta. Tarkoitus kutsua koolle kaupungilta 
avustusta saavat yhdistykset ja järjestöt. Kokoontumisissa on tarpeen viestiä yhdistyksille ja 
järjestöille Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmästä ja järjestöjen neuvottelukunnasta. Raumalaiset 
yhdistykset ja järjestöt ovat kokeneet jäävänsä verkostotoiminnan ulkopuolelle, joten on tärkeää 
viestiä JYTRY-verkostosta ja yhteistyön mahdollisuuksista 
- Ilsen tavoitteena on tiivistää ns. työllistävien järjestöjen yhteistyötä. Lisäksi tärkeää on vaikuttaa 
kaupungin suuntaan, jotta yhdistys- ja järjestötoiminnan merkitys huomioidaan (esim. avustukset). 
Järjestöjen työllisyyspoliittiset hankkeet (TYPO) ovat huolissaan tulevista avustuksista. Järjestöjen 
työllisyyttä edistävä toiminta onkin tarpeen saada näkyväksi. Lisäksi työllistävät järjestöt on myös 
hyvä saada Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn jäseniksi 
Huittinen: 
- ei ajankohtaista, Helena Manninen kertoi tehneensä Facebook-viestintää 
 
Keskusteltiin Järjestöbarometrista. Satakunnan järjestötoiminta on tarkoitus tuoda esille syksyllä 
2021. Kyseiseen Järjestöbarometriin liittyen satakuntalaisyhdistyksille lähetetään kysely. 
Mahdollisesti tehdään myös taustoittavia opinnäytetöitä.   
 
Tiedotettiin: Hanna Ruoholan, Jouni Joensuun ja Tuula Rouhiainen-Valon kirjoittama artikkeli 
neuvottelukunnan ensimmäisestä toimintavuodesta julkaistaan Satakunnan yhteisökeskuksen 
julkaisussa keväällä 2021; neuvottelukunta antoi lausunnon valtionavustuskäytäntöihin 29.1.2021; 
JYTRY-verkkosivulla olevat lomakkeet (sähköpostilistalle liittyminen / poistuminen; yhdistysjäsenen 
yhteystietolomake) 
 
Yhdistyslakia ollaan parhaillaan muuttamassa, tulossa mahdollisesti kevennyksiä 
vuosikokouskäytäntöihin, byrokratiaan, kirjanpitovelvollisuuteen. Oikeusministeriön vuoden 2020 
julkaisu löytyy verkkosivulta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161998 
 
LiikU toivoo välitettävän viestiä eteenpäin haastepyöräily-kampanjasta sekä ilmaisesta 
kokeilukuukaudesta koskien Break Pro -taukoliikuntaohjelmasta. 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Etäkokous päätettiin klo 15.15. Seuraava kokous on ke 12.5.2021 klo 9 - 11. 
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