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MUISTIO 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous 
 
Aika:  Keskiviikko 12. toukokuuta 2021 kello 9.05 – 11.25 
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 
Reeta Valta (asiantuntijavieras) 
Marika Westergård 
Jaana Tuomela (siht.) 

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Etäkokous avattiin klo 9.05 ja todettiin läsnäolijat.  

Ehdotettiin, että sihteeri lähettää muistutuksen ja mahdollisen etäkokouslinkin kokouksesta 

muutama päivä ennen kokousajankohtaa. 

 
2. Sote-työryhmän kuulumiset 

Sote-työryhmän puheenjohtaja Tuula Rouhiainen-Valo 
 
Satakunnan järjestöjen sote-aamukahvit on muutettu Satakunnan sidosryhmien sote-
aamukahveiksi. Seuraavat aamukahvit ovat 4.6.2021 klo 9 – 10.30. Osallistumislinkki ja 
toteutuneiden sote-aamukahvien esitykset löytyvät verkkosivulta 
www.yhteisokeskus.fi/soteaamukahvit Viime kerralla esiteltiin kehitteillä olevaa, maakunnallista 
TKIO-alustaa, mikä mahdollisesti voisi toimia myös satakuntalaista yhdistys- ja järjestötoimintaa 
kuvaavana ja saavutettavuutta edistävänä alustana.  
 
Seuraava Satasoten sidosryhmäyhteistyön työpaja on 28.5.2021 klo 10 – 12. Sidosryhmien 
(yhdistykset / järjestöt, seurakunnat, yritykset) ja sote-keskusten sekä tulevan hyvinvointialueen 
yhteistyötä linjataan Kumppanuusasiakirjassa. Asiakirjan sisältöä on luotu yhteistyöllä ja 
yhteiskeskusteluilla kevään 2021 työpajoissa. Kumppanuusasiakirjan ensimmäinen versio 
esitellään toukokuun lopun työpajassa. 

http://www.yhteisokeskus.fi/soteaamukahvit
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Keskusteltiin Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan osallisuutta edistävästä toiminnasta osana 
Osallisuus Satakunnassa 2021 -asiakirjaa. Neuvottelukunnan sote-työryhmän tuottama 
ensimmäinen tekstiversio oli toimitettu etukäteen tutustumista varten neuvottelukunnan jäsenille. 
Tuula Rouhiainen-Valo muokkaa tekstiä kokouskommenttien perusteella. Kokouksessa evästettiin 
seuraavasti: 
 

- looginen ja hyvin tiivistetty kokonaisuus! 
- asiakirjaan kirjataan osallisuutta edistävä toiminta yleisellä tasolla 
- päivitystä tarvitsevaa tietoa ei kirjata. Tästä syystä neuvottelukunnan aikaansaannokset 

jätetään pois. Niitä voidaan kuitenkin hyödyntää neuvottelukuntatoiminnan merkityksen 
esille tuomisessa 

- neuvottelukuntatoiminnan tavoitteet ja toiminnan tarkoitus lisätään (miten konkreettisesti 
esille neuvottelukunnan rooli ja merkitys?) 

- tiedoksi kaikille selitetään JYTRY ja neuvottelukunnan muodostaminen toimintaohjeen 
mukaisesti 

- lisätään neuvottelukunnan yhteistyö kuntien ja kuntayhtymien kanssa 
 

Keskusteltiin vaikuttamistoiminnasta suhteessa kuntiin ja kuntapäättäjiin. Yhdistys- ja 

järjestötoiminta on harvalle päättäjälle tuttua. Yhdistysten ja järjestöjen ennaltaehkäisevästä 

toiminnasta ei tiedetä tarpeeksi. Yhdistysten ja järjestöjen roolia ja merkitystä yksilöille, yhteisöille 

ja yhteiskunnalle on tarpeen tuoda esille. 

Yhdessä on hyvä pohtia: Tarvitseeko neuvottelukunta tulevaisuudessa oman verkkosivun? Miten 

verkkosivun ylläpito hoidetaan? Yhteistyö tulevan hyvinvointialueen kanssa ja näkyvyyden 

edistäminen lisäävät mahdollisesti tarvetta omalle verkkosivulle. 

 
3. Viestintätyöryhmän kuulumiset ja neuvottelukunnan evästykset työryhmälle 

Satakunnan yhteisökeskuksen viestinnän asiantuntija Marika Westergård ja Satakunnan 
järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola 
 
Yksinäisyyttä ehkäisevä #SuomiToimii -haastekampanja on tavoittanut yli 20 000 henkilöä. 
Haastekampanjan markkinointi on tuonut myös kampanjan toteuttajille, JYTRYlle ja Satakunnan 
järjestöjen neuvottelukunnalle, näkyvyyttä. Joululoman ajaksi kampanja aktivoidaan uudelleen.  
 
JYTRYn jäsenmäärää lisäävä ja toiminnan tunnettuutta edistävä kampanja siirretään toukokuulta 

kuntavaalien jälkeiseen aikaan syksylle 2021.  

Ajalla kesäkuu – syyskuu 2021 toteutetaan yhteistyössä Rauman Seudun Työnhakijat ry:n 

Mediapaja-hankkeen kanssa Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn varsinaisille 

yhdistysjäsenille suunnattu somepaja. Infotilaisuus JYTRYn somepajasta pidetään 17.6.2021 klo 9 

– 10. Lisätietoa: Tuire Vanhakartano tuire.vanhakartano@raumantyonhakijat.com  

Keskusteltiin Kevätfoorumista 2021. Foorumi pidetään etänä 10.6.2021 klo 15 – 17. Yhdistysten ja 
järjestöjen lisäksi foorumiin ovat tervetulleita sidosryhmien edustajat. Foorumissa suuntaudutaan 
tulevaisuuteen esim. kuntien ja yhdistysten / järjestöjen yhteistyöhön sekä yhdistysten / järjestöjen 
rooliin kuntien tulevaisuudessa. Lisäksi tuodaan esille yhdistysten ja järjestöjen ennaltaehkäisevää 
toimintaa sekä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisäävää toimintaa. Satakunnan järjestöjen 
neuvottelukunnan rooli ja alueellisten JYTRY-verkostojen merkitys halutaan myös nostaa esille. 
Tavoitteena lisäksi mahdollistaa verkostoituminen ja virkistäytyminen työpajan tai muun 
yhteistoiminnan muodossa. Mahdollisesti alkulämmittelynä taukoliikuntaa.  
 
Viestintätyöryhmän tilannekatsaus 052021 muistion liitteenä.  

 

mailto:tuire.vanhakartano@raumantyonhakijat.com
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4. Järjestöjen sote-muutostuen ajankohtaiset kuulumiset 
Satakunnan yhteisökeskuksen järjestöasiantuntija Reeta Valta (vastuualueena Varsinais-Suomi, 
Pohjanmaa ja Satakunta; kaksikielisyys) 
 
Kuultiin järjestöjen sote-muutostuen, järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa, etenemisestä. 
Esitys muistion liitteenä.  
 
Järjestöjen sote-muutostuen tarkoituksena on vakiinnuttaa sote-järjestöjen asema ihmisten 
osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin turvaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. 
Tärkeää on kanavoida yhdistysten / järjestöjen tuoma lisäarvo tuleviin palvelu- ja hyte-rakenteisiin, 
turvata toimintaedellytykset yhdistyksille / järjestöille sekä hyödyntää yhdistysten / järjestöjen kykyä 
ja osaamista terveyden ja hyvinvoinnin tuottamisessa sekä palvelujärjestelmän kehittämisessä.  
 
Vuonna 2021 painopisteenä on Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan järjestöjen tukeminen heidän 
tarpeitaan kuullen. Maakuntien (Varsinais-Suomi, Pohjanmaa, Satakunta) yhteistyörakenteet ja 
yhteistyökäytännöt on tarpeen saada toimiviksi jokaisen maakunnan ainutlaatuisuus kuitenkin 
huomioiden. Viestintä ja toimivat verkkosivut ovat keskeisessä roolissa kullakin alueella. Lisäksi 
keskeistä on sote-toiminnan ja hyte-toiminnan yhdyspinnat maakuntien järjestötoimintaan sekä 
vuoropuhelu julkisen sektorin kanssa.  
 
Maakuntien järjestöjen neuvottelukunnille tullaan järjestämään keskinäistä verkostoitumista 
syksyllä 2021.  
 
Päätettiin nimetä Reeta Valta pysyväksi jäseneksi Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan 
sisäiseen sote-työryhmään. Neuvottelukunnan kokouksiin hänet voidaan erikseen kutsua 
asiantuntijavieraaksi.  
 

5. Muut asiat 
- alueellisten JYTRY-verkostojen ajankohtaisia kuulumisia ei ollut 
- 6.5.2021 Hyvinvoinnin hinta – kuntapäättäjä kirstunvartijana webinaarin tunnelmat:  

- osallistujia noin 90 
- video webinaarista: https://www.youtube.com/watch?v=ZdYqwrp0k8c  
- tilaisuudessa nousi hienosti esille yhdistysten / järjestöjen rooli ja tarpeellisuus. 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan roolista monet olivat kiinnostuneita 
tilaisuuden jälkeenkin 

- kehittämisidea: monipuolinen satakuntalainen yhdistys- / järjestötoiminta olisi hyvä saada 

kootuksi yhdeksi selkeäksi videoksi 

- neuvottelukunnan jäsenien toivotaan jakavan eteenpäin järjestötyön merkitystä esille tuovaa 

videota, jossa Satakuntaa edustaa jääkiekkoilija Jesse Joensuu. Video: 

https://www.yhteisokeskus.fi/satakunnanjarjestotyo2021/  Päätettiin, että Hanna Ruohola välittää 

tiedotteen ja videon puoluetoimistoille  

- sovittiin seuraavat kokousajankohdat:  
 - 19.8.2021 klo 9 – 11 
 - 27.9.2021 klo 13 - 15 
 - Syysfoorumi la 20.11.2021 
 

6. Kokouksen päättäminen 
Etäkokous päätettiin klo 11.25. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdYqwrp0k8c
https://www.yhteisokeskus.fi/satakunnanjarjestotyo2021/

