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MUISTIO 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous 
 
Aika:  Torstai 19. elokuuta 2021 kello 9.00 – 11.30 
Paikka: Etänä Teams 
 
Kutsutut: 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 9.00 ja todettiin läsnäolijat. 
 

2. Sote-työryhmän kuulumiset 
Sote-työryhmän puheenjohtaja Tuula Rouhiainen-Valo 
 
Päivitettiin Sote-työryhmän kokoonpano: Tuula Rouhiainen-Valo, Anne-Mari Hakuni, Irma 
Roininen, Marja Takala, Sirke Salmela, Janne Rantala, Johanna Huhtala, Jaana Hietakangas, 
Mirva Heino, Reeta Valta, Ilse Vauhkonen ja mukaan kutsutaan myös Anu Kärki.  
 
Kuultiin ajankohtaiset Satasotesta. 1.7.2021 hyväksytyn lain perusteella sote-uudistus etenee ja 
Satakuntaankin on asetettu väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). Satakunnan sote-
rakenneuudistuksen kehittämishankkeeseen kuuluu Maakunnalliset yhteistyörakenteet 
sidosryhmäyhteistyössä -osahanke. Sidosryhmäyhteistyöllä tarkoitetaan järjestöjen, seurakuntien 
ja yritysten yhteistyötä Sote-keskusten ja hyvinvointialueen kanssa. Sidosryhmäyhteistyötä 
koskevaan kehittämistyöhön ovat kaikki tervetulleita. Ensimmäiset syksyn Satakunnan 
sidosryhmien sote-aamukahvit ovat pe 3.9.2021 klo 9-10.30. Tulossa olevat tapahtumat ja 
tapahtumien osallistumislinkit löytyvät verkkosivulta www.yhteisokeskus.fi/sotetapahtumat  
 
Keskusteltiin kommentoitavana olevista Osallisuus Satakunnassa 2021 -asiakirjasta ja 
Kumppanuusasiakirjasta. Sote-työryhmä on kirjannut Osallisuus Satakunnassa 2021 -asiakirjaan 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan osallisuutta edistävää toimintaa koskevan osuuden, 

http://www.yhteisokeskus.fi/sotetapahtumat
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johon neuvottelukunnan jäsenetkin ovat saaneet kommentoida. Kumppanuusasiakirja (luonnos 
15.6.2021) lähetettiin ennen kokousta neuvottelukunnan jäsenille tutustumista varten. Asiakirja 
linjaa järjestöjen ja yhdistysten yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi tavoitteena on tukea 
järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä. Alla olevat neuvottelukunnalta tulevat kommentit 
Tuula Rouhiainen-Valo välittää Milja Karjalaiselle: 

- luku 1.3. / kuvio 2: lakiperusta yhteistyölle perustelee yhteistyön tarvetta sekä 
järjestöjen ja yhdistysten oikeutta vaatia yhteistyötä ja kumppanuutta. Onko tekstissä 
tarpeen selittää tätä lakiin pohjautuvaa yhteistyön tarvetta yksityiskohtaisemmin ja 
konkreettisemmin, että kuvio ei jää irralliseksi? Satakunnan järjestöjen 
neuvottelukunnalle asetettuja tehtäviä ei voida kuitenkaan suoraan tältä pohjalta 
kirjata 
- luku 2.1: Kumppanuusasiakirjassa olevat Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan 
tehtävät, jotka on määritelty 17.11.2020 hyväksytyssä JYTRYn toimintaohjeessa, on 
tarpeen kirjata toimintaohjeen kanssa yhteneviksi. Määrittely löytyy toimintaohjeen 
sivulta 7  
- luku 2.2: vuosittainen hyvinvointialueelta ohjattu määräraha neuvottelukunnan 
toimintaan on erittäin tärkeää toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Linjataanko 
kumppanuusasiakirjassa vain sote-yhdistysten ja -järjestöjen toiminnan rahoitusta? 
Miten taataan muiden hyte-yhdistysten ja -järjestöjen toiminnan rahoitus? Onko 
ristiriitaa / riskejä siinä, että hyvinvointialue rahoittaa toisen allekirjoittajatahon 
toimintaa? 
- miten ylipäänsä linjataan julkisen sektorin yhteistyötä muiden kuin sote-yhdistysten 
ja -järjestöjen kanssa? Kuvion 2 lakiperusta yhteistyölle ohjaa kuitenkin myös tätä. 
Miten asia huomioidaan Kumppanuusasiakirjassa?  
- teksti on hyvä saada ymmärrettävämmäksi ja selkokielisemmäksi, jotta pienetkin 
yhdistykset saavat käsityksen asiasta ja ymmärtävät asiakirjan koskevan myös heitä 
 

Tiedotettiin, että tulevia hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden rakenteita on käsitelty elokuun 
2021 Satasoten palvelurakennetyöryhmässä. Rakennekuvauksissa on otettu huomioon JYTRY ja 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa esitettiin huoli, miten tulevassa 
käytännön toiminnassa yhdistysten ja järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien ääni tulee kuulluksi? 
 
Informoitiin neuvottelukunnan jäseniä myös Satasoten syksyn 2021 tulevista tapahtumista. 
Satasoten teemoitetut aamukahvit ja muut tapahtumat löytyvät verkkosivulta 
https://satasote.fi/tapahtumat/lista/ 
 
Esitys muistion liitteenä. 
 

3. Länsirannikon Sote-neuvottelukuntien ja Järjestöjen sote-muutostuen yhteistilaisuus 
Satakunnan yhteisökeskuksen järjestöasiantuntija Reeta Valta (vastuualueena Varsinais-Suomi, 

Pohjanmaa ja Satakunta) 

Keskusteltiin tulevasta etäyhteistilaisuudesta 5.10.2021 klo 14-15.30. Satakunnan järjestöjen 
neuvottelukunta esitti toiveen, että tilaisuus suunnataan pelkästään neuvottelukuntien jäsenille, 
jotta keskinäinen sparraus ja ajatusten vaihto on mahdollista. Tilaisuudessa on mm. THL:n ja 
SOSTE:n puheenvuorot sekä mahdollisesti järjestörahoitusta käsittelevä puheenvuoro. 
Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalaista pyydetään tilaisuuden juontajaksi. 
Päätettiin, että Tuula Rouhiainen-Valo pitää Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan 
puheenvuoron. Tilaisuutta koskevaan mainokseen vaihdetaan ajantasainen JYTRYn logo.  
 

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

https://satasote.fi/tapahtumat/lista/
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Keskusteltiin syksystä 2021. JYTRYn Somepaja ja räätälöity tuki JYTRYn varsinaisille 
yhdistysjäsenille jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. Tarkoituksena on tukea erityisesti pieniä 
yhdistyksiä digitalisaatiossa ja lisätä yhdistystoiminnan näkyvyyttä. Tukea tarjoaa Rauman Seudun 
Työnhakijat ry:n Mediapaja -hanke (2021-2023). Kesäkuussa pidettiin ensimmäinen Somepajaa 
koskeva infotilaisuus, mihin osallistui 1 yhdistysedustaja. Tarkoitus on pitää toinen infotilaisuus 
syksyllä 2021. Mahdollisesti joulukuussa 2021 toteutetaan Yksinäisyyden ehkäisyyn liittyvä 
kampanja.  
 
Viestintätyöryhmän seuraava kokous on 26.8.2021 klo 9. Aiheena erityisesti Syysfoorumissa 
toteutettavat Satakunnan järjestöjen neuvottelukuntaa koskevat vaalit mm. ehdokasasettelun 
osalta. Aikataulutukseen luodaan mahdollisesti aikajana päivämäärineen mm. 20.10.2021 
mennessä JYTRYn varsinaisten yhdistysjäsenten pitää asettaa ehdokkaansa neuvottelukuntaan, 
27.10.2021 ehdokkaat julkaistaan vaaleja esittelevällä verkkosivulla, ehdokkaista äänestetään 
20.11.2021 vaaleilla jäsenet vuonna 2022 aloittavaan neuvottelukuntaan. Sekä itse ehdokas 
(taustaorganisaation hyväksynnällä) että taustaorganisaatio (ehdokkaan hyväksynnällä) voivat 
ilmoittaa ehdokkaaksi asettautumisesta.   
 

5. Syysfoorumi 2021 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola 

Vahvistettiin Syysfoorumin ajankohdaksi la 20.11.2021 klo 10-13. Vuoden 2019 Syysfoorumia 

Yyterissä pidettiin erittäin onnistuneena. Todettiin kuitenkin, että tänä vuonna Syysfoorumi 

joudutaan toteuttamaan pienemmin resurssein. Jaana Tuomela varaa Yhteisötalo Otavan (Pori, 

Otavankatu 5 A) Taivas-kokoustilan tilaisuutta varten. Lisäksi Jaana selvittää kokoustilan 

maksuttomuutta ja sen, onko Järjestöjen sote-muutostuesta mahdollista saada rahoitusta 

tilaisuuden kahvitarjoilua varten. Päätettiin, että etäosallistumismahdollisuus on tärkeää taata. 

Helena Manninen ja Hanna Ruohola lupautuivat mukaan tilaisuuden järjestelyihin.  

Ensimmäinen Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta valittiin Syysfoorumissa 2019. 

Neuvottelukunta piti järjestäytymiskokouksensa 18.11.2019, aloittaen varsinaisesti toimintansa 

vuonna 2020. Ensimmäisen toimintavuoden aikana valituista jäsenistä on irtisanoutunut 5 ja osa 

varajäsenistä on noussut tästä syystä neuvottelukunnan varsinaisiksi jäseniksi. Tällä hetkellä 

neuvottelukunnassa on jäseniä yhteensä 12, joista 5 edustaa maakunnallisia järjestöjä, 3 

paikallisia järjestöjä, 3 alueellisia JYTRY-verkostoja (Huittisten seutu, Pohjois-Satakunta, Rauman 

seutu) ja 1 jäsenistä on maakunnallisten järjestöjen varajäsen.  

JYTRYn toimintaohje ohjaa Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan jäsenyyttä. Jäseniä on 

toimintaohjeen mukaisesti 10-15, joista 5 maakunnallisen järjestön edustajaa, 5 paikallisen 

järjestön edustajaa sekä mahdollisesti 1 edustaja kustakin alueJYTRY-verkostosta (5). 

Toimintaohjetta voidaan kuitenkin päivittää neuvottelukunnan päätöksellä. Syysfoorumissa 2021 

on tarkoitus vahvistaa uudet neuvottelukunnan jäsenet, jotka aloittavat toimintansa vuoden 2022 

alussa. Toimintaohjeen mukaisesti arpa ratkaisee, ketkä nykyisistä neuvottelukunnan jäsenistä 

ovat erovuorossa. Neuvottelukunta päätti, että Marika Westergård ja Jaana Tuomela Satakunnan 

yhteisökeskuksesta toteuttavat arvonnan mahdollisimman pian. Neuvottelukunnan 

toimintavarmuuden takaamiseksi kokouksessa päädyttiin määrittelemään erovuoroiset seuraavasti:  

- koska alueelliset JYTRY-verkostojen edustajat valitaan alueellisissa JYTRY-

verkostoissa, heidän erovuoroaan ei ratkaista arvalla. Kukin alueellisen JYTRY-

verkoston edustaja voi käydä keskustelun jatkostaan alueellisessa 

verkostokokouksessa syksyllä 2021 

- nykyisten jäsenten taustat huomioiden, vuonna 2021 erovuorossa on 3 

maakunnallisen järjestön edustajaa ja 2 paikallisen järjestön edustajaa 
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- 1 sekä maakunta- että paikallistason edustajien varajäsen on erovuorossa 

kaksivuotiskautensa jälkeen. Erovuoron ratkaisee arpa 

- erovuorossa oleva nykyinen neuvottelukunnan jäsen voi tulla valituksi uudelleen, 

mikäli hän asettautuu ehdolle 20.10.2021 mennessä ja saa kannatusta vaaleissa 

20.11.2021. Ehdokkuuteen on suotavaa olla taustaorganisaation hyväksyntä, 

pöytäkirjaotetta päätöksestä ei tarvita.  

JYTRYn varsinaiset yhdistysjäsenet voivat äänestää Syysfoorumissa vuonna 2022 alkavalle 

neuvottelukunnan toimintakaudelle asetettavista uusista jäsenistä. Tällä hetkellä yhdistysjäseniä 

on 65. Pohdittiin, että marraskuun tilaisuudessa äänestäminen olisi mahdollistettava myös etänä, 

mahdollisesti sovelluksen avulla. 

Toimintaohje 2021 löytyy linkistä www.yhteisokeskus.fi/wp-content/uploads/2021/01/JYTRYn-

toimintaohje-2021.pdf  

6. Neuvottelukunta lausuntojen antajana 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola 

Todettiin, että neuvottelukunnalle suunnatut lausuntopyynnöt tulevat useasti nopealla aikataululla 

ja jokaista lausuntopyyntöä ei ole tällöin mahdollista käsitellä etukäteen neuvottelukunnan 

kokouksessa. Päätettiin, että neuvottelukunnan puheenjohtajisto (Hanna Ruohola, Jouni Joensuu, 

Tuula Rouhiainen-Valo) tai sihteeri (Jaana Tuomela), se kenelle pyyntö tulee, välittää 

lausuntopyynnön tiedoksi neuvottelukunnalle, joiden jäsenillä on tällöin halutessaan mahdollisuus 

antaa lausuntoa koskevat kommenttinsa.  

7. Vaikuttamistoiminta 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola 

Tiedotettiin, että Satakunnan yhteisökeskuksen puolesta kootaan Satakuntaan valituista 

kuntapäättäjistä sähköpostiyhteystietolistaa, jota neuvottelukuntakin voi tarvittaessa hyödyntää.  

Todettiin, että vaikuttamistoimintaa kannattaa toteuttaa keskitetysti ja siinä voidaan hyödyntää 

olemassa olevaa materiaalia, kuten artikkelia neuvottelukunnan ensimmäisestä toimintavuodesta, 

maakuntien verkostojärjestöjen yhteistä kuntavaalivideota ja 6.5.2021 Hyvinvoinnin hinta - 

Kuntapäättäjä kirstunvartijana -videota. Selkeä, lyhyt ja ytimekäs, yhteystiedot sisältävä, viesti 

kuntapäättäjille on kannatettavaa. Päätettiin, että viestintätyöryhmä keskustelee mahdollisuuksista 

ja valmistelee yhteistä vaikuttamistoimintaa.  

Paikallisuus on erittäin tärkeää vaikuttamistoiminnassa! Ilse Vauhkonen toi esille hyvän käytännön 
esimerkin Raumalta, missä kuntapäättäjät tutustuivat vapaaehtoistyötä tehden eri yhdistysten 
toimintaan. Katso lisää oheiselta videolta 
/www.youtube.com/watch?v=kCGEP9h9yV0&ab_channel=RaumanSeudunTy%C3%B6nhakijatry  
 

Päätettiin olla mukana maakunnallisten verkostojärjestöjen aluevaalivideo-kampanjassa. Tärkeää 

olisi vaikuttaa siihen, että hyvinvointialueelle valittaisiin yhdistysmyönteisiä päättäjiä.  

Tuotiin esille Pohjois-Karjalan hyvä käytäntö, jossa kuntapäättäjille tarjotaan tilauksesta koulutusta 

järjestötoimintaan ja osallisuutta edistävään toimintaan. 

8. Muut asiat 
- alueellisten JYTRY-verkostojen syksyn 2021 toiminta 

- olemassa olevan toiminnan hyödyntäminen yhteistyön lisäämisessä olennaista 

http://www.yhteisokeskus.fi/wp-content/uploads/2021/01/JYTRYn-toimintaohje-2021.pdf
http://www.yhteisokeskus.fi/wp-content/uploads/2021/01/JYTRYn-toimintaohje-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kCGEP9h9yV0&ab_channel=RaumanSeudunTy%C3%B6nhakijatry
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- Rauman seudun JYTRY-verkosto järjestää 27.10.2021 klo 14 etätilaisuuden. 

Tarkoituksena on yhdistysten ja järjestöjen aktivointi yhteistyöhön ja yhteistyön 

merkityksen esille tuominen. Mukaan kutsutaan eri sidosryhmiä, kuten puheenvuorot 

mm. Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnalta sekä Satakunnan 

yhteisökeskukselta. Terhi Perkiö, Ilse Vauhkonen ja Rauman kaupungilta Tanja 

Hakulinen ovat yhdessä suunnitelleet tilaisuutta. Erityisesti yhdistysten toiminta-

avustusten turvaaminen tulevaisuudessa on yhteisellä agendalla 

- Pohjois-Satakunnassa etänä, mikäli järjestetään verkostotapaamisia. Kati Vuori-

Uotila mukana Järjestötalo Kankaanpään yhdistysillassa 13.9.2021  

- Huittisten seudulla verkostoidutaan myös etänä, mikäli mahdollista. Olemassa 

olevissa Huittisten kaupungin verkostoissa hyvä olla aktiivisena mukana 

- Porin seudun ja Keski-Satakunnan alueellisella JYTRY-verkostolla ei ole 

yhteyshenkilöä. Hanna Ruohola osallistuu syyskuussa Nakkilassa kunnallista 

yhdistysohjelmaa koskevaan tilaisuuteen, jossa hän voi tuoda esille järjestöyhteistyön 

tarpeen ja JYTRY-toiminnan. Yhteisökeskuksen kautta toivotaan listausta Porin 

seudulla toimivista yhdistyksistä ja järjestöistä, jotta heiltä voisi tiedustella halukkuutta 

Porin seudun alueellisen JYTRY-verkoston toimintaan 

- Satakuntaliiton kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen Hanna Ruohola, Jouni Joensuu ja Milja 
Karjalainen on kutsuttu tapaamiseen 15.9.2021. Neuvottelukunnan evästyksen mukaan 
tapaamisessa tuodaan esille mm. yhdistys- ja järjestötoiminnan rahoituksen turvaaminen ja 
Kumppanuusasiakirjan sisältöä. Neuvottelukunnan jäsenille välitetään lisäksi tiedoksi osallistumista 
varten Satakunta-strategian luomiseen liittyvät työpajat 16.9.2021 ja 17.9.2021 
- Turun yliopiston Brahea-keskuksen JÄRKEVÄ -hankkeesta on otettu yhteyttä Hanna Ruoholaan. 
Hankkeessa tutkitaan maaseutualueiden kansalaisjärjestöjen toimintaa erityisesti digitalisaation 
hyödyntämisen näkökulmasta. Hanke-edustajat haluavat haastatella järjestöjen neuvottelukuntien 
edustajia. Hanna informoi neuvottelukunnan jäseniä ryhmähaastattelun ajankohdasta, jotta 
jokainen halukas voi siihen osallistua. Toivottavaa olisi, että Mediapaja -hankkeen edustajat 
pääsisivät mukaan 
- syksyn 2021 neuvottelukunnan kokoukset 
 - etänä 27.9.2021 klo 13-15  
 - hybridinä, mikäli mahdollista 1.11.2021 klo 14-16 
 

9. Kokouksen päättäminen 
Etäkokous päätettiin klo 11.30. 


