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SATAKUNNAN JÄRJESTÖJEN 

NEUVOTTELUKUNNAN 

ENSIMMÄINEN VUOSI

Satakunnassa on jo yli kymmenen vuotta kokoonnuttu järjestöjen ja muiden 
toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista sekä vapaaehtoistoiminnan näky-
vyyttä ja saavutettavuutta edistävän järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn muodos-
sa.   JYTRYn tarkoituksena on yhdistyskulttuurin ja järjestötoiminnan aseman 
vahvistaminen Satakunnassa. JYTRY toimii verkostomaisesti, läpinäkyvästi ja 
sen kokoontumiset ovat kaikille avoimia. Toiminta on poliittisesti ja uskon-
nollisesti sitoutumatonta. JYTRY ei ole yhdistys, mutta jäseneksi liittyminen 
edellyttää jäseneksi haluavan yhdistyksen hallituksen virallista päätöstä liit-
tymisestä.  

Kokemukset yhdistysten keskinäisestä yhteistyöstä ovat olleet erittäin positii-
visia ja ajatus vielä organisoidummasta yhteistyöstä ja voimavarojen yhdistä-
misestä nousi ajankohtaiseksi ensimmäisen sote -uudistuksen aikoihin. JYT-
RY asettikin keskuudestaan työryhmän pohtimaan sopivaa organisoidumpaa 
rakennetta ja toimintaohjetta järjestöyhteistyölle. Työryhmä päätyi ehdotta-
maan rakenteeksi Satakunnan järjestöjen neuvottelukuntaa.

Satakunnan ensimmäinen järjestöjen neuvottelukunta muodostettiin yhdis-
tysten yhteisessä Syysfoorumissa Yyterissä 12.10.2019. Neuvottelukunnan 
vahvistetun toimintaohjeen mukaan neuvottelukunta muodostetaan viidestä 
maakunnallisesti toimivan yhdistyksen edustajasta sekä viidestä paikallisesti 
toimivan yhdistyksen edustajasta. Edustajat valitaan neuvottelukuntaan vuo-
sittain kokoontuvassa Syysfoorumissa järjestetyssä äänestyksessä siten, että 
aina osa jäsenistä on erovuoroisia. Lisäksi neuvottelukuntaan voidaan nimetä 
edustaja jokaisesta viidestä alueellisesta (Porin seutu, Rauman seutu, Keski-
Satakunta, Huittisten seutu ja Pohjois-Satakunta) JYTRY verkostosta. Neuvot-
telukunta koostuu siis 10 – 15 henkilöstä sekä muutamasta varajäsenestä.

Järjestöjen neuvottelukunnan tehtävänä on mm. tehdä aloitteita ja esityksiä 
sekä antaa lausuntoja järjestötoimintaa koskevissa asioissa, lisätä yhdistysten 
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ja viranomaisten sekä muiden toimijoiden yhteistoimintaa, edistää yhdistys-
ten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon, tarjota asiantun-
temusta kunnille ja kuntayhtymille päätöksenteon ja kehittämistyön tueksi ja 
ohjata maakunnan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan osa-alueita koordinoivia 
ja kehittäviä työntekijöitä.

Neuvottelukunnan tehtävät ovat monipuoliset ja vaativat hyvää asiantunte-
musta ja yhdistyskentän tuntemusta. Ensimmäisen toimintavuoden aikana 
neuvottelukunta on pohtinut paljon vaikuttavuutta ja tunnettuutta sekä tie-
donkulkua. Hyvä yhteys on luotu Satakunnan maakunnan kanssa ja yhteisiä 
tapaamisia on ollut säännöllisesti.  Jotta neuvottelukunta toimii kuten sen on 
toivottu toimivan, on äärimmäisen tärkeää kuunnella kaikkia yhdistyksiä ja 
toimijoita tarkalla korvalla. Jokainen neuvottelukunnan jäsen on erittäin tär-
keä linkki satakuntalaiseen yhdistyskenttään.

Neuvottelukunnan ensimmäinen toimintavuosi kului paljolti erilaisten toimin-
takäytänteiden pohtimisessa. Maaliskuussa 2020 alkanut pandemia toi toi-
mintaan omat haasteensa, kun yhteisiä kokoontumisia jouduttiin siirtämään 
ja kokoukset, myös Syysfoorumi, pidettiin verkossa. Viestinnän toimivuuden 
ja vaikuttavuuden lisäämiseksi neuvottelukunta muodosti erillisen viestintä-
työryhmän, jonka tehtäväksi viestintä määriteltiin

Heti järjestäytymiskokouksessa 18.11.2019 todettiin, että tuleva sote-uudis-
tus on niin iso järjestöjä koskeva uudistus, että siihen tulee perehtyä tiiviisti. 
Neuvottelukunnan alaisuuteen perustettiin sote -työryhmä, joka otti vastuul-
leen sote -uudistukseen reagoinnin. Näin toimien neuvottelukunta pystyy kes-
kittymään myös muihin aihealueisiin.  

Sote -työryhmään haluttiin laajaa asiantuntemusta ja sen vuoksi siihen kutsut-
tiin edustajia myös neuvottelukunnan ulkopuolelta. Sote- työryhmä pääsi heti 
työhön käsiksi, kun Sosiaali- ja terveysministeriö julisti keväällä 2020 hanke-
rahahaut tulevaisuuden sote -keskus uudistusta ja sote rakenneuudistusta tu-
kevaan alueelliseen valmisteluun. Järjestöjen osuus hankkeissa organisoitiin 
ja valmisteltiin yhteistyössä verkostojärjestö Satakunnan yhteisökeskuksen 
kanssa. 

Hankehakujen rahoitus varmistui kesän 2020 alussa. Järjestöjen yhteistyö 
Satakunnan kuntien ja maakunnan, tulevan hyvinvointialueen, kanssa näissä 
hankkeissa on organisoitunut pääsääntöisesti rakennehankkeen sidosryh-
mäyhteistyön kautta. Syksyn aikana yhteistyössä Satakunnan yhteisökeskuk-
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sen kanssa käynnistettiin kerran kuussa verkon välityksellä kokoontuvat si-
dosryhmien Sote -aamukahvit. Näissä aamuissa on kuluneen kevään aikana 
keskusteltu järjestöjen, seurakunnan ja yritysten sidosryhmäyhteistyöstä. 
Aamukahvien vieraiksi on saatu myös Satasote -hankkeiden toimijoita ja näin 
saatu välitettyä ajankohtaista tietoa hankkeiden etenemisestä. Verkon välityk-
sellä on pidetty myös erilaisia työpajoja mm. kumppanuusasiakirjan laatimi-
seen liittyen. 

Vuoden 2021 aikana neuvottelukunta on päättänyt keskittyä viiteen asiaan, 
jotka ovat:

 f JYTRYn laajentaminen ja toiminnan tunnettuuden lisääminen
 f järjestäytyminen JYTRYn sateenvarjon alle
 f kuntayhteistyön lisääminen ja rahoituksen turvaaminen
 f sote -uudistukseen vaikuttaminen
 f kuntavaalit 2021 järjestöjen toiminnan vaikuttavuuden esille 

tuomiseksi.

Vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi on jo ensimmäisen 
vuosikolmanneksen aikana tehty lukuisia toimenpiteitä mm. sote -uudistuk-
seen ja kuntavaaleihin liittyen. Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta on ly-
hyessä ajassa osoittanut olevansa tärkeä toimija maakunnan laajassa järjestö-
kentässä. Satakunnan alueella toimii noin 5000 rekisteröityä yhdistystä, joita 
haastetaan mukaan JYTRY -yhteistyöhön ja järjestöjen vaikuttamistoimintaan.




