
 
 
MUISTIO 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous 
 
Aika:  Tiistai 14. joulukuuta 2021 kello 15.05 – 17.00 
Paikka: Etänä Teams 
 
Läsnä: Hanna Ruohola 

Johnny-Kai Forssell 
Anne-Mari Hakuni 
Helena Heljakka (poistui 15.45) 
Paula Ilén 
Jouni Joensuu 
Marko Kerola 
Juha Koskelo 
Kaarina Latostenmaa (liittyi 16.50) 
Susanna Lehtimäki (poistui 16.55) 
Helena Manninen 
Luca Nordfors-Leino 
Terhi Perkiö 
Sanna-Mari Pudas-Tähkä 
Tiina Rinne 
Irma Roininen 

 Tuula Rouhiainen-Valo 
Marja Takala 
Tuula Telin 
Ilse Vauhkonen (poistui 16.30) 
Jaakko Viitala 
Kati Vuori-Uotila 
Milja Karjalainen (asiantuntijavieras) 
Jaana Tuomela  

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05. 
 
Jäsenten lyhyt esittäytymiskierros 
 
Mitä erityisosaamista ja mielenkiinnon kohteita jäsenillä on? 
- maaseutu- ja kylätoiminta; kuntayhteistyö esim. yhdistysohjelmat / Hanna Ruohola 
- nuorten hyvinvoinnin edistäminen / Helena Heljakka 
- järjestöt valmiustoiminnassa; yhteinen vaikuttamistoiminta / Paula Ilén 
- työllistävät järjestöt; yhdistysten edunvalvonta / Ilse Vauhkonen 
- kulttuuriyhdistystoiminta; kulttuurihyvinvointi / Jaakko Viitala 
- liikuntajärjestö- ja urheiluseuratoiminta; hyvinvoinnin edistäminen; Rajattomasti liikunta -
kuntakumppanuus / Juha Koskelo 
- yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet; mielenterveyden edistäminen / Luca Nordfors-Leino 



- sosiaali- ja terveyspalvelut; osallisuuden vahvistaminen / Sanna-Mari Pudas-Tähkä 
- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen; vaikuttamistoiminta / Susanna Lehtimäki 
-  vammaispalvelut; vaikuttamistoiminta; kolmannen sektorin toiminnan arvostus ja merkitys / Tiina 
Rinne 
- tiedotus ja viestintä; eläkeläisjärjestötoiminta; eri ikäryhmien osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen / Tuula Telin 
- Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan Sote-työryhmän toiminta / Tuula Rouhiainen-Valo 
- palveluntuottajajärjestöjen edunvalvonta / Kaarina Latostenmaa 
 
Tiedoksi: sekä varsinainen jäsen että varajäsen saavat kokouskutsut ja muistiot. Kummatkin voivat 
osallistua kokouksiin. Äänestystilanteessa varajäsenellä ei ole äänestysoikeutta. 
 

2. Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan toiminta vuosina 2020-2021 
Hanna Ruohola neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Tuula Rouhiainen-Valo sisäisen Sote-
työryhmän puheenjohtaja 
 
Katsaus menneeseen: 
 - 18.11.2019 ensimmäisen neuvottelukunnan järjestäytymiskokous 

- yhdistyskentän moninaisuuden ymmärtäminen tärkeää neuvottelukuntatoiminnassa. 
Kaikkien yhdistysten edunvalvonta 
- tietoisuutta ja tunnettuutta edistetty, erityisesti sisäisen Viestintätyöryhmän toimesta 
- Sote-uudistuksessa oltu keskeisesti mukana, erityisesti sisäisen Sote-työryhmän 
toimesta 
 - Satasote-hankkeiden rahoitushakujen kommentointi 
 - sidosryhmien sote-aamukahvit 
 - materiaalien ja asiakirjojen työstäminen 
 - edustaja Satasoten ohjausryhmässä 
- säännöllistä yhteistyötä Satakuntaliiton kanssa (esim. yhdistysten merkityksen 
ymmärrys ja neuvottelukunnan roolin tärkeys, yhteistyö Satakuntaliiton johdolla 
kuntien viestintävastaavien kanssa) 
- kuntavaalivaikuttaminen 
- Satakunnan järjestökysely 
- yksinäisyyden ehkäisyyn liittyvä some-kampanja 
 

Tulevaisuudessa: 
- järjestäytyminen ja sisäisten työryhmien perustaminen 
- neuvottelukunnan aseman kirkastaminen yhdistysten edunvalvojana; viestinnän ja 
tietoisuuden / tunnettuuden lisääminen (esim. oma logo) 
- vaikuttamismahdollisuuksien korostaminen 
- toimintaedellytysten ja järjestöavustusten turvaaminen 
- kuntayhteistyö 

 
Satakunnassa pitkä järjestöjen keskinäisen yhteistyön perinne, JYTRY on perustettu vuonna 2008. 
Toiminnalle on rakenne, jota on tarpeen kehittää tarvetta vastaavaksi. Järjestömyönteinen asenne 
maakunnassa. 
 

3. Satasoten Yhdyspintatyöryhmän alatyöryhmien järjestöedustajat 
Milja Karjalainen Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja 
 
Milja Karjalainen esitteli Satasoten valmistelun tilanteen ja järjestöjen osuuden siinä (esitys 
muistion liitteenä). Eri maakunnissa valmisteluun osallistuvat järjestöedustajat on 
koottu www.verkostojarjestot.fi - sivustolle. Päätettiin, että VATEn Toiminnan ja hallinnon jaoston 
Yhdyspinta - työryhmän alle perustettava Järjestöt - alatyöryhmä muodostetaan kaikista niistä 
järjestöedustajista, jotka osallistuvat eri ryhmissä sote-uudistuksen valmisteluun, 
palvelutuottajajärjestöjen edustajista sekä neuvottelukunnan sisäisen Sote-työryhmän jäsenistä 

http://www.verkostojarjestot.fi/


sekä muista halukkaista vuoden 2022 neuvottelukunnan jäsenistä. Kokouksessa Tiina Rinne 
ilmoitti halukkuutensa liittyä Järjestöt - alatyöryhmään. Työryhmä kokoustaa vuonna 2022 noin 
kuukausittain ja viestii toiminnastaan sekä neuvottelukunnalle, että maakunnan järjestökentälle 
mm. Järjestöjen aamukahvien kautta.  
 

4. Järjestöavustusten linjaukset 
Milja Karjalainen Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja 
 
Pienryhmä (Hanna Ruohola, Tuula Rouhiainen-Valo, Ilse Vauhkonen, Jurkka Virtala, Reeta Valta, 
Milja Karjalainen) on kokoontunut kolmesti pohtimaan tulevan kunta-hyvinvointialue - 
järjestöavustusten kokonaisuutta. Tavoitteena on esittää maakunnan kunnille ja hyvinvointialueen 
valmistelulle pohjaesitys avustuskokonaisuudesta keväällä 2022, ja laatia vuoden 2022 aikana 
myös pidemmän tähtäimen suunnitelma hyvinvointialueen avustuskokonaisuudesta. Parhaillaan on 
menossa selvitys kuntien ja kuntayhtymien avustuskäytännöistä. Neuvottelukunta valitsee 
järjestöavustusten valmisteluryhmän järjestäytymiskokouksessaan.  
 

5. Mahdolliset muut asiat 
Seuraavat kokoukset: 

 - järjestäytymiskokous 24.1.2022 klo 15-17 

 - 21.3.2022 klo 15-17 

Kokousten esityslistalle jäsenet voivat tuoda asioita ottamalla yhteyttä 

puheenjohtajistoon tai sihteeriin. 

Koronatilanteesta johtuen lähempänä informoidaan pidetäänkö kokoukset etänä, 

hybridinä vai lähikokouksena. 

Tiedoksi:  

- 11.1.2022 Satakunnan aluevaalipaneeli klo 17.30-19 

- 28.1.2022 klo 9-11 Satakunnan järjestöjen aamukahvit 

- Länsi-Suomen ETNOn maahanmuuttajien asemaan liittyvä vaalipaneeli 12.1.2022 

6. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00 


