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MUISTIO 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous 
 
Aika:  Maanantai 24. tammikuuta 2022 kello 15.00 – 17.05 
Paikka: Etänä Teams 
 
Läsnä: Hanna Ruohola 

Johnny-Kai Forssell 
Helena Heljakka (poistui 16.30) 
Paula Ilén (liittyi 15.50) 
Marko Kerola 
Kaarina Latostenmaa 
Susanna Lehtimäki 
Helena Manninen 
Luca Nordfors-Leino 
Sanna-Mari Pudas-Tähkä 
Tiina Rinne  

 Tuula Rouhiainen-Valo 
Marja Takala 
Tuula Telin 
Jaakko Viitala (poistui 15.20) 
Kati Vuori-Uotila (liittyi 15.15) 
Jaana Tuomela  

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00. Todettiin läsnäolijat. 
 
2. Neuvottelukunnan toimintaperiaatteet 
Kerrattiin neuvottelukunnan rooli ja tehtävät sekä jäsenen rooli Satakunnan 
järjestöyhteistyöryhmän JYTRY:n toimintaohjeesta, mikä oli toimitettu jäsenille etukäteen.  
 
 ”Neuvottelukunnan tehtävä on: 

- tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja järjestötoimintaa koskevissa 
asioissa 
- lisätä yhdistysten ja viranomaisten sekä muiden toimijoiden yhteistoimintaa 
- edistää yhdistysten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon 
- tarjota asiantuntemusta kunnille ja maakunnalle päätöksenteon ja kehittämistyön 
tueksi 
- ohjata maakunnan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan osa-alueita koordinoivia ja 
kehittäviä työntekijöitä” 
 
”Neuvottelukunnan jäsenen tulee olla alansa asiantuntija, aktiivinen ja motivoitunut 
tehtävään. Neuvottelukunnan jäsenen tulee ajaa kaiken yhdistystoiminnan ja koko 
järjestökentän etua” 
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Päätettiin, että toimintaohje päivitetään vastaamaan Satakunnan hyvinvointialueen ja 3. sektorin 

kumppanuusmalliin kirjattuja neuvottelukunnan tehtäviä. Päivittämisessä huomioidaan myös tuleva 

hyvinvointialue ja Syysfoorumissa 2021 esille tulleet asiat. Esitys toimintaohjeesta käsitellään 

Kevätfoorumissa 2022. Todettiin, että uusilla neuvottelukunnan jäsenillä on alkamassa 

kaksivuotiskausi 2022-2023. Erovuorossa vuoden 2023 alusta ovat vuonna 2020 jäseninä 

aloittaneet Hanna Ruohola ja Marja Takala.  

Keskusteltiin kokouskäytännöistä: 
 - kokouksia vähintään 4 / vuosi 
 - etäkokouksia tällä hetkellä, tulevaisuudessa hybridinäkin 
 - kokouksia voi olla eri puolilla Satakuntaa 
 - jos jäsenet haluavat esityslistalle asioita, yhteys puheenjohtajistoon tai sihteeriin 

- muistiota saa kommentoida ennen sen julkaisua verkkosivulle 
www.yhteisokeskus.fi/satakunnanjarjestojenneuvottelukuntamuistiot/  

 
Päätettiin luoda neuvottelukunnan jäsenille WhatsApp-ryhmä. Ryhmään liitytään ilmoittamalla 
asiasta puheenjohtajalle. Edellyttää älypuhelinta ja puhelimessa olevaa sovellusta.  
 
Neuvottelukunnan sisäistä viestintää on tarpeen linjata yhdessä. Kokouksessa esitettiin Teams-
kanavalle perustettua tiimiä keskustelua ja asiakirjojen tallennusta varten tai OneDrive-
pilvitallennustilaa.  
 
3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
Puheenjohtaja esitteli neuvottelukunnalle vuosien 2020-2021 toimintasuunnitelman painopisteet: 
 - JYTRYn laajentaminen, jäsenmäärän ja tunnettuuden lisääminen 

- Yhdistysten keskinäisen yhteistyön tiivistäminen, järjestäytyminen JYTRYn 
sateenvarjon alle 

 - Kuntayhteistyön lisääminen ja rahoituksen turvaaminen 
 - Sote-uudistus yhteistyö, sote-uudistukseen vaikuttaminen 
 - Kuntavaalit 2021 
 
Kokous piti edellä esiteltyjä painopisteitä periaatteessa hyvinä myös vuoden 2022 
toimintasuunnitelmaan. Painopisteet on kuitenkin tarve ajantasaistaa huomioiden mm. 
kumppanuusmallin päivittämisen tarve ja toimenpiteet vuonna 2022, hyvinvointialueyhteistyö, 
tulevat eduskuntavaalit, kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspintatyö ja JYTRY-toiminnan rakenne, 
erityisesti alueellisten JYTRY-verkostojen rooli. Seuraavassa kokouksessa käsitellään etukäteen 
valmisteltu esitys toimintasuunnitelmaksi 2022.  
 
4. Neuvottelukunnan järjestäytyminen vuodelle 2022 
Puheenjohtajaksi valittiin Hanna Ruohola ja varapuheenjohtajaksi Tuula Rouhiainen-Valo. 

Sihteerinä jatkaa Jaana Tuomela Satakunnan yhteisökeskuksesta. Satakunnan yhteisöt ry:n 

hallituksen asiantuntijajäsenenä jatkaa Hanna Ruohola.  

Päätettiin seuraavat sisäiset työryhmät ja työryhmien jäsenet: 
- hyvinvointityöryhmä: Tuula Rouhiainen-Valo puheenjohtaja, jäseninä Helena 
Heljakka, Kaarina Latostenmaa, Susanna Lehtimäki, Sanna-Mari Pudas-Tähkä, Tiina 
Rinne, Marja Takala, Tuula Telin. Hyvinvointityöryhmä valmistelee neuvottelukunnan 
kokouksiin mm. hyvinvointialueyhteistyön edistämiseen ja hyvinvointialuevalmisteluun 
liittyviä asioita, Kumppanuusmallin päivitystä, järjestöavustusten linjausta 
- viestintätyöryhmä: puheenjohtaja valitsematta, jäseninä Helena Manninen, Luca 
Nordfors-Leino, Hanna Ruohola, Jaakko Viitala. Luca selvittää onko 
neuvottelukunnan ulkopuolelta tulevalla Päivi Lavoniuksella halua tarjota 
osaamistaan viestintätyöryhmälle. Viestintätyöryhmän vastuulla on mm. yleinen 
viestintä, Kevät- ja Syysfoorumit, Satakunnan järjestöjen kuukausittaiset aamukahvit 

 

http://www.yhteisokeskus.fi/satakunnanjarjestojenneuvottelukuntamuistiot/
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Lisäksi päätettiin, että puheenjohtajisto ja sihteeri valmistelevat seuraavaan kokoukseen esityksen 

toimintaohjeen päivittämisestä ja toimintasuunnitelmasta 2022.  

 
Vahvistettiin aiemmissa kokouksissa valitut neuvottelukunnan edustajat seuraavasti: 

- Satasoten ohjausryhmä: varsinainen edustaja Tuula Rouhiainen-Valo, varajäsen 
Marja Takala 
- Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta 2021-2023: varsinainen jäsen 
Satakunnan yhteisökeskus ja varajäsen Satakunnan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys 
ry. Yhteisökeskusta edustaa Milja Karjalainen ja Satakunnan Sosiaali- ja 
terveysturvayhdistystä Tuula Rouhiainen-Valo 

 
5. Mahdolliset muut asiat 
Satakuntaliiton kanssa toteutettava yhteistyö organisoituu seuraavasti:  
 - 2 tapaamista / vuosi 
 - 8.2.2022 klo 12 seuraava tapaaminen 

- yhteistyötapaamisissa Satakuntaliiton edustajina maakuntahallituksesta Harri 
Kivenmaa, Tapio Huhtanen, Kari Kähkönen sekä Satakuntaliitosta maakuntajohtaja 
Asko Aro-Heinilä, aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma ja Ulla Koivula 
- järjestöjä edustavat Satakunnan yhteisökeskuksesta Milja Karjalainen ja 
neuvottelukunnasta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
- Hanna Ruohola ilmoittaa neuvottelukunnan edustajat Satakuntaliittoon 
 

Satasotelle on esitetty toivomus, että järjestöedustajien nimeäminen eri työryhmiin käsiteltäisiin 
neuvottelukunnan kokouksissa. Milja Karjalaisen yhteenveto nykyisistä järjestöedustajista 
Satasote-valmistelussa oli toimitettu jäsenille etukäteen. Seuraavat muutokset yhteenvetoon: 
 - HYTE-alatyöryhmä on muutettu HYTETU-alatyöryhmäksi 
 - Susanna Lehtimäki on pyydetty ravitsemustyöryhmään 

- SPR:n Kari Petäjä on pyydetty Satakunnan hyvinvointialueen Turvallisuus- ja 
varautumisfoorumia valmistelevaan työryhmään 
- Marko Kerola on kutsuttu Satasote-työryhmien lisäksi Rauman kaupungin 
ohjausryhmään järjestöedustajana 

 
Tiedotettiin Satakunnan yhteisökeskuksen ja neuvottelukunnan yhdessä järjestämistä 

kuukausittaisista Satakunnan järjestöjen aamukahveista 28.1.2022, 4.3.2022, 1.4.2022, 6.5.2022, 

3.6.2022 klo 9-11. Hanna Ruoholan olleessa estynyt Tuula Rouhiainen-Valo esittelee 

neuvottelukuntatoimintaa 28.1.2022. 

 
6. Kokouksen päättäminen 
Todettiin, että seuraava kokous on 21.3.2022 klo 15-17. Lähempänä informoidaan onko kyseessä 
etä- vai hybridikokous. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05. 
 


