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MUISTIO 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous 
 
Aika:  Maanantai 21. maaliskuuta 2022 kello 15.02 – 16.58 
Paikka: Hybridikokous: Etänä Teams ja Yhteisötalo Otava, Valkoinen huone (toinen kerros 
 Otavankatu 5 A Pori) 
 
Läsnä: Hanna Ruohola 

Johnny-Kai Forssell 
Helena Heljakka 
Paula Ilén 
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 
Kati Vuori-Uotila 
Jaana Tuomela  

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.02. Todettiin läsnäolijat. 
 

2. Hyvinvointityöryhmän ajankohtaiset kuulumiset 
neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Tuula Rouhiainen-Valo 
 
Satakunnan hyvinvointialueen ja 3. sektorin kumppanuusmalli 2023-2025: ensimmäinen 
kumppanuusmalli on valmisteltu osana Satakunnan sote-rakenneuudistuksen -kehittämishanketta 
vuosina 2020-2021. Kyseinen kumppanuusmalli koskee hyvinvointialueen valmisteluvaihetta. 
Neuvottelukunnan vastuulla on valmistella vuoden 2022 aikana yksityiskohtaisempi 
kumppanuusmalli vuosille 2023-2025. Neuvottelukunnan hyvinvointityöryhmä ottaa valmistelusta 
vastuuta ja tekee yhteistyötä VATE:n (väliaikaisen valmistelutoimielimen) Yhdyspinta-työryhmän 
alaisen Järjestöt-alatyöryhmän kanssa.  
 
Järjestöavustuksia koskeva kehittämistyö: työryhmä (Hanna Ruohola, Tuula Rouhiainen-Valo, Ilse 
Vauhkonen, Jurkka Virtala, Milja Karjalainen) on valmistellut järjestöavustuksia koskevaa esitystä. 
Nykytilanteen kartoittamiseksi Satakunnan kunnilta on pyydetty selvitystä järjestöavustuksista. 
Maakuntajohtaja on luvannut kutsua koolle kuntien edustajat, joiden kanssa keskustellaan 
järjestöavustuksia koskevasta esityksestä. Epäselvää on vielä, mikä toimielin tekee 
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hyvinvointialueella järjestöavustuksia koskevat päätökset. Samoin on selvitettävä, miten järjestöt 
voivat käyttää toimintaansa hyvinvointialueella olemassa olevia tiloja. 
 
Järjestöjen rooli hyvinvointialueen valmistelussa ja valmistelun eteneminen: Satakunnan 
yhteisökeskuksen Milja Karjalaisen johtama VATE:n (väliaikaisen valmistelutoimielimen) 
Yhdyspinta-työryhmän alainen Järjestöt-alatyöryhmä on organisoitunut ja kokoustanut 2 kertaa. 
Satasotelle on informoitu, että järjestöedustajien nimeämiset hyvinvointialueen valmistelua 
koskeviin eri työryhmiin tapahtuvat keskitetysti Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kautta. 
SOTEPA-alatyöryhmässä on koottu julkisen sektorin palveluiden rinnalle myös järjestöjen 
toimintoja ja palveluita. Haasteena on se, miten kattavasti saadaan moninainen järjestötoiminta 
esille. 
 
Esitys muistion liitteenä. 
 

3. Viestintätyöryhmän ajankohtaiset kuulumiset 
neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola 
 
Työryhmän järjestäytyminen ja puheenjohtajan valinta: Reeta Valta on irtisanoutunut Järjestöjen 
sote-muutostuki -hankkeen järjestöasiantuntijan tehtävästä eikä täten voi toimia viestintätyöryhmän 
puheenjohtajana. Tuula Telin valittiin uudeksi viestintätyöryhmän jäseneksi ja myös työryhmän 
puheenjohtajaksi. Työryhmän muut jäsenet ovat Hanna Ruohola, Jaakko Viitala, Helena 
Manninen, Luca Norfors-Leino ja Jaana Tuomela. 
 
Satakunnan järjestöjen aamukahvit: viestintätyöryhmä vastaa aamukahvien organisoinnista. 
Kolmannet aamukahvit ovat 1.4.2022 klo 9-11 ruoka-apu-teemalla. Lisätietoa aamukahveista 
verkkosivulta https://www.yhteisokeskus.fi/jytryntapahtumat/  
 
Kevätfoorumi vahvistettiin pidettäväksi hybriditilaisuutena 8.6.2022 klo 15-17. Foorumiin kutsutaan 
järjestöjen lisäksi sidosryhmiä. JYTRYn toimintaohje päivitetään Kevätfoorumissa. 
 
Neuvottelukunnan oma logo: Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRYllä on oma, jo ehkäpä 
tunnistettavakin, logo. Tarpeen on pohtia, onko neuvottelukunnalla oltava oma erillinen logonsa. 
Mikäli logoon päädytään, on huomioitava saavutettavuus (värit, fontti), olemassa oleva 
neuvottelukunnan brändi (värit) ja virallisiin asiakirjoihin sopiva tyyli. Logojen, kuten muunkin 
viestinnän, tavoitteena on tunnettuus ja uskottavuus. Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksessä 
harjoittelussa olevalle graafisen alan asiantuntijalle on tarjottu mahdollisuutta logon suunnitteluun. 
Viestintätyöryhmä käy keskustelun kyseisen asiantuntijan ja mahdollisesti muiden Satakunnan 
Monikulttuuriyhdistyksen edustajien kanssa käytännön yhteistyöstä. Kevätfoorumissa asia voidaan 
ottaa yleiseen keskusteluun. Logojen ja viestinnän suhteen on edelleen tarvetta selkiyttää mikä on 
JYTRY tai Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta tai Satakunnan yhteisökeskus? 
Tulevaisuudessa on tarve neuvottelukunnan viestinnän resurssille ja omalle verkkosivulle.  
 
Viestintämateriaalin tuottaminen ja jakelu: maakuntajohtajan koolle kutsumana on tavattu kuntien 
viestinnästä vastaavia. Kunnat ovat valmiita viestimään järjestötoiminnasta, kunhan saavat 
valmista materiaalia.  
 

4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola 
 
Toimintasuunnitelma 2022 hyväksyttiin seuraavin lisäyksin ja muutoksin: 
 - tunnettuuden lisääminen muutetaan muotoon tunnettavuuden lisääminen 
 - kohtaan 3.1. hyvinvointialue- ja kuntayhteistyön edistäminen lisätään (mm. 
 aluevaltuutetut, kuntien hyvinvointikoordinaattorit) 
 
 

https://www.yhteisokeskus.fi/jytryntapahtumat/
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5. JYTRYn toimintaohje  

neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Ruohola 
 
Keskusteltiin JYTRYn toimintaohjeen päivittämisestä: kokousjäsenet olivat yksimielisiä siitä, että 
alueelliset JYTRY-verkostot eivät ole käytännössä toimivia. Nyt JYTRY-toiminnan rakenne 
vaikuttaa päällekkäiseltä ja liian raskaalta ylläpitää. Erityisesti kuntayhteistyön vahvistamista koko 
Satakunnan alueella pidettiin tärkeänä. Toimintaohjeen muutosta valmistellaan Kevätfoorumin 
päätettäväksi pienellä työryhmällä, johon kuuluvat Hanna Ruohola, Tuula Rouhiainen-Valo, Helena 
Heljakka, Marja Takala ja Jaana Tuomela.  
 
Mahdollinen toimintaohjeen muutos vaikuttaa neuvottelukunnan kokoonpanoon vuoden 2023 
alusta alkaen. 10 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä on varsin kattava neuvottelukunnan 
kokoonpano. Pohditaan vielä, onko maakunnallisia järjestöjä ja paikallisyhdistyksiä edustavien 
lukumäärä hyvä nykyisellään. Lisäksi toimintaohjeen päivityksessä on tarpeen huomioida 
neuvottelukunnan jäsenvaalien toteutustapa saavutettavuus ja esteettömyys huomioiden.  
 

6. Mahdolliset muut asiat 
 
Järjestöedustajat hyvinvointialueen valmistelua koskevissa eri työryhmissä tai muissa 
verkostoissa:  
 - Satasoten vammaispalveluiden valmisteluun ei ole vielä tullut nimeämispyyntöä 
 - Milja Karjalaisen koolle kutsumassa Osallisuustyön koordinointimallia 
 valmistelevassa työryhmässä neuvottelukuntaa edustaa Tuula Rouhiainen-Valo 
 - Perhekeskuskonseptointiin liittyvässä työryhmässä Kaarina Latostenmaa sekä MLL 
 Satakunnan piiri ry 
 - Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeessa (2022-2023) on 
 kolme sisäistä työryhmää. Marja Takala on mukana omaishoitoa kehittävässä 
 hankkeen sisäisessä työryhmässä  
 - Satasairaalan Iäkkäiden mielenterveyden tukemisen työryhmässä Irma Roininen 
 - Kilpailijoista kumppaneiksi -verkostossa Sanna-Mari Pudas-Tähkä, Marja Takala ja 
 Irma Roininen   
 - neuvottelukunnan edustaja on kutsuttu maakuntaliiton ylläpitämään 
 viestijäverkostoon 
   
Satakuntaliiton kanssa tehtävä yhteistyö etenee loistavasti. Satakuntastrategian toimeenpanon 
osalta maakuntaliitto selvittää voisiko neuvottelukunnan edustaja olla jäsenenä maakunnan 
yhteistyöryhmässä (MYR). Maakuntahallitus päättää asiasta. Järjestökyselyn pohjalta tuotettu 
julkaisu on luvattu myös Satakuntaliittoon.  
 
Seuraavat kokoukset: etäkokous 25.4.2022 klo 15-17; hybridikokous 31.5.2022 klo 15-17 Porin 
ensi- ja turvakoti yhdistyksen tiloissa (Tiilimäentie 2 Pori). 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.58. 


