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MUISTIO 
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kokous 
 
Aika:  Maanantai 25. huhtikuuta 2022 kello 15.00 – 17.05 
Paikka: Etänä Teams 
 
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 (omalla ilmoituksella ei osallistu tällä hetkellä kokouksiin)  
Jaana Tuomela  

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja Hanna Ruohola avasi kokouksen klo 15.00. Todettiin läsnäolijat. 
 

2. Hyvinvointityöryhmän ajankohtaiset kuulumiset 
Hyvinvointityöryhmän puheenjohtaja Tuula Rouhiainen-Valo 
 
Hyvinvointityöryhmän jäsenet kuuluvat erilaisiin hyvinvointialueen palveluita valmisteleviin 
työryhmiin ja muihin kehittämistyöryhmiin, joiden työn etenemisestä kerrottiin seuraavaa: 
 - Kalevi Mäkipään johtamassa konsernivalmistelua tekevässä työryhmässä 
 edustettuina Yhdyspinta-työryhmän alatyöryhmiä johtavat henkilöt  
 - HYTETU-rakenteen mukaisen käytännön toiminnan toteutuminen ja toimintaan 
 varattavan resurssin riittävyys pohdituttavat 
 - SOTEPA-työryhmä ei toistaiseksi kokoonnu 
 - palveluiden laadun hallintaa ja valvontaa kehittävän työryhmän tavoitteena mm. 
 tasalaatuiset ja vaikuttavat palvelut koko hyvinvointialueelle. Suunnitteilla yhteinen 
 valvontayksikkö 
 - lasten ja nuorten painopolkuun liittyen tulossa alueellinen koulutus toukokuussa 
 2022 
  - omaishoitoa kehittävässä työryhmässä omaishoidon palkkioiden vaihtelevuus ollut 
 esillä. Suunnitteilla Omaishoito- ja perhehoitokeskus 
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Todettiin, että Satasoten verkkosivulta löytyvät mm. aluevaltuuston kokouspöytäkirjat 
https://satasote.fi/paatoksenteko/aluevaltuusto/. 
  
Kumppanuusmalli 2023-2025: päivityksestä vuonna 2022 vastaa Satakunnan järjestöjen 
neuvottelukunta. Työrukkasena toimii hyvinvointityöryhmä. 
 
Järjestöavustuksia koskeva kehittämistyö: 15 kunnasta saatu kyselyvastaukset, joiden pohjalta 
laadittu yhteenveto. Vastauksista käy ilmi, että avustuksia jaetaan erityisesti liikunta- ja 
kulttuurijärjestöille, vähäisemmässä määrin sote-järjestöille. Tarkoituksena käsitellä 
järjestöavustuksia koskeva esitys toukokuussa 2022 järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueen 
edustajien yhteistapaamisessa. Myös Satasoten Yhdyspinta-työryhmän Järjestöt-alatyöryhmässä 
käsitellään asiaa. Ratkaistava on mm. kuka tekee järjestöavustuksia koskevat päätökset? 
 
Muut ajankohtaiset asiat: 
 - Kirsi Varhila valittu hyvinvointialueen johtajaksi 
 - hyvinvointialueen strategiatyössä halutaan kuulla myös sidosryhmien edustajia. 
 Toukokuussa 2022 on mahdollisesti tulossa tätä koskeva verkkokysely 
 
Muistion liitteenä Tuula Rouhiainen-Valon esitys. 
 
3. Järjestöedustajan nimeäminen vammaispalveluita valmistelevaan työryhmään  
Puheenjohtaja Hanna Ruohola 
 
Vesa Kiisken johtamaan hyvinvointialueen vammaispalveluita valmistelevaan työryhmään on 
pyydetty järjestöedustajaa. Tiina Rinne valittiin neuvottelukunnan edustajaksi kyseiseen 
työryhmään. Jaana Tuomela ilmoittaa järjestöedustajan Vesa Kiiskelle. Tiina kutsuu tarvittaessa 
koolle kattavan järjestöjen keskinäisen vammaispalvelutyöryhmän oman työnsä tueksi. Koulutetut 
vammaisjärjestöjen kokemusosaajat on hyvä huomioida. 
 
4. Viestintätyöryhmän ajankohtaiset kuulumiset 
Viestintätyöryhmän puheenjohtaja Tuula Telin 
 
Satakunnan järjestöjen aamukahvit: keväällä 2022 tulossa vielä 2 aamukahvitilaisuutta. 6.5.2022 
teemana järjestöt ja hyvinvointi / liikunta ja 3.6.2022 järjestöt ja työllisyys. Aktiivista viestintää ja 
markkinointia tarvitaan myös neuvottelukunnan jäsenten puolesta. 
 
Kevätfoorumi 8.6.2022 klo 15-17 hybriditilaisuus Nakkilan liikuntakeskus: Keskusteltiin teemasta. 
Päätettiin, että ulkomaalaisten auttaminen ja kotouttaminen teema voisi paremmin sopia jonkin 
syksyn 2022 aamukahvitilaisuuden teemaksi. Valittiin teemaksi vaikuttaminen. Päätettiin jakaa 
kutsutuille järjestötietoutta Satakunnan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta tuoden esille 
järjestötoimintaa, järjestöosaamista ja järjestöyhteistyötä. Kirsi Varhila päätettiin kutsua 
tilaisuuteen. Jaana Tuomela selvittää Miljan mahdollisuutta osallistua. Miljan puheenvuoro voisi 
sisältää järjestökyselyn tulokset ja sidosryhmäyhteistyötä koskevan sote-valmistelun. 
Neuvottelukunnan puheenvuorossa voisi olla esillä kumppanuusmalli, järjestöavustukset ja 
järjestöyhteistyö. Nakkilan kunnan hyvinvointikoordinaattorilla on oma puheenvuoronsa. 
  
Muut ajankohtaiset asiat:  
 - logon suunnittelu on käynnistetty Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen tiedottajan ja 
 harjoittelijan kanssa. Tarkoituksena on tavata asian tiimoilta toukokuussa. Mikäli 
 logosta saadaan ehdotus Kevätfoorumiin, käsitellään asiaa järjestöjen kesken 
 tilaisuudessa 
 
 
 
 

https://satasote.fi/paatoksenteko/aluevaltuusto/
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5. JYTRY toimintaohje 
Puheenjohtaja Hanna Ruohola 
 
Keskusteltiin toimintaohjeen päivittämisestä. Hanna Ruohola, Tuula Rouhiainen-Valo ja Marja 
Takala olivat tehneet kehittämisehdotuksia toimintaohjeeseen. Kumppanuusmalliin vuonna 2021 
kirjatut neuvottelukunnan tehtävät ovat linjassa toimintaohjeen kanssa. Muutkin 
kehittämisehdotukset hyväksyttiin. 
 
Pienryhmä jatkaa toimintaohjeen päivittämistä mm. neuvottelukunnan vaalien ehdokasasettelua 
koskevan tekstiosuuden osalta. Neuvottelukunnan sihteeriä koskeva kirjaus toimintaohjeessa on 
myös tarpeen kirjata tarkasti. Tavoitteenahan on, että tulevaisuudessa neuvottelukunnalla on omaa 
rahoitusta, jolla palkata neuvottelukuntatehtäviin työvoimaa. 
 
6. Mahdolliset muut asiat 
- järjestötoiminnan palvelualusta www.suomi.fi -palvelutietovaranto: informoitiin, että STEA 
suosittelee palvelutietovarantoa myös järjestöille 
- 13.7.2022 paneelikeskustelija: Satasote on pyytänyt järjestöedustajaa paneelikeskustelijaksi. 
Päätettiin, että Jaana Tuomela kysyy Milja Karjalaista, koska Tuula Rouhiainen-Valo on estynyt. 
Myös Tiina Rinne ilmoitti kiinnostuksensa tehtävään  
- Satakunnan yhteisökeskuksen -julkaisu Satakunnan järjestökysely 2021 löytyy sähköisenä:  
https://www.yhteisokeskus.fi/wp-
content/uploads/2022/04/Satakunnan_j%C3%A4rjest%C3%B6kysely_2021_satakunnan-
yhteis%C3%B6keskus_julkaisuja_1_2022.pdf  
 - kokouksessa todettiin, että kyselyvastauksista nousee esille järjestötoimintaa 
 koskeva tiedon tarve. Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta ja Satakunnan 
 järjestöyhteistyöryhmä JYTRY ovat edelleen useille tuntemattomia. Viestintää ja 
 tiedottamista tarvitaan lisää  
 
7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Hanna Ruohola päätti kokouksen klo 17.05. 

http://www.suomi.fi/
https://www.yhteisokeskus.fi/wp-content/uploads/2022/04/Satakunnan_j%C3%A4rjest%C3%B6kysely_2021_satakunnan-yhteis%C3%B6keskus_julkaisuja_1_2022.pdf
https://www.yhteisokeskus.fi/wp-content/uploads/2022/04/Satakunnan_j%C3%A4rjest%C3%B6kysely_2021_satakunnan-yhteis%C3%B6keskus_julkaisuja_1_2022.pdf
https://www.yhteisokeskus.fi/wp-content/uploads/2022/04/Satakunnan_j%C3%A4rjest%C3%B6kysely_2021_satakunnan-yhteis%C3%B6keskus_julkaisuja_1_2022.pdf

