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Olemme yhteisellä asialla - sinä olet meille tärkeä!
Järjestöuutisia maakunnasta on vuonna 2019 perustetun Varsinais-Suomen maakunnan
yhteistyöryhmän järjestöjaoston ja järjestöfoorumin uutiskirje. Olemme yhteisellä asialla
varsinaissuomalaisen järjestöyhteistyön kehittämisessä ja tämän kirjeen avulla haluamme kertoa
sinulle yhteisistä ajankohtaisista asioistamme.
”Järjestöuutisia maakunnasta lähetetään aina kokoustemme jälkeen, noin viisi kertaa vuodessa, ja
sen avulla haluamme tehdä yhteistä asiaa näkyväksi ja kertoa, että jokaisella on mahdollisuus
vaikuttaa”, toteaa järjestöjaoston puheenjohtaja Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry:stä.
Uutiskirjeen lähettämisestä päätettiin järjestöjaoston kokouksessa 3.5.2021.
Järjestöjaoston viestintää tehdään yhdessä. Tämän uutiskirjeen on valmistellut järjestöjaoston
viestintäryhmä, jossa on mukana Ainokaisa Saarinen (Votty ry/Urapurje), Johanna Laakso (VAPI
ry), Tove Salovaara (Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f.), Sanna Leppäjoki-Tiistola (Invalidiliitto
ry), Katja Suominen, Harri Nurmi, Tauno Linkoranta ja Salla-Maria Lauttamäki (Varsinais-Suomen
liitto). Ole meihin rohkeasti yhteydessä, jos sinulla on ehdotuksia viestinnän kehittämiseksi!

Tulossa ohjeistus järjestöille ja yhdistyksille kuntayhteistyön
kehittämiseen
Minkälainen on järjestöystävällinen kunta? Miten sinun järjestösi toimii yhteistyössä kunnan
kanssa? Viime vuonna Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman
alainen työryhmä julkaisi ohjeistuksen kunnille ja nyt järjestöjaosto valmistelee vastaavaa
ohjeistusta järjestöille.
Järjestöjaostossa on tunnistettu voimakas tarve nostaa esiin yhdistysten ja järjestöjen työn tuloksia
ja vaikuttavuutta. ”Järjestöissä ei aina tulla ajatelleeksi, mitä mahdollisuuksia kuntayhteistyössä voi
olla”, sanoo valmistelutyötä vetävä Harri Nurmi. Ohjeistus valmistuu loppuvuonna 2021 ja tulee
vapaasti tutustuttavaksi järjestöjaoston verkkosivuille.

Järjestöfoorumi tulee taas 18.11.2021!
Järjestöfoorumi on varsinaissuomalaisten järjestöjen yhteinen vuosittainen tapahtuma.
Edellisvuonna foorumissa käsiteltiin uutta järjestöyhteistyön tiekarttaa 2021–2022, kuntayhteistyön
kehittämisestä sekä siitä, miten järjestö voi itsearvioinnin kautta kehittää toiminnan laatua sekä
reagointi- ja sopeutumiskykyään.
Järjestöfoorumin 2020 jälkeen saatu palaute on käyty tarkkaan läpi, ja 18.11.2021 pureudummekin
järjestötoiminnan muutokseen ja siihen, minkälainen on tulevaisuuden vetovoimainen yhdistys.
Merkitse päivämäärä jo kalenteriisi ja ole yhteydessä, jos sinulla hyvä esimerkki, jota haluaisit
esitellä tai josta haluaisit kuulla foorumissa!

Ketkä toimivat järjestöjaostossa?
Järjestöjaostossa on mukana yhteensä 38 järjestöä, jotka edustavat monipuolisesti
järjestötoiminnan eri teemoja ja sektoreita. Jokaisessa kokouksessamme tutustumme hiukan
tarkemmin muutamaan jäsenjärjestöömme ja jaamme esittelyt myös teidän kanssanne. Lisätietoa
järjestöjaoston kokoonpanosta löydät verkkosivuiltamme.
Toukokuun kokouksessa vuorossa olivat:

Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Suomen Omakotiliitto on vuonna 1947 perustettu pientaloasukkaitten (omakotitalo, paritalo,
rivitalo, vapaa-ajan asunnot) edunvalvonta- ja tukijärjestö. Omakotiliiton Varsinais-Suomen
piiri toimii Omakotiliiton paikallisena edustajana ja alueen jäsenyhdistysten tukijärjestönä
alueellaan. Jäsenkunta muodostuu 40 itsenäisestä jäsenyhdistyksestä ja noin 13 000
jäsentaloudesta. Piiri järjestää mm. monipuolisesti yhdistysaktiivien koulutustoimintaa ja
teematapahtumia jäsenistölleen sekä toimii palvelevana tukipisteenä jäsenyhdistysten
omakotitalkkaritoiminnalle.
Lisätietoja saat piirihallituksen puheenjohtaja Harri Nurmelta, p. 040 5838821 ja
harri.nurmi@omakotiliitto.fi. Lisätietoja myös verkkosivuilta!

Tukenasi ry
Jo vuonna 1880 perustetussa Tukenasi ry:ssä kampitetaan yksinäisyyttä vapaaehtoistyön
keinoin. Tuemme vapaaehtoisten kanssa vailla tukiverkostoa olevia nuoria aikuisia
itsenäistymisen alkutaipaleella sekä vaikeissa elämäntilanteissa olevia yli 60-vuotiaita.
Lisäksi yhdistys kehittää sosiaalipalveluja ja rakentaa osaltaan eri toimijoiden välisiä
kumppanuuksia.
Lisätietoja saat toiminnanjohtaja Katja Suomiselta, puhelin 040 5410 718 ja
katja.suominen@tukenasi.fi. Lisätietoja myös verkkosivuilta!

Vi har samma intressen - du är viktig för oss!
Föreningsnytt från landskapet är ett nyhetsbrev av landskapets samarbetsgruppens
organisationssektion och organisationsforumet vid Egentliga Finlands förbund. Tillsammans
utvecklar vi organisationerna och samarbetet och genom detta brev vill vi berätta om våra
gemensamma aktuella strävanden.
”Föreningsnytt från landskapet skickas alltid ut efter våra möten, ungefär fem gånger om året.
Genom brevet vill vi synliggöra, berätta och lyfta fram våra gemensamma strävanden och
möjligheten att påverka.” säger Tauno Linkoranta som är ordförande för samarbetsgruppens
organisationssektion och verksam inom Egentliga Finlands Byar r.f. Beslutet om att skicka ut ett
nyhetsbrev togs under organisationsavdelningens möte den 3.5.2021.
Kommunikationen från organisationssektion sköts tillsammans. Detta nyhetsbrev har förberetts av
organisationssektions kommunikationsgrupp som består av Ainokaisa Saarinen (Votty
ry/Urapurje), Johanna Laakso (VAPi ry), Tove Salovaara (Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf.),
Sanna Leppäjoki-Tiistola (Invalidförbundet rf.), Katja Suominen, Harri Nurmi, Tauno Linkoranta och
Salla-Maria Lauttamäki (Egentliga Finlands förbund). Ta gärna kontakt med oss om du har förslag
på hur vi kunde förbättra kommunikationen!

Anvisning åt organisationer och föreningar för utveckling av
kommunalt samarbete är på kommande
Hurdan är en föreningsvänlig kommun? Hur kan din förening samarbeta med kommunen? Under
förra året publicerade en arbetsgrupp under social- och hälsovårdens organiseringsplan i Egentliga
Finland en anvisning till kommunerna och nu arbetar organisationssektion på en motsvarande
anvisning för föreningar.
I organisationerna har man uppdagat ett stort behov av att lyfta fram organisationernas resultat och
effekter. ”I organisationerna kommer man inte alltid att tänka på vilka olika möjligheter för
kommunalt samarbete som finns” säger Harri Nurmi som drar den beredande arbetsgruppen.
Anvisningen blir klar i slutet av år 2021 och kommer att finnas tillgänglig på organisationssektions
hemsida.

Organisationsforum ordnas igen 18.11.2021!
Organisationsforum är ett årligen återkommande gemensamt evenemang för organisationer i
Egentliga Finland. Under förra årets forum behandlades den nya planen för
organisationssamarbete för åren 2021–2022, utvecklingen av samarbetet med kommunerna samt

hur organisationen genom självanalys kan utveckla kvaliteten, reaktions- och
anpassningsförmågan i sitt arbete.
Vi har noggrant gått igenom responsen från Organisationsforumet 2020 och under årets forum den
18.11.2021 sätter vi focus på förändringarna i organisationsarbetet och hurdan en livskraftig
förening är i framtiden. Boka datumet i din kalender och var gärna i kontakt med oss om du har ett
gott exempel som du vill berätta om eller om du känner till någon som du skulle vilja höra under
forumet!

Vilka är vi i organisationssektion?
I organisationssektion sitter sammanlagt 38 organisationer som representerar en bred skala av
olika teman och sektorer inom organisationsfältet. Under varje möte bekantar vi oss lite närmare
med en del av våra medlemsorganisationer och vi delar dem även här med er. Mera info om
organisationsavdelningens uppbyggnad hittar du på vår hemsida.
Under vårt möte i maj presenterades:

Finlands Egnahemsförbunds Egentliga Finlands Distrikt rf.
Finlands Egnahemsförbund är en 1947 grundad stöd- och intressebevakningsförening för
dem som äger egnahems-, par- eller radhus eller har en fritidsbostad. Egentliga Finlands
Distrikt är Egnahemsförbunds lokala representant och fungerar som stöd för de lokala
föreningarna på området. Lokalt finns 40 medlemsföreningar med ca 13 000 hushåll.
Distrikten ordnar mångsidigt olika skolningar och temaevenemang för sina medlemmar och
stöder föreningarnas egnahems gårdskarlsverksamhet.
Mera info fås av distriktsordförande Harri Nurmi, telefon 040 583 8821 eller
harri.nurmi@omakotiliitto.fi. Mera info finns även på hemsidan!

Till ditt stöd rf
Till ditt stöd rf grundades redan år 1880 och verkar för att förebygga ensamhet genom
frivilligarbete. Vi stöder tillsammans med våra frivilliga unga vuxna utan stödnätverk i deras
process att bli självständiga samt över 60-åringar i utmanande livsskeden. Dessutom
utvecklar föreningen sociala tjänster och bygger samarbeten mellan olika aktörer.
Mera info får du av verksamhetsledare Katja Suominen, telefon 040 5410 718 eller
katja.suominen@tukenasi.fi. Mera info finns även på hemsidan!

