VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIAN 2040+ VALMISTELU

Kansalaisyhteiskunnan uusi tuleminen -työryhmä
Aloituskokous 16.12.2020 klo 10:30-11:30, Teams
Läsnä:
Hafizovic
Haliseva-Soila
Hiedanpää
Inna
Järvelin
Klap
Kukkonen
Lang
Lauttamäki
Linkoranta
Löfstedt
Metsä-Tokila
Niskala
Nuotio
Nuotio-Coulon
Parkkola
Potinkara
Pulli
Rinne
Ruohonen
Ruotsala
Saarento
Salo
Simola
Stjernberg
Tahvanainen-Jaatinen
Poissa:
Boström
Heikkinen
Iho
Ruohonen

Edvina
Merja
Juha
Lauri
Anne-Mari, esittelijä
Aleksis, sihteeri
Päivi
Eija
Salla-Maria, sihteeri
Tauno
Terhi
Timo
Anri
Tarja
Saara
Timo
Pekka
Pertti
Tero
Sini, puheenjohtaja
Päivi
Heikki
Matti
Tom
Kirsi, sihteeri
Annika

Sondip ry
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Luonnonvarakeskus
Kesko Lounais-Suomi
4FRONT Oy
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen Vammais- ja
Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry
Varsinais-Suomen maakuntahallituksen jäsen
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen Kylät ry
MTK-Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Turun kaupunki
Varsinais-Suomen liitto
Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Schuman-seura ry
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - TUO
Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Uudenmaan ELY-keskus
Varsinais-Suomen liitto
Luonnonvarakeskus
Åbo Underrättelser
Varsinais-Suomen liitto
Opintokeskus Sivis

Minna
Katja
Arja
Juhani

I samma båt - samassa veneessä rf ry
Turun ammattikorkeakoulu
Raision kaupunki
Turun museokeskus / Turun kaupunki

1. Kokouksen avaus ja esittäytymiskierros
Puheenjohtaja Sini Ruohonen avasi kokouksen painottamalla teeman tärkeyttä,
kansalaisyhteiskunnan toiminnan ja demokratian vahvistamisen tarvetta. Maakuntastrategia on
alueen kehittämistä, ihmisiä ja toimijoita varten, ja sekin on muotoiltava niin, että se aidosti kuulee
ja palvelee alueen tarpeita.
Käytiin läpi esittäytymiskierros. Todettiin, että ryhmässä on erittäin monipuolisesti osaamista
keskusteluun työryhmän teemoista.

2. Teemaryhmätyöskentely osana maakuntastrategiaprosessia
Anne-Mari Järvelin esitteli maakuntastrategiavalmistelun kulkua ja työryhmän työskentelyn
vaiheita ja tavoitteita. Ryhmän työskentely jatkuu helmikuulle. Työryhmän oma tavoitetyöpaja
pidetään 19.1.2021 klo 12–16. Työryhmän 4 ”Digitalisaatio etenee ja talous etsii suuntaansa”
kanssa pidettävä validointityöpaja järjestetään 16.2.2021 klo 12–16. Mikäli kalenterikutsu ei ole
vielä saavuttanut jäseniä, tulee yhteyttä ottaa Salla-Maria Lauttamäkeen: sallamaria.lauttamaki@varsinais-suomi.fi .
Työpajojen lisäksi ryhmä työskentelee Howspace-alustalla työryhmän omassa tilassa. Työskentely ja
keskustelu alustalla on aika- ja paikkariippumatonta. Alustalle tallennetaan myös alkuvuonna
valmistuva SWOT-analyysi ja tulevaisuuskuvat, joita ryhmän jäsenet saavat mielellään
kommentoida ja käyttää jatkotyöskentelyn perustana. Tarkemmat ohjeet ja linkit osallistumista
varten lähetetään kaikille vuodenvaihteen jälkeen.
Työryhmän keskustelun lisäksi jäsenten on jo kuluvalla viikolla (18.12. saakka) halutessaan
mahdollisuus osallistua vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen Howspace-alustalla. Tunnukset
saa lähettämällä sähköpostia Anne-Mari Järvelinille: anne-mari.jarvelin@4front.fi .
3. Taustoitusta
Todettiin vielä keskeiset taustavalmistelujen tulokset, mm. alueen vahvuudet ja heikkoudet (katso
liitteenä oleva esitys). Tiivistelmää on syytä vielä tarkentaa, mutta se toimii keskustelunavaajana.
Käytiin aiheesta lyhyt keskustelu, jossa nostettiin esiin mm. seuraavia teemoja:
- ihmisten kuuleminen ja toiminnan kehittäminen vastuullisesti on tärkeää, esimerkiksi kaupan
alalla tämän kanssa tehdään paljon töitä
- hyvä yhteistyö maakunnan kehittämisessä mm. kansalaisjärjestöjen ja maakunnan liiton kesken
(vuoden toiminut Maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto), lisäksi järjestöjen yhteistyö
yleisesti on tiivistynyt yli sektorirajojen
- kansalaisyhteiskunta on hyvin laaja, ja se koostuu erilaisista ja osin hajanaisista toimijoista –
kuuleminen on sekä heikkous että vahvuus, sillä signaaleja on valtavasti
- kansalaispaneelikokeilut esim. Turun kaupungilla ovat mielenkiintoinen esimerkki
- Varsinais-Suomen monet kunnat ovat panostaneet yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa
- kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden näkyvyyttä pitäisi lisätä
- osallisuuden osalta asukkaat eivät ole yhdenvertaisia, sillä pienemmissä kunnissa ei ole
samanlaisia resursseja kuin esimerkiksi Turussa – toisaalta pienemmissä kunnissa toimijat
tuntevat toisensa paremmin
- seutukuntayhteistyö palvelujen suunnittelun osalta on hyvää esim.
liikennejärjestelmäsuunnittelussa, MAL-sopimuksen osalta, kirjastopalveluissa, sekä energia-,
vesi- ja jätehuollon osalta
- kansalais- ja järjestötoiminnan osaamista ei huomioida vielä riittävästi
4. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti kaikkia aktiivisesta osallistumisesta ja toivotettiin rauhallista joulun aikaa.
Työryhmän työskentely alkaa kunnolla vuodenvaihteen jälkeen.
Kokous päätettiin klo 11:30.

