
MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ, JÄRJESTÖJAOSTON KOKOUS 
 
Aika: Keskiviikkona 15.9.2021 klo 13–16 
Paikka:  Verkkokokoustyökalu Teams 
Läsnä:  Liite 1 

  
 
Vahvistettu kokouksessa 9.12.2021. 
 
 
Muistio:  

 
1. Kokouksen avaus  

 
Puheenjohtaja Tauno Linkoranta avasi kokouksen klo 13:03 ja kirjattiin läsnäolijat (Liite 1). 

 
2. Edellisen kokouksen muistio 

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (3.5.2021) muistio muutoksitta.  

 
3. Järjestöesittäytymiset 

 
Sanna Meska esitteli Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry:n ja Taidekahvit-verkoston 
toimintaa. Esitys liitteenä 2.  
 
Erika Halonen esitteli Uuden Muotoilun Yhdistys ry:n toimintaa. Esitys liitteenä 3.  
 
Kahden kulttuuritoimijan esittäytyminen samalla kertaa antoi monipuolisen kurkistuksen 
teemaan. Todettiin, että voisi olla hyvä, että jatkossakin yhden kokouksen järjestöesittäytymiset 
tulisivat samalta sektorilta, jos mahdollista.  
 
Seuraavaan kokoukseen toivottiin maaseutuateemaa. Silloin esittäytyy Varsin Hyvä ry ja 
Varsinais-Suomen Leader-ryhmät (Pia Poikonen). Lisäksi esitystä pyydetään Pro Agria Länsi-
Suomelta (Maija Willman). Mahdollisesti mukaan otetaan vielä Varsinais-Suomen Kylät ry 
(Tauno Linkoranta). Mikäli teemakokonaisuus ei onnistu, varalla on Lounais-Suomen 
Syöpäyhdistys ry (Ville Viitanen). Puheenjohtaja selvittää asiaa ja on ko. henkilöihin 
yhteydessä.  

  
4. Ajankohtaiset kuulumiset jaoston työryhmistä 

 
Kuntayhteistyöryhmän koollekutsuja Harri Nurmi kertoi ryhmän toiminnasta ja kiitti sen jäseniä 
hyvin aktiivisesta mukanaolosta ja yhteistyöstä. Ryhmän valmisteleva tarkistuslista 
kuntayhteistyöhön alkaa olla valmis, ja tutustuttiin sen taitettuun versioon (Liite 4). Tarkistuslista 
sai kiitosta jaoston jäseniltä ja sen uskotaan olevan hyvä työkalu järjestöjen käyttöön. 
Tarkistuslista julkistetaan marraskuun Järjestöfoorumissa.    
 
Kestävä tulevaisuus -ryhmän koollekutsuja Sanna Meska kertoi itsearviointityökalun 
kehittämisestä. Parhaillaan etsitään sopivaa kyselytyökalua, ja Varsinais-Suomen liitto 
kilpailuttaa muutaman toimittajan. Tavoitteena on, että kyselytyökalu saataisiin käyttöön niin, 
että itsearviointityökalu voitaisiin julkistaa Järjestöfoorumissa. Työryhmä jatkaa lokakuun 
alkupuolella sisältöjen tarkistusta ja ns. järjestöbarometriosion pohtimista (kyselyn osio, joka 
voisi tuottaa yleistä tietoa muun muassa siitä, missä vaiheessa varsinaissuomalaiset järjestöt 
arvioivat oman kehittämistyönsä olevan).  



 
 
 
Osaava kehittäminen -ryhmän koollekutsuja Regina Strandberg kertoi jaostolle kolmesta 
koulutuskokonaisuudesta, jotka ovat vahvasti linjassa järjestöjaoston tunnistamien tarpeiden 
kanssa. Näitä olivat: 
 
- Opintokeskus Siviksen syksyn koulutukset: https://www.sivisnyt.fi/syksyn-koulutukset-

%e2%80%92-opi-uutta-ja-innostu/  
- THL:n Osallisuusviikko ja sen koulutukset: 

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7140493 
- Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmän kumppanuusohjelma: 

https://www.sitra.fi/uutiset/kumppanuusohjelmasta-tukea-tulevaisuustaajuus-menetelman-
hyodyntamiseen/ 

 
Lisäksi muistutettiin jaoston jäseniä jakamaan tietoa omista koulutuksistaan myös muille 
esimerkiksi Teams-kanavan kautta. Myös Salla-Maria Lauttamäelle voi lähettää tietoa 
sähköpostitse, erityisesti sellaisista koulutuksista, jotka toivotaan nostettavaksi myös Varsinais-
Suomen kumppanuusfoorumin verkkosivuille.   
 
Kulttuurien voimavarat -ryhmällä ei ole ollut toimintaa kesän aikana. Teema on läpileikkaava ja 
tulee huomioida kaikissa työryhmässä. Kokouksessa läsnä olleet ryhmän jäsenet Nina 
Pietikäinen ja Hissu Kytö hakevat kuitenkin tämän lisäksi vielä kokousaikaa syksylle, jotta 
teemasta voitaisiin keskustella tarkemmin.  

 
5. Kansalaisyhteiskunta osana vihreää siirtymää 

 
Salla-Maria Lauttamäki taustoitti aihetta lyhyesti (Liite 5). Varsinais-Suomen liitto on mukana 
hyvin alustavissa keskusteluissa hankkeesta, jonka tarkoituksena on lisätä 
kansalaisyhteiskunnan osallisuutta vihreää siirtymää tukevassa innovaatiopolitiikassa. Jaostolta 
kysyttiin Mentimeter-mobiilikyselyllä evästystä siitä, missä teemoissa juuri nyt tapahtuu uuden 
kehittämistä, ja missä jäsenet tunnistavat erityisiä osallisuuden vajeita (Liite 6).  
 
Tauno Linkoranta jatkoi aiheesta käsittelemällä järjestötyön ja ilmastonmuutoksen yhteyttä. 
Kyse on laajasta aiheesta ja systeemisestä muutostarpeesta, vaikka usein keskustelu jää 
yksittäisiin kapeisiin toimiin, kuten vaikkapa tulostuksen vähentämiseen. Järjestöt voisivat ottaa 
edelläkävijän roolia ilmastotyössä pohtimalla omaa kädenjälkeään, eli sitä, miten ne auttavat 
muita pienentämään hiilijalanjälkeään.  
 
Linkoranta on sopinut keskustelun aiheesta MYR-ilmastovastuujaoston puheenjohtaja Timo 
Metsä-Tokilan kanssa, aiheena pohtia yhteistyötä.  
 
Lisäksi keskusteltiin kiinnostuksesta osallistua Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmän 
kumppanuusohjelmahakuun, joka voisi tukea tulevaisuusajattelua myös tästä näkökulmasta. 
Haku päättyy jo syyskuun lopussa, joten kiinnostuneet järjestöjaoston jäsenet kutsuttiin 
alustavaan keskusteluun heti seuraavana päivänä (16.9.).  

 
6. Järjestöfoorumi 18.11.2021: ”Vetovoimainen yhdistys 

 
Vuoden 2021 järjestöfoorumi järjestetään teemalla ”Vetovoimainen yhdistys”. Vetovoimaisuus 
sisältää monipuolisia lähestymiskulmia asiaan ja näin tarjoaa paljon mahdollisuuksia myös 
ohjelman osalta: vetovoimainen rahoittajan kohteena, yhteistyökumppaneille, uusien 
työntekijöiden houkuttelussa, vapaaehtoisille, perustehtävässään, luottamushenkilöille.  
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Todettiin, että tarkistuslista kuntayhteistyölle ja järjestöille tarkoitettu itsearviointityökalu ovat 
hyviä työkaluja juuri vetovoimaisuuden vahvistamiseen, joten näiden esittely Järjestöfoorumissa 
on luonnollista. Lisäksi pohdittiin viestintäteemaa – viestinnän hyvä suunnittelu ja toteuttaminen 
on tärkeässä roolissa vetovoimaisuuden rakentamisessa.  
 
Kuntien näkökulman esiintuomista toivottiin. Esimerkkeinä mainittiin Mynämäki ja Aura.  
 
Keskusteltiin tilaisuuden toteuttamistavasta. Moni toivoo jo läsnätilaisuuksien järjestämistä. 
Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että vielä tämän vuoden Järjestöfoorumi järjestettäisiin 
webinaarina. Kellonajan osalta vaikeus on siinä, että virka-aika ei sovi vapaaehtoisille ja ilta-
aika voi karkottaa palkkatyötä tekevät. Päätettiin, että kompromissina tilaisuus järjestetään klo 
15–18, jolloin voidaan toivoa, että jokaisella on joku osuus, johon voi osallistua.  
 
Järjestöfoorumin valmistelu päätettiin toukokuun kokouksessa antaa jaoston kokouksia 
valmistelevalle työryhmälle, johon myös Katja Suominen kutsutaan (Tukenasi ry:n 
nuorisoryhmän mahdollinen mukaanotto tilaisuuteen). Ryhmään kuuluvat: Tauno Linkoranta, 
Regina Strandberg, Salla-Maria Lauttamäki, Päivi Kukkonen, Hissu Kytö, Pekka Potinkara, 
Minna Rosendahl, Tero Rinne ja Esa Högblom. 
 

7. Uusi järjestöjaosto 2022–2025 
 
Nykyisen järjestöjaoston toimikausi 2019–2021 tulee kuluvan vuoden päättyessä loppuunsa. 
Käytiin nopeasti läpi edellisen kierroksen nimeämiskysymykset ja alustavasti hahmoteltu 
aikataulu tulevalle nimeämiskierrokselle.  
 
Tauno Linkoranta kutsuu edellisessä kokouksessa sovitun työryhmän (Tauno Linkoranta, 
Regina Strandberg, Salla-Maria Lauttamäki, Harri Nurmi, Pia Poikonen, Päivi Kukkonen, 
Ainokaisa Saarinen ja Veijo Lehtonen) vielä koolle syyskuun loppuun, jotta se voi käydä 
prosessin materiaalit läpi.  
 
Todettiin, että sama työryhmä voisi pohtia kokouksessaan, miten nykyiseltä jaostolta kerätään 
palautetta jaoston toiminnasta. Tämä tieto olisi hyvää materiaalia uudelle jaostolle, kun se 
lähtee suunnittelemaan toimintaansa.  
 

8. Lyhyesti maakuntastrategiasta 
 

Salla-Maria Lauttamäki kertasi lyhyesti Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ 
valmistelun vaiheet (Liite 7). Järjestökenttä on ollut hyvin mukana valmistelussa, ja 
ilmoittautuneista noin 17 % onkin ollut nopean laskutoimituksen mukaan järjestöjen edustajia. 
Maakuntastrategiassa näkyy aikaisempaa vahvemmin ihmislähtöisyys elinkeinonäkökulman 
rinnalla, ja näin sen kattavuutta on saatu laajennettua.  
 
Maakuntastrategian luonnos on lausuntokierroksella 20.10.2021 saakka, ja järjestöt voivat 
jättää siitä Varsinais-Suomen liitolle lausuntonsa. Materiaali ja ohjeet löytyvät sekä Varsinais-
Suomen liiton että Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin sivuilta.  
 

9. Viestittävää 
 

Todettiin, että järjestöjaoston uutiskirjeessä nostettavat asiat ovat: 
 

- järjestöfoorumi 
- uuden järjestöjaoston haku 



- kuntayhteistyön ohjeistus ja itsearviointityökalu 
- kokouksessa kuullut järjestöesittelyt 

 
Viestintäryhmä valmistelee kirjeen lähetyksen kokousta seuraavana päivänä tai heti kun se on 
mahdollista.  
 
Muistutettiin kaikkia järjestöjaoston jäseniä yhteisestä vastuusta uutiskirjeen välittämisessä 
sidosryhmille esimerkiksi sähköpostin avulla tai sosiaalisen median kanavissa.  

  
10. Muut mahdolliset asiat 

 
Ei muita asioita.  

 
11. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous järjestetään 9.12.2021 klo 13–16. Asialista toimitetaan noin viikkoa ennen 
kokousta.  
 

12. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:59. 
 

  



 
 Jäsen Varajäsen  

 Sosiaali- ja terveysjärjestöt  

X 1. Salon SYTY ry, Veera Hälli, toiminnanjohtaja  1. Salon seudun romanit ry, Tuula Lindgren, 
yhteisöpedagogi 

- 

X 2. Turun Kaupunkilähetys ry, Katja Suominen, toiminnanjohtaja  2. Turun Seudun Vanhustuki ry, Maarit Kulmala, 
puheenjohtaja 

- 

X 3. Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt 
VAPI ry, Päivi Kukkonen, toiminnanjohtaja (edustaa myös 
Lounatuulet Yhteisötalo ry:tä)  

3. Turun seudun Kehitysvammaisten tuki ry, Veijo 
Lehtonen, hallituksen jäsen  

X 

X 4. Folkhälsans Förbund rf., Regina Strandberg, toiminnanjohtaja 
(edustaa myös Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:tä)  

4. Invalidiliitto ry, Sanna Leppäjoki-Tiistola, 
järjestöasiantuntija  

- 

X 5. Auralan Nuoret Ry / Turun tyttöjen talo, Nina Pietikäinen, 
johtaja 

5. Länsi Suomen etävanhemmat ry, Kari Karanko, 
puheenjohtaja  

- 

 Vapaa-aika- ja harrastusjärjestöt  

- 6. Lounais-Suomen Partiopiiri ry, Mari Kousa-Kuusisto, 
toiminnanjohtaja  

6. Maskun-Ruskon-Vahdon, Naantalin ja Turun 4H-
yhdistykset, Marjut Aalto, hallituksen puheenjohtaja  

- 

X 7. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Pekka Potinkara, 
aluejohtaja  

7. Varsinais-Suomen kansanmusiikkiyhdistys, Ilmari 
Hunsa, puheenjohtaja  

- 

 Kylä- ja asukasjärjestöt  

X 8. Varsinais-Suomen Kylät ry, Tauno Linkoranta, 
toiminnanjohtaja  

8. Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry, Harri 
Nurmi, puheenjohtaja  

X 

 Neuvontajärjestöt  

- 9. ProAgria Länsi-Suomi/LS MKN, Maija Willman, 
toiminnanjohtaja  

9. Varsin Hyvä ry, Pia Poikonen, toiminnanjohtaja  X 

X 10. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry, Ville Viitanen, 
toimitusjohtaja  

10.Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Minna Rosendahl, 
aluejohtaja  

X 

 Kulttuurijärjestöt  

X 11. Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry, Sanna Meska, 
toiminnanjohtaja   

11.Turun taiteilijaseura ry, Sanna Vainionpää, 
toiminnanjohtaja 

- 

X 12.Uuden Muotoilun Yhdistys, Erika Halonen, puheenjohtaja  12.Taito Varsinais-Suomi ry, Tiina Aalto, toiminnanjohtaja - 

 Palvelujärjestöt  

- 13. SPR Varsinais-Suomen piiri, Kalle-Pekka Mannila, 
toiminnanjohtaja  

13. Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki 
VOTTY ry, Ainokaisa Saarinen, hallituksen jäsen 

X 

 Eläkeläis- ja veteraanijärjestöt  

- 14. Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri ry, Osmo Suominen, 
toiminnanjohtaja 

14. Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 
/ Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry, Juhani Tynjälä, 
jäsen neuvottelukunnassa 

X 

 Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt  

- 15.Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta -TUO, Tero 
Rinne, toiminnanjohtaja 

15. Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf, Tove Salovaara, 
verksamhetsledare 

X 

 Kehitys-, ystävyys- ja etniset järjestöt  

X 16.DaisyLadies ry, Hülya "Hissu" Kytö, toiminnanjohtaja 16.Varsinais-Suomen Viro-keskus ry, Juha Laine, 
hallituksen jäsen 

- 

 Ympäristöjärjestöt  

X 17. Pidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren ry, Katriina 
Murto, aluepäällikkö  

17.MTK-Varsinais-Suomi, Olli-Pekka Aalto, MTK-Marttilan 
johtokunnan puheenjohtaja 

X 

- 18. Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, Saija 
Porramo, puheenjohtaja  

18. Aurajokisäätiö sr, Sinikka Paulin, toiminnanjohtaja - 

 Viranomaiset  

X 19. Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Katja Ärling, 
erikoissuunnittelija 

19. Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Anne Taulu, 
ylitarkastaja 

- 

X 20. Varsinais-Suomen liitto, Salla-Maria Lauttamäki, 
kehittämispäällikkö 

20. Varsinais-Suomen liitto, Esa Högblom, 
erikoissuunnittelija 

- 

 


