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Muistio, vahvistettu kokouksessa 27.1.2022  

 

1. Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja Tauno Linkoranta avasi järjestöjaoston kauden 2019–2021 viimeisen kokouksen klo 

13:00. Kirjattiin läsnäolijat (Liite 1). 

 

Maakuntajohtaja Kari Häkämies toi kokouksen alkuun tervehdyksen maakunnan liitosta ja kiitti 

järjestöjaostoa sen tekemästä aktiivisesta työstä. Järjestöjaosto on tuonut kansalaistoimijoiden 

näkökulman mukaan maakuntastrategian valmisteluun, tuottanut konkreettisia tuloksia ja työkaluja, ja 

osallistunut keskusteluun aluekehittämiseen liittyvissä teemoissa. Tästä lämmin kiitos kaikille nyt 

toimikautensa päättävän jaoston jäsenille! 

 

Tauno Linkoranta totesi, että järjestöjaosto on toiminut eräänlaisena pioneerina siitä, miten 

järjestöyhteistyötä voidaan maakunnassa tehdä. Meidän on syytä olla iloisia ja ylpeitä siitä, että 

olemme löytäneet tämän hyvän tavan tehdä yhteistyötä – ja että toimintamalliamme kohtaan on 

osoitettu kiinnostusta myös muualta Suomesta käsin.  

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (15.9.2021) muistio kahdella tarkennuksella: 

- lisättiin Sanna Meskan esitykseen Taidekahvit-verkosto 

- lisättiin Pia Poikosen esitykseen Varsinais-Suomen Leader-ryhmät 

 



3. Järjestöesittäytymiset 

 

Pia Poikonen esitteli Varsinais-Suomen Leader-ryhmien toimintaa. Esitys liitteenä 2. Keskusteltiin 

Leader-rahoituksen ja -toiminnan mahdollisuuksista mm. sote-yhdistyksille. Todettiin, että Leader-

ryhmien hallituksiin haetaan erityisesti syksyisin uusia jäseniä, joten kiinnostuneiden kannattaa 

ehdottomasti ilmoittautua toiminnanjohtajille. Varsin Hyvä ry:n toiminnan kehittämiseen voi osallistua 

myös lähettämällä yhdistykselle kehittämisideoita: linkki Varsin Hyvä ry:n 

kehittämisidealomakkeeseen. 

 

Tauno Linkoranta esitteli Varsinais-Suomen Kylät ry:n toimintaa. Esitys liitteenä 3. Keskusteltiin 

vapaaehtoisten määrän vähenemisestä (yleinen trendi) ja toisaalta yhdistystoiminnan ja 

yritystoiminnan lähenemisestä mikä vaatisi tekijöitä. Kylätoiminnalla on paljon samoja tavoitteita kuin 

Leader-toiminnalla.  

  

4. Kokemukset järjestöfoorumista 18.11.2021 

 

Keskusteltiin lyhyesti marraskuisen järjestöfoorumin kokemuksista. Todettiin, että vaikka tälläkin 

kertaa tilaisuus jouduttiin järjestämään etänä, etäjärjestelyjen toisaalta voidaan ajatella tasa-

arvoistavan osallistumista koko maakunnasta. Lisäksi esitysten seuraaminen voi olla etätilaisuuksissa 

helpompaa kuin läsnätilaisuuksissa. Tukenasi ry:n nuorten pitämää esitystä kohtaamistaidoista 

kehuttiin ja siitä saatiin myös tilaisuudessa hyvää palautetta.  

 

Pohdittiin keskustelujen toteuttamista ja niihin liittyviä aika- ja fasilitointihaasteita. Jatkossa voisi olla 

hyvä linjata vielä aikaisempaa tarkemmin, mikä järjestöfoorumin tarkoitus on. Haluaako se välittää 

tietoa vai haluaako se aikaansaada keskustelua? Tilanteet ja menetelmät ovat eri tilanteissa hyvin 

erilaisia ja valinnan avulla voisi selkeämmin panostaa jompaankumpaan.  

 

5. Järjestöjaoston ja työryhmien työ 2019–2021, kokemuksia ja ajatuksia jatkosta  

 

Salla-Maria Lauttamäki kertoi aluksi pääkohtia uuden järjestöjaoston kokoonpanosta ja 

käsittelyaikataulusta. Kokoonpano vahvistettaneen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 

20.12.2022.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKmYeEvmkRYARdgzqfEzb8jji3o-2j2b3HjJ_MCNyymSSGeg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKmYeEvmkRYARdgzqfEzb8jji3o-2j2b3HjJ_MCNyymSSGeg/viewform


Kerättiin jäsenten ajatuksia yhteisestä työskentelystä mobiilikyselyn avulla. Kyselyn perusteella 

jäsenet kokivat, että järjestöjaoston kokouksia on ollut sopivasti. Kokonaisarvosanaksi he antoivat 

järjestöjaostolle 8,6. Vastaajien mukaan järjestöjaoston toimintaa parhaiten kuvaavia sanoja olivat 

muun muassa: kehittävä, yhteistyö, keskusteleva, osallistava, vuorovaikutus, monialainen, 

yhteistyökykyinen, käytännöllistä, kumppanuus ja innostunut. (Liite 4) 

 

Jatkoa ajatellen jäsenet toivoivat, että jaosto 2022–2025 keskittyisi muun muassa seuraaviin 

teemoihin: rahoitusmallit järjestöille, yhteiset hankkeet, yhteiset kannanotot, kestävä kehitys, 

osaamisen lisääminen, yhteiset vapaaehtoisten rekryt, veikkausvoittovarojen kompensaatio, nuorten 

äänen kuuleminen ja sote-uudistus. (Liite 5) 

 

Kokouksen jälkeen jäsenille lähetetään sähköpostitse linkki laajempaan kyselyyn, johon kaikkien 

toivotaan vastaavan. Kyselyyn vastataan anonyymisti.  

 

6. Järjestöystävällinen hyvinvointialue 

 

Minna Rosendahl esitteli hyvinvointialueen järjestöystävällistä toimintamallia (Liite 6).  

 

Toimintamallin tarkoitus on toimia tukiasiakirjana, jonka avulla on helppo nopeasti tarkistaa, onko 

asioita tehty oikein. Toimintamalli tukee myös vaikuttamistyötä ja auttaa järjestöjen toiminnan 

kehittämisessä. Järjestöystävällisen hyvinvointialueen toimintamalli Innokylän verkkosivuilla (pdf-

tiedosto)   

 

7. Kansalaisyhteiskunta mukaan innovaatiotyöhön, keskustelua hankeaihiosta 

 

Salla-Maria Lauttamäki taustoitti aihetta lyhyesti (Liite 7). Varsinais-Suomen liitto on alustavasti 

mukana BSR Interreg -ohjelman rahoitusta tavoittelevassa hankevalmistelussa: kohti ekososiaalisesti 

kestävää elämää ja yhteisöjä Itämeren alueella. Tarkoituksena on vahvistaa kansalaistoimijoiden 

roolia ja osallisuutta vihreää siirtymää tukevassa innovaatioyhteistyössä.  

 

Järjestöjaostolta kysyttiin mobiilikyselyllä palautetta muutamaan valmisteluun liittyvään kysymykseen 

(Liite 8). Kyselyn perusteella vastaajat kokivat, että hankkeessa tulisi keskittyä muun muassa 

kiertotalouden, terveyden ja liikkumisen teemoihin. Myös mahdollisten pilottikuntien osalta saatiin 

https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-11/Hyvinvointialueen_Ja%CC%88rjesto%CC%88ysta%CC%88va%CC%88llinen_Toimintamalli.pdf
https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-11/Hyvinvointialueen_Ja%CC%88rjesto%CC%88ysta%CC%88va%CC%88llinen_Toimintamalli.pdf


ehdotuksia. Valmistelua jatketaan maakunnan liiton toimesta ja aiheeseen palataan ensi vuoden 

puolella.  

 

8. Viestittävää 

 

Todettiin, että järjestöjaoston uutiskirjeessä nostettavat asiat ovat: 

 

- järjestöjaoston toiminnan kokemukset ja evästykset tulevalle kaudelle 

- järjestöystävällinen hyvinvointialue 

- järjestöesittelyt 

 

Viestintäryhmä valmistelee kirjeen lähetystä kokousta seuraavana päivänä. Uutiskirje lähetettäneen 

15.12.2022. 

  

9. Muut mahdolliset asiat 

 

Uusi järjestöjaosto vahvistettaneen jouluviikolla MYR:n kokouksessa ja näin se aloittaa toimintansa 

ensi vuoden alussa. Koska noin puolet ehdotetuista jäsenistä on ns. vanhoja jäseniä (jatkavia) ja 

kalenterit täyttyvät alkuvuodelle vauhdilla, päätettiin sopia uudelle jaostolle ensimmäinen kokousaika: 

27.1.2022 klo 13–16. Tieto ajankohdasta lähetetään kaikille ehdotetuille jäsenille ja varajäsenille heti 

kun MYR:n asialista on julkinen.  

 

10. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja kiitti kaikkia tehokkaasta ja hyvästä yhteistyöstä päättyvällä kaudella ja toivotti hyvää 

loppuvuotta ja joulun aikaa. Kokous päätettiin klo 16:01. 

 

 

  



Liite 1: Jäsenet 
 

Läsnä 

Jäsenet 
Salon SYTY ry, Veera Hälli, toiminnanjohtaja 
Turun Kaupunkilähetys ry, Katja Suominen, toiminnanjohtaja 
Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry, Päivi Kukkonen, toiminnanjohtaja (edustaa 
myös Lounatuulet Yhteisötalo ry:tä) 
Folkhälsans Förbund rf., Regina Strandberg, toiminnanjohtaja (edustaa myös Varsinais-Suomen 
Lastensuojelujärjestöt ry:tä) 
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Pekka Potinkara, aluejohtaja 
Varsinais-Suomen Kylät ry, Tauno Linkoranta, toiminnanjohtaja 
Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry, Sanna Meska, toiminnanjohtaja   
SPR Varsinais-Suomen piiri, Kalle-Pekka Mannila, toiminnanjohtaja 
Pidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren ry, Katriina Murto, aluepäällikkö 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Katja Ärling, erikoissuunnittelija 
Varsinais-Suomen liitto, Salla-Maria Lauttamäki, kehittämispäällikkö 

 

Varajäsenet 
Turun Seudun Vanhustuki ry, Maarit Kulmala, puheenjohtaja 
Turun seudun Kehitysvammaisten tuki ry, Veijo Lehtonen, hallituksen jäsen 
Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry, Harri Nurmi, puheenjohtaja 
Varsin Hyvä ry, Pia Poikonen, toiminnanjohtaja 
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Minna Rosendahl, aluejohtaja 
Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki VOTTY ry, Ainokaisa Saarinen, hallituksen jäsen 
Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta / Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry, Juhani Tynjälä, 
jäsen neuvottelukunnassa 
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf, Tove Salovaara, verksamhetsledare 
MTK-Varsinais-Suomi, Olli-Pekka Aalto, MTK-Marttilan johtokunnan puheenjohtaja 
Varsinais-Suomen liitto, Esa Högblom, erikoissuunnittelija 
 

Kutsuttuna 
Kari Häkämies, maakuntajohtaja 

 

Poissa 

Jäsenet 
Auralan Nuoret Ry / Turun tyttöjen talo, Nina Pietikäinen, johtaja 
Lounais-Suomen Partiopiiri ry, Mari Kousa-Kuusisto, toiminnanjohtaja 
ProAgria Länsi-Suomi/LS MKN, Maija Willman, toiminnanjohtaja 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry, Ville Viitanen, toimitusjohtaja 
Uuden Muotoilun Yhdistys, Erika Halonen, puheenjohtaja 
Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri ry, Osmo Suominen, toiminnanjohtaja 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta -TUO, Tero Rinne, toiminnanjohtaja 
DaisyLadies ry, Hülya "Hissu" Kytö, toiminnanjohtaja 
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, Saija Porramo, puheenjohtaja 
 

Varajäsenet 
Salon seudun romanit ry, Tuula Lindgren, yhteisöpedagogi 
Invalidiliitto ry, Sanna Leppäjoki-Tiistola, järjestöasiantuntija 
Länsi Suomen etävanhemmat ry, Kari Karanko, puheenjohtaja 
Maskun-Ruskon-Vahdon, Naantalin ja Turun 4H-yhdistykset, Marjut Aalto, hallituksen puheenjohtaja 
Varsinais-Suomen kansanmusiikkiyhdistys, Ilmari Hunsa, puheenjohtaja 
Turun taiteilijaseura ry, Sanna Vainionpää, toiminnanjohtaja 
Taito Varsinais-Suomi ry, Tiina Aalto, toiminnanjohtaja 
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry, Juha Laine, hallituksen jäsen 
Aurajokisäätiö sr, Sinikka Paulin, toiminnanjohtaja 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Anne Taulu, ylitarkastaja 


