
 

 

Järjestöuutisia maakunnasta 
Ajankohtaista järjestöyhteistyön kehittämisestä Varsinais-Suomessa 1/2022 

 

 

Järjestöyhteistyö hyvinvoinnin mahdollistajana  
 

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. Ole järjestöjaostoon rohkeasti yhteydessä, jos 

sinulla on ehdotuksia toiminnan tai viestinnän kehittämiseksi!  

 

Uusi järjestöjaosto 2022–2025 aloitti työnsä 
 

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto 2022–2025 aloitti työskentelynsä 

torstaina 27.1.2022. Keskustelun aiheina olivat tulevan kauden teemat. Esille nousi järjestöjen rooli 

hyvinvoinnin mahdollistajana. Järjestökenttä on laaja ja edistää monin tavoin ihmisten hyvinvointia 

ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja yhteisönsä toimintaan. Järjestöillä tulee olemaan merkittävä 

tehtävä erityisesti koronapandemiasta elpymisessä. 

Hyvinvointi mahdollistuu yhdessä tekemällä. Edellinen jaosto nosti tärkeäksi teemaksi 

järjestökentällä toiminnan kestävyyden ja ajassa elämisen. Tulevaisuudessa on tärkeää pohtia, 

miten järjestötoiminta huomioi toimintaympäristön muutokset. Jaosto toivoikin jatkossa yhteistyötä 

näiden teemojen äärellä. Uusi järjestöjaosto tarttuu haasteeseen muun muassa käynnistämällä 

keskustelun ilmastovastuujaoston kanssa. Maakunnan yhteistyöryhmän ilmastovastuujaosto toimii 

neuvoa-antavana ja koordinoivana valmistelufoorumina maakunnan hiilineutraaliustavoitteeseen 

liittyvissä asioissa. 

 

Puheenjohtajiston uudelleenvalinta luo jatkuvuutta 
 

Järjestöjaosto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajiston alkaneelle kaudelle. 

Hyvään vauhtiin edelliskaudella päässeelle työlle haettiin jatkuvuutta. Jaoston puheenjohtajina 

jatkavatkin yksimielisesti tehtävään valitut toiminnanjohtaja, kyläasiamies Tauno Linkoranta 

Varsinais-Suomen Kylät ry:stä ja toiminnanjohtaja Regina Strandberg Folkhälsans Förbundista.  

Puheenjohtaja Linkoranta kiteyttää kauden alun tunnelmaa: ”Jokaista tarvitaan – uudessa 

järjestöjaostossa on uusia ja jatkavia järjestöjä lähes yhtä paljon. Uskon, että tämä tuo jaostoon 

hyvän tasapainon näkemystä ja uutta näkökulmaa.” Varapuheenjohtaja Regina Strandberg 

Folkhälsans Förbundista lisää: ”Jo edellisellä kaudella näimme, miten antoisaa järjestöjen välinen 

yhteistyö voi olla, kun teemme työtä kohti yhteisiä tavoitteita. Uskon, että jatkamme tämän 

kokemuksen viitoittamalla tiellä myös tällä kaudella.” 
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Työryhmillä tärkeä tehtävä järjestökentän kehittämisessä 
 

Varsinainen järjestöjaosto kokoontuu vain neljä kertaa vuodessa ja monia käytännön tehtäviä 

valmistellaankin kokousten välillä jaoston työryhmissä. Työryhmiin osallistuminen on vapaaehtoista 

ja avointa sekä jäsenille että varajäsenille. 

Jaosto kävi kokouksessaan aiheesta pitkän keskustelun, jonka jälkeen se päätti perustaa viisi 

työryhmää. Teemoiksi valikoitui neljä ajankohtaista ja laajaa asiakokonaisuutta. Lisäksi 

työskentelyään jatkaa viestintäryhmä. Kullekin ryhmälle valittiin puheenjohtaja, joka toimii ryhmän 

koollekutsujana. Työryhmät ovat seuraavat: 

• Kestävä kehitys ja ilmastotyö: pj. toiminnanjohtaja Pia Poikonen, Varsin Hyvä ry, 
pia.poikonen@varsinhyva.fi 

• Järjestötoiminnan tulevaisuus: pj. toiminnanjohtaja Päivi Kukkonen, Varsinais-Suomen Vammais- 
ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry, paivi.kukkonen@vapiry.fi 

• Yhteistyö julkisen sektorin kanssa: pj. hallituksen puheenjohtaja Harri Nurmi, Suomen 
Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry, harri.nurmi@omakotiliitto.fi 

• Osaaminen ja koulutus, pj. toiminnanjohtaja Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen Kylät ry 
tauno.linkoranta@vskylat.fi  

• Viestintä, pj. toiminnanjohtaja Katja Suominen, Tukenasi ry Till Ditt Stöd rf, 
katja.suominen@tukenasi.fi  

 

Vaikuttamiskanava suurelle määrälle varsinaissuomalaisia järjestöjä  
 

Varsinais-Suomessa on yli 9000 järjestöä ja yhdistystä. Järjestöjaosto haluaa tuoda 

mahdollisimman laajasti kentän äänen kuuluviin. Onko sinun järjestösi yhteistyökumppani mukana 

jaostossa? Onko jotain, mitä haluaisit vaikkapa hänen kauttaan tuoda järjestöjaoston tietoon? 

Tutustu jaoston jäseniin ja ole meihin matalalla kynnyksellä yhteydessä! 

Jaosto kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Järjestöfoorumi 

2022 järjestetään 17.11.2022. 

 

Tehdään yhdessä Varsinais-Suomesta järjestöyhteistyön mallimaakunta! 
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Föreningsnytt från landskapet 
Aktuellt inom föreningsutveckling och samarbete i Egentliga Finland 1/2022 

 

 

Organisationssamarbete som tillhandahållare av välfärd  
 

Föreningsnytt från landskapet är ett nyhetsbrev från organisationssektionen (på finska) och 

organisationsforumet vid Egentliga Finlands samarbetsgrupp (på finska). Vi är gemensamt 

involverade i utvecklingen av organisationssamarbetet i Egentliga Finland och i detta brev vill vi 

berätta om våra gemensamma aktuella ärenden. Ta modigt kontakt med organisationssektionen 

om du har förslag på hur verksamheten eller kommunikationen kan utvecklas!  

 

Den nya organisationssektionen 2022–2025 inledde sitt arbete 
 

Organisationssektionen 2022–2025 i Egentliga Finlands samarbetsgrupp inledde sitt arbete 

torsdagen den 27 januari 2022. Diskussionsämnet var den kommande periodens teman. 

Organisationernas roll som tillhandahållare av välfärd lyftes fram. Organisationsfältet är omfattande 

och främjar på många sätt människors välbefinnande och möjligheter att påverka sin egen och 

gemenskapens verksamhet. Organisationerna kommer att ha en betydande uppgift särskilt i 

återhämtningen från coronapandemin. 

Välbefinnande uppnås med gemensamma krafter. Den föregående sektionen lyfte upp frågan om 

hållbarhet och att leva i tiden som ett viktigt tema inom organisationsområdet. I framtiden är det 

viktigt att fundera på hur organisationsverksamheten beaktar förändringarna i omvärlden. 

Sektionen önskade att man även i fortsättningen skulle samarbete kring dessa teman. Den nya 

organisationssektionen tar tag i utmaningen bland annat genom att inleda en diskussion med 

sektionen för klimatansvar. Sektionen för klimatansvar i landskapets samarbetsgrupp (på finska) 

fungerar som ett rådgivande och koordinerande beredningsforum i frågor som gäller landskapets 

mål om kolneutralitet. 

 

Omvalet av ordförandeskapet skapa kontinuitet 
 

På sitt första möte valde organisationssektionen ordförandeskapet för den mandatperiod som nu 

inleddes. Man sökte kontinuitet i det arbete som tagit fart under föregående period. Som 

ordförande för sektionen fortsätter de enhälligt valda Tauno Linkoranta, verksamhetsledare och 

byombud från Varsinais-Suomen Kylät ry och Folkhälsans förbunds verksamhetsledare Regina 

Strandberg.  

Ordförande Linkoranta sammanfattar stämningen i början av perioden: ”Alla behövs - i den nya 

organisationssektionen finns nästan lika många nya organisationer som organisationer som varit 

med tidigare.” Jag tror att detta ger sektionen en bra balans mellan olika synsätt och nya 

perspektiv.” Vice ordförande Regina Strandberg från Folkhälsans Förbund tillägger: ”Redan under 

föregående period såg vi hur givande samarbetet mellan organisationerna kan vara när vi arbetar 

mot gemensamma mål. Jag tror att vi kommer fortsätta i den riktningen även under denna period.” 
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Arbetsgrupperna har en viktig uppgift i utvecklingen av organisationsfältet 
 

Den egentliga organisationssektionen sammanträder endast fyra gånger om året och många 

praktiska uppgifter bereds i sektionens arbetsgrupper mellan mötena. Deltagande i 

arbetsgrupperna är frivilligt och öppet för både ledamöter och suppleanter. 

Vid mötet förde sektionen en lång diskussion om ämnet, varefter den beslöt att inrätta fem 

arbetsgrupper. Som teman valdes fyra aktuella och omfattande sakhelheter. Dessutom fortsätter 

kommunikationsgruppen sitt arbete. För varje grupp valdes en ordförande som sammankallar 

gruppen. Arbetsgrupperna är följande: 

• Hållbar utveckling och klimatarbete: ordf. verksamhetsledare Pia Poikonen, Varsin Hyvä ry, 
pia.poikonen@varsinhyva.fi 

• Organisationsverksamhetens framtid: ordf. verksamhetsledare Päivi Kukkonen, Varsinais-Suomen 
Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry, paivi.kukkonen@vapiry.fi 

• Samarbete med den offentliga sektorn: ordf. styrelseordförande Harri Nurmi, Suomen 
Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry harri.nurmi@omakotiliitto.fi 

• Kompetens och utbildning, ordf. verksamhetsledare Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen Kylät ry, 
tauno.linkoranta@vskylat.fi  

• Kommunikation, ordf. Verksamhetsledare Katja Suominen, Tukenasi ry Till Ditt Stöd rf, 
katja.suominen@tukenasi.fi 

 

Påverkningskanal för ett stort antal organisationer i Egentliga Finland  
 

I Egentliga Finland finns över 9 000 organisationer och föreningar. Organisationssektionen vill göra 

fältets röst hörd i så stor utsträckning som möjligt. Är din organisations samarbetspartner med i 

sektionen? Finns det något du skulle vilja informera organisationssektionen om till exempel via 

honom/henne? Bekanta dig med sektionens medlemmar och kontakta oss med låg tröskel (på 

finska)! 

Sektionen sammanträder nästa gång i maj, september och december. Organisationsforumet 2022 

ordnas 17.11.2022. 

 

Tillsammans skapar vi i Egentliga Finland en modell för organisationssamarbete! 
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