
 

 

JÄRJESTÖFOORUMI 2022: LAADUKKAALLA TYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN 

17.11.2022 klo 17.00–19.30 (kahvit tarjolla jo klo 16:30, tulethan ajoissa!) 
Liedon kaupungintalo, valtuustosali (Kirkkotie 13, Lieto) 
 
Marraskuussa on vihdoin aika tavata kasvotusten järjestöfoorumissa: tule kohtaamaan muita 
järjestötyöstä kiinnostuneita ja hakemaan uusia ideoita ja energiaa itsellesi! Illan aikana saamme 
työkaluja järjestöjen laatutoiminnan ja viestinnän kehittämiseen. Lisäksi olemme varanneet aikaa 
keskustelulle järjestöyhteistyön tulevaisuudesta Varsinais-Suomessa ja arvommepa vielä lopuksi 
läsnäolijoiden kesken pieniä lahjoja talvea piristämään!  
 
Järjestöfoorumi on varsinaissuomalaisten järjestöjen yhteinen vuosittainen tapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille 
varsinaissuomalaisille, joita kiinnostaa järjestötoiminta ja sen kehittäminen. Tervetulleita mukaan ovat myös kuntien ja 
yritysten päättäjät. Tilaisuus on avoin ja maksuton. Liedon kaupungintalon valtuustosali on esteetön. Tilaisuus 
järjestetään läsnätilaisuutena, mutta sen alkuosa on mahdollista kuunnella myös etänä.  
 

Ohjelma: 

Osa 1, seurattavissa etänä 
Klo 17:00 Tervetuloa!  

Maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaoston puheenjohtaja, toiminnanjohtaja  
Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen Kylät ry  
Liedon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juhani Pilpola 
Laatuohjelman avulla kehittämisen polulle 
Seuratoiminnan kehittämispäällikkö Marko Mäenpää, Lounais-Suomen  
Liikunta ja Urheilu ry 
Laadukas järjestö näkyy!  
Viestinnän asiantuntija Janica Vilen, Haloo maaseutu -hanke 

 

Osa 2, vain paikan päällä oleville 
Klo 18:00 Tehdään yhdessä Varsinais-Suomesta järjestöyhteistyön mallimaakunta! 

Käsittelyssä järjestöyhteistyön yhteiset teemat: osallisuuden toimintamallit, aktiivinen 
kansalaisuus, syrjäytymisen ehkäiseminen, kuntien palveluvalikoima, kulttuurin 
saavutettavuus ja ympäristön hyvinvointivaikutukset. Keskustelua johdattelemassa: 

• toiminnanjohtaja Päivi Kukkonen, VAPi ry 

• toiminnanjohtaja Katja Suominen, Tukenasi ry 

• hallituksen pj. Harri Nurmi, Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry 

• toiminnanjohtaja Sanna Meska, Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry 

• kehittämispäällikkö Marko Mäenpää, LiikU ry 

• hallituksen jäsen Ainokaisa Saarinen, Votty ry 
Yhteenveto ja arvonta 
Päätössanat 
 

Klo 19:30 Tilaisuus päättyy 
 
Olet lämpimästi tervetullut, olit sitten järjestöyhteistyön konkari tai uusi kasvo!   

Ilmoittaudu Järjestöfoorumiin 2022 viimeistään 10.11.2022 (linkki aukeaa Forms-lomakkeeseen)! Etäosuuden 

osallistujille lähetetään linkki muutamaa päivää ennen tilaisuutta.  

 
Järjestöfoorumin järjestää Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto. Lisätietoja verkkosivuiltamme osoitteesta 
www.varsinais-suomi.fi/jarjestojaosto ja: 

• järjestöjaoston puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen Kylät ry, p. 044 303 9990 

• järjestöjaoston sihteeri, kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki, Varsinais-Suomen liitto, p. 040 520 0761 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bhZ6ydk0e0yjRDzDHqQDCcnazHKqrepLgdY0Usz-Ky1UN1M2WFhFWVQ0UFFPS0NPVThENjROMFNXNi4u
http://www.varsinais-suomi.fi/jarjestojaosto

