
 

 

Järjestöuutisia maakunnasta 
Ajankohtaista järjestöyhteistyön kehittämisestä Varsinais-Suomessa 3/2022 

 

Teemoista teoiksi – ideoidaan yhdessä! 
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!  

 

Järjestöyhteistyön tiekartta päivitetään 
 

Varsinais-Suomessa on yhteensä yli 9000 yhdistystä, jotka tekevät arvokasta työtä ja mahdollistavat 

kukin osaltaan hyvinvoinnin maakunnassa. Järjestöjaostossa mukana olevat järjestöt kokoavat 

parhaillaan vuosiin 2023–2025 kohdistuvaa järjestöyhteistyön tiekarttaa, jonka tarkoitus on parantaa 

kaikkien toimintaedellytyksiä tässä työssä. Miten juuri sinun järjestösi osaaminen saadaan 

konkreettisesti näkyväksi ja yhteiseksi hyödyksi? Keiden kanssa haluaisit tehdä yhteistyötä? Mikä on 

se teema, joka on juuri sinun yhdistyksellesi tärkeä? 

Järjestöjaosto on valinnut tiekartan perustaksi Varsinais-Suomen maakuntaohjelman teemat, joiden 

avulla rakennetaan osallisuuden toimintamalleja ja aktiivista kansalaisuutta, tunnistetaan keinoja 

ehkäistä syrjäytymistä, lisätään kuntien ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä, sekä vahvistetaan 

kulttuurin saavutettavuutta ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä kunnissa.  

Nyt on sinun ja järjestösi aika vaikuttaa siihen, miten teemat syvennetään arjen teoiksi.  

Tutustu tarkemmin ja tule mukaan järjestöfoorumiin keskustelemaan!   

 

Järjestöfoorumi 2022: laadukkaalla työllä tulevaisuuteen! 
 

Marraskuussa on vihdoin aika tavata kasvotusten järjestöfoorumissa!  
 
Järjestöfoorumi on varsinaissuomalaisten järjestöjen yhteinen vuosittainen tapahtuma. Tänä vuonna 
pureudumme yhdessä siihen, mitä on tulevaisuuden laadukas järjestötyö, kun toimintaympäristömme 
muuttuu. Mitä ovat ne asiat, joihin meidän pitää yhdessä tarttua ja joiden pitäisi näkyä muun muassa 
järjestöyhteistyön tiekartassa vuosille 2023–2025. Kuulemme foorumissa muutamia alustuksia 
aiheeseen ja rakennamme yhdessä pohjaa uudistetulle tiekartalle.  
 
Järjestöfoorumi järjestetään Liedossa, torstaina 17.11.2022 klo 17-19:30. Tilaisuus järjestetään 

läsnätilaisuutena, josta osaa on mahdollista seurata etänä. Ohjelma julkaistaan lokakuun aikana.  

Järjestöfoorumi on tarkoitettu kaikille varsinaissuomalaisille, joita kiinnostaa järjestötoiminta ja sen 
kehittäminen. Tervetulleita mukaan ovat myös kuntien ja yritysten päättäjät. Tilaisuus on avoin ja 
maksuton.  

 
Ilmoittaudu tilaisuuteen jo nyt!  

 

https://varsinais-suomi.fi/liitto/paatoksenteko/toimielimet/maakunnan-yhteistyoryhma/jarjestojaosto/
https://varsinais-suomi.fi/liitto/paatoksenteko/toimielimet/maakunnan-yhteistyoryhma/jarjestojaosto/
https://varsinais-suomi.fi/kumppanuusfoorumi/kumppanuusfoorumi/ihmiset-ja-yhteisot/jarjestot/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bhZ6ydk0e0yjRDzDHqQDCcnazHKqrepLgdY0Usz-Ky1UMEpaQk5FTDVUUTMxTVA3NjVYSkM0T085QS4u
https://varsinais-suomi.fi/varsinais-suomen-liitto/juuri-nyt/tapahtumat/jarjestofoorumi-2022-laadukkaalla-tyolla-tulevaisuuteen/


 

 

Ketkä toimivat järjestöjaostossa?  
 

Järjestöjaostossa on mukana yhteensä 38 järjestöä, jotka edustavat monipuolisesti järjestötoiminnan 

eri teemoja ja sektoreita. Jokaisessa kokouksessa tutustumme hiukan tarkemmin muutamaan 

jäsenjärjestöömme ja jaamme esittelyt myös teidän kanssanne. Lisätietoa järjestöjaoston 

kokoonpanosta löydät verkkosivuiltamme. Syyskuun 2022 kokouksessa esittäytymisvuorossa olivat: 

Varsinais-Suomen näkövammaiset ry  
Varsinais-Suomen näkövammaiset ry valvoo alueella asuvien näkövammaisten oikeuksia, sekä 

tuottaa ja välittää näkövammaisten tarvitsemia erityispalveluja. Lisäksi yhdistys välittää 

apuvälineitä ja tuottaa äänilehtiä. Yhdistys järjestää jäsenilleen monipuolista vapaa-ajan 

toimintaa ja vapaa-ajan palveluja, kuten kerho- ja vertaistoimintaa, liikuntamahdollisuuksia, 

retkiä ja tutustumiskäyntejä, sekä kursseja ja koulutusta. Toiminta on tarkoitettu kaiken ikäisille 

näkövammaisille sekä heidän omaisilleen ja avustajilleen Varsinais-Suomen alueella. Jo vuonna 

1911 perustetussa yhdistyksessä on tällä hetkellä jäseniä noin 620 henkilöä.  

Lisätietoja saat hallituksen jäsen Merja Jämsäläiseltä, merja.jamsalainen@gmail.com. 

Lisätietoa myös Varsinais-Suomen näkövammaiset ry:n verkkosivuilta! 

 

4H-järjestö ry  
4H-toiminta sai alkunsa Yhdysvalloissa ja saapui Suomeen 1920-luvulla. 4H-toiminnan tavoite 

on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen 

harrastuksen. Mukaan toimintaan voi tulla jo kuusivuotiaana, mutta osallistumisen 

mahdollisuuksia riittää aina 28-vuotiaille asti.  

Toiminta koostuu kerhotoiminnasta ja monipuolisista tavoista oppia itsenäistä tekemistä ja 

myöhemmin työskentelyäkin. Nuorille on tarjolla mm. työelämä- ja yrittäjyyskoulutuksia sekä 

mahdollisuuksia työllistyä ja vaikuttaa. Esimerkiksi Salossa toimii 4H Business Lab, joka on 4H-

yrittäjien tukikohta ja toiminnan tila.  

4H-järjestö koostuu Suomen 4H-liitosta ja lähes 200 4H-yhdistyksestä ympäri Suomea. 

Järjestön tunnussanat tulevat alun perin sanoista "hands, head, heart and health", jotka on 

suomeksi sovitettu muotoon "harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi". 

Lisätietoa toiminnasta saat Salon 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Anna Laakkoselta, 

anna.laakkonen@4h.fi. Lisätietoa myös Suomen 4H-liiton -verkkosivuilta! 

  

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 joulukuussa. Järjestöfoorumi 2022 järjestetään 17.11.2022. 

 

Tehdään yhdessä Varsinais-Suomesta järjestöyhteistyön mallimaakunta! 
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Föreningsnytt från landskapet 
Aktuellt om utvecklingen av organisationssamarbetet i Egentliga Finland 3/2022  

 

Från tema till handling – låt oss skapa idéer tillsammans! 
Föreningsnytt från landskapet är nyhetsbrevet som skickas från organisationsforumet (på finska)  och 

organisationssektionen vid Egentliga Finlands samarbetsgrupp (på finska) som grundades år 2019. Att 

utveckla organisationssamarbetet i Egentliga Finland är vår gemensamma sak, och med hjälp av detta 

brev vill vi berätta för dig om våra gemensamma, aktuella frågor. Kontakta organisationssektionen om 

du har förslag på hur verksamheten eller kommunikationen kan utvecklas!  

 

Vägkartan för organisationssamarbetet uppdateras 
 

I Egentliga Finland finns sammanlagt över 9 000 föreningar som utför ett värdefullt arbete och som var 

och en för sin del möjliggör välfärd i landskapet. Organisationerna som deltar i organisationssektionen 

håller som bäst på att sammanställa en vägkarta för organisationssamarbetet 2023–2025, vars syfte är 

att förbättra allas verksamhetsförutsättningar i detta arbete. Hur synliggör man kompetensen i just din 

organisation som en synlig och gemensam nytta? Med vilka skulle du vilja samarbeta? Vilket är det 

tema som är viktigt för just din förening? 

Organisationssektionen har som grund för vägkartan valt teman i Egentliga Finlands 

landskapsprogram. Med hjälp av temana bygger man upp verksamhetsmodeller för delaktighet och 

aktivt medborgarskap, identifierar metoder för att förebygga utestängning, ökar samarbetet mellan 

kommunerna och tredje sektorn samt stärker tillgängligheten hos kultur och arbetet för att främja 

välfärd och hälsa i kommunerna.  

Nu är det dags för dig och din organisation att påverka hur temana fördjupas till gärningar i vardagen.  

Läs mer och kom med och diskutera i organisationsforumet!   

 

Organisationsforum 2022: mot framtiden med högklassigt arbete! 
 

I november är det äntligen dags att träffas ansikte mot ansikte på organisationsforumet! 
Organisationsforumet är ett gemensamt årligt evenemang för organisationerna i Egentliga Finland. I år 
fördjupar vi oss tillsammans i vad framtidens högklassiga organisationsarbete innebär, när vår 
verksamhetsmiljö genomgår förändringar. Vad är det som vi tillsammans måste ta tag i och som bland 
annat borde synas i vägkartan för organisationssamarbetet för åren 2023–2025? Under forumet får vi 
höra några huvudföredrag om ämnet och tillsammans bygger vi en grund för den förnyade vägkartan.  
 
Organisationsforumet ordnas i Lundo torsdagen den 17 november 2022 kl. 17–19.30. Evenemanget 

ordnas som ett närevenemang. En del av programmet kan också följas på distans. Programmet 

publiceras i oktober.  

Organisationsforumet är avsett för alla från Egentliga Finland som är intresserade av 
organisationsverksamhet och dess utveckling. Även kommunernas och företagens beslutsfattare är 
välkomna att delta. Evenemanget är öppet och avgiftsfritt.  

 
Anmäl dig till evenemanget redan nu!  
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Vem är med i organisationssektionen?  
 

I organisationssektionen deltar sammanlagt 38 organisationer som på ett mångsidigt sätt representerar 

olika teman och sektorer inom organisationsverksamheten. Vid varje möte bekantar vi oss lite närmare 

med några av våra medlemsorganisationer och delar också presentationerna med er. Mer information 

om organisationssektionens sammansättning finns på vår webbplats. Vid mötet i september 2022 var 

följande i tur att presentera sig: 

Egentliga Finlands Synskadade rf  
Egentliga Finlands synskadade rf övervakar rättigheterna för de synskadade som bor i området 

samt producerar och förmedlar de specialtjänster som synskadade behöver. Dessutom 

förmedlar föreningen hjälpmedel och producerar ljudblad. Föreningen ordnar mångsidig 

fritidsverksamhet och fritidstjänster för sina medlemmar, såsom klubb- och kamratverksamhet, 

motionsmöjligheter, utfärder och studiebesök samt kurser och utbildning. Verksamheten är 

avsedd för synskadade i alla åldrar samt deras anhöriga och assistenter i Egentliga Finlands 

område. Föreningen som grundades redan 1911 har för närvarande cirka 620 medlemmar.  

Mer information får du av styrelsemedlemmen Merja Jämsäläinen, 

merja.jamsalainen@gmail.com. Mer information finns också på Egentliga Finlands synskadade 

rf:s webbplats! 

 

4H-järjestö ry  
4H-verksamheten började i USA och kom till Finland på 1920-talet. Målet med 4H-

verksamheten är att hjälpa barn och unga att hitta meningsfulla aktiviteter och en mångsidig 

hobby. Man kan komma med i verksamheten redan som sexåring, men det finns möjligheter att 

delta upp till 28 år.  

Verksamheten består av klubbverksamhet och mångsidiga sätt att lära sig att göra saker på 

egen hand och senare även arbete. Unga erbjuds bland annat arbetslivs- och 

företagarutbildningar samt möjligheter att få sysselsättning och påverka. I Salo finns till exempel 

4H Business Lab, som är en bas för 4H-företagare och verksamhetens lokal.  

4H-organisationen består av Finlands 4H-förbund och nästan 200 4H-föreningar runt om i 

Finland. Organisationens lösenord härstammar ursprungligen från orden "hands, head, heart 

and health", på svenska "huvud, hjärta, hand, hälsa". 

Mer information om verksamheten får du av verksamhetsledaren vid 4H-föreningen i Salo Anna 

Laakkonen, anna.laakkonen@4h.fi. Mer information finns också på Finlands 4H-förbunds 

webbplats! 

  

Påverkanskanal för ett stort antal organisationer i Egentliga Finland  
 

Egentliga Finland har över 9 000 organisationer och föreningar. Organisationsektionen vill göra fältets 

röst hörd i en så stor utsträckning som möjligt. Deltar din organisations samarbetspartner i sektionen? 

Finns det något som du till exempel via samarbetspartnern skulle vilja informera 

organisationssektionen om? Bekanta dig med avdelningens medlemmar och kontakta oss med låg 

tröskel! 

Sektionen samlas nästa gång i december. Organisationsforumet 2022 ordnas den 17 november 2022. 

Låt oss tillsammans skapa ett modellandskap för organisationssamarbete i Egentliga Finland! 
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