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Muistio, hyväksytty järjestöjaoston kokouksessa 5.5.2022  

 

1. Kokouksen avaus  

 

Kokouksen puheenjohtajana toiminut aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio Varsinais-Suomen liitosta avasi 

kokouksen klo 13:01 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän 

järjestöjaoston kauden 2022–2025 ensimmäiseen kokoukseen.  

 

Todettiin, että kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki on järjestöjaostossa Varsinais-Suomen liiton 

jäsen sekä jaoston ja kokousten sihteeri.  

 

Kokouksen aikana käytetyt esitysdiat oli lähetetty jäsenille etukäteen (Liite 2).  

 

2. Maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaoston tehtävät ja jaoston jäsenet 

 

Tarja Nuotio esitteli maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa ja taustaa. Varsinais-Suomessa 

yhteistyöryhmä on poikkeuksellisen laaja, ja se tarjoaakin tärkeän keskustelu- ja 

päätöksentekofoorumin maakunnan kehittämisen teemoissa.  

 

Salla-Maria Lauttamäki esitteli maakunnan yhteistyöryhmän jaostojen yhteisiä tehtäviä, ja erityisesti 

järjestöjaoston tehtäviä. Järjestöjaoston tehtävät ovat monipuolisia ja liittyvät järjestöyhteistyön 

tiekartan toteutumisen edistämiseen ja järjestökentän äänen kuuluvaksi tekemiseen. Lisäksi 

järjestöjaosto järjestää vuosittain Järjestöfoorumi-tapahtuman.  

 



Lauttamäki esitteli edelleen nykyisen järjestöjaoston nimeämisprosessin pääkohdat. Valinnassa 

pyrittiin huomioimaan nimettyjen järjestöjen alueellinen toiminta ja aktiivisuus, kokoonpanon 

alueellinen kattavuus, sekä tasa-arvovaatimus varsinaisten jäsenten osalta.  

 

Tehtiin lyhyt nimenhuuto läsnä olevista jäsenistä (Liite 1).  

 

3. Maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

 

Valittiin yksimielisesti järjestöjaoston puheenjohtajaksi kaudelle 2022–2025 toiminnanjohtaja, 

kyläasiamies Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry:stä. Varapuheenjohtajaksi valittiin myös 

yksimielisesti toiminnanjohtaja Regina Strandberg Folkhälsans Fördbundista (edustaa myös 

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:tä).  

  

4. Edellisen kokouksen muistio 9.12.2021 

 

Tauno Linkoranta jatkoi kokouksen puheenjohtajana.  

 

Käytiin läpi ja hyväksyttiin kautensa päättäneen järjestöjaoston 2019–2021 viimeisen kokouksen 

muistio muutoksitta.  

 

5. Jaoston toiminta 

 

Tauno Linkoranta kertoi järjestöjaoston toiminnan tuloksia päättyneeltä kaudelta 2019–2021. 

Työskentely oli hyvin aktiivista ja sille oli ominaista kokouksien välillä tapahtunut työryhmätyöskentely, 

joka oli avointa sekä jäsenille että varajäsenille. Tämän työmuodon kautta haluttiin edistää myös 

järjestöjen ja yhdistysten mahdollisuutta oppia jatkuvasti toisiltaan. Järjestöjaostolla ei ole käytössään 

ennalta määrättyä budjettia, mutta se voi silti saada yhteistyöllä ja tehokkaalla viestinnällä paljon 

aikaan, kuten päättynyt kausi todisti. Silloin valmistui muun muassa työkalu ja tarkistuslista 

kuntayhteistyön kehittämiseen sekä järjestöjen itsearviointiin.  

 

Jäsenille etukäteen lähetetty toimintakertomusluonnos vuodelle 2021 hyväksyttiin (Liite 3).  

 

Keskusteltiin järjestöjaoston työskentelystä. Työryhmätyöskentelyä jatketaan. Edelliskauden työryhmät 

keskittyivät kuntayhteistyöhön, osaamiseen sekä järjestöjen oman toiminnan kehittämiseen. Nyt 



jäseniä kiinnostaviksi teemoiksi mainittiin muun muassa ilmastonmuutos, kestävä kehitys, 

rahoituskysymykset, koulutusyhteistyö, yhteistyö nuorten kanssa.  

 

Käytiin vielä yhdessä läpi järjestöjaoston käytössä olevat viestintä- ja yhteistyökanavat ja päätettiin 

jatkaa niiden käyttöä. Viestinnän osalta muistutettiin, että saavutettavuusdirektiivi ja siitä seuraava 

kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia (mm. Varsinais-Suomen liittoa) tekemään digitaalisista 

palveluista ja viestinnästä saavutettavaa. Saavutettavuus kuitenkin palvelee kaikkia, joten myös 

järjestöjaoston osalta sen edistäminen on perusteltua. Tämä tarkoittaa, että jäsenten tulisi huolehtia, 

että jaostossa käsiteltävät esittelymateriaalit on tuotettu saavutettavasti. Myös uutiskirje ja muut 

materiaalit ovat kehitystyön alla. Todettiin, että saavutettavuusasiassa on paljon opittavaa. 

Selvitetään, mikä olisi paras keino järjestöjaostolle lisätä osaamista asiassa.  

 

Todettiin, että läsnäkokouksiin siirrytään heti kun se on koronatilanteen osalta mahdollista.  

 

6. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma 

 

Käytiin lyhyesti läpi kautensa päättäneen jaoston terveiset ja toiveet uudelle jaostolle. Käytiin pitkä 

keskustelu siitä, mitkä työryhmät olisivat nyt ajankohtaisia perustaa ja mihin jaoston jäsenillä on 

kiinnostusta. Todettiin, että läpileikkaavana teemana on ”järjestöyhteistyö hyvinvoinnin 

mahdollistajana”.  

 

Työryhmien teemoiksi haettiin melko laajoja kokonaisuuksia, joiden sisällä voidaan valita tarkempia 

vuosipainotuksia. Päätettiin perustaa viisi työryhmää ja valittiin niille puheenjohtajat, jotka toimivat 

ainakin vuoden 2022 ajan. Työryhmät ja puheenjohtajat ovat: 

 

• 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  
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Salla-Maria Lauttamäki tekee työryhmille Teams-sovellukseen omat kanavat, joita ne voivat käyttää 

työskentelyyn ja keskusteluun, ja lähettää kaikille kutsun sovellukseen. Lisäksi kaikille jäsenille ja 

varajäsenille laitetaan sähköpostitse kokouksen jälkeen ohjeet, miten ryhmiin voi ilmoittautua mukaan. 

Osallistuminen on vapaaehtoista. Kukin voi olla mukana useammassa työryhmässä oman 

kiinnostuksen mukaan, ja työryhmiä voi myös vaihtaa kauden aikana. 

 

Päätettiin, että keskustelun pohjalta laaditaan järjestöjaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2022. 

Kirjoittamiseen osallistuvat erityisesti puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja työryhmien puheenjohtajat. 

Lauttamäki toimittaa jaoston Teams-kanavalle luonnoksen, joka voidaan toimittaa koko jaostolle 

kommentoitavaksi viikon 6 aikana. Toimintasuunnitelma käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän 

kokouksessa 28.2.2022.   

 

7. Muut asiat 

 

Salla-Maria Lauttamäki kertoi, että järjestöjaoston ja ilmastovastuujaoston ensimmäiseksi yhteiseksi 

kokousajaksi on ehdotettu 18.3.2022 klo 9–11. Tuolloin aloitetaan keskustelu siitä, miten nämä kaksi 

jaostoa voisivat rakentaa yhteistyötä ilmastonmuutokseen liittyvissä teemoissa. Kokoukseen 

toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi kaikki järjestöjaoston jäsenet ja varajäsenet, mutta erityisesti 

paikalle toivotaan kestävän kehityksen ja ilmastotyön työryhmää. Kutsu saadaan myöhemmin.  

 

8. Viestittävää 

 

Todettiin, että järjestöjaoston uutiskirjeessä nostettavat asiat ovat: 

 

- uusi järjestöjaosto, sen teemat  

- uusi puheenjohtajisto 

- uudet työryhmät 

 

Viestintäryhmä valmistelee kirjeen lähetystä ja se lähetetään noin viikon kuluessa.  

  

9. Seuraava kokous 

 

Päätettiin, että järjestöjaoston seuraavat kokoukset pidetään 5.5., 1.9. ja 1.12.2022 klo 13–16. 

Järjestöfoorumi järjestetään 17.11.2022.  



 

10. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja kiitti kaikkia aktiivisesta ja hyvästä yhteistyön aloituksesta. Kokous päätettiin klo 16:03. 

 

 

  



Liite 1: Jäsenet 
 

Läsnä 

Jäsenet 
Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry, piirihallituksen jäsen Pertti Tamminen 
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, Turun paikallistoimintaryhmän aktiivi Matti Voutilainen 
Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry, toiminnanjohtaja Sanna Meska 
Kirjan talo - Boken hus ry, toiminnanjohtaja Petri Tähtinen (tukee Varsinais-Suomen bändiyhdistys ry) 
Varsinais-Suomen Kylät ry, toiminnanjohtaja / kyläasiamies Tauno Linkoranta 
Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry, hallituksen puheenjohtaja Harri Nurmi 
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, järjestöjohtaja Hanne-Maarit Mansala 
Turun yliopiston ylioppilaskunta, järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniitty 
Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki VOTTY ry, hallituksen jäsen Ainokaisa Saarinen (edustaa 
myös Akava Varsinais-Suomi ry 
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniasihteeri Sari Niemelä 
Folkhälsans förbund rf, verksamhetsledare, avdelningschef Regina Strandberg (edustaa myös Varsinais-Suomen 
Lastensuojelujärjestöt ry) 
Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry, toiminnanjohtaja Päivi Kukkonen 
Tukenasi ry, Till ditt stöd rf, toiminnanjohtaja Katja Suominen 
SPR Varsinais-Suomen piiri, toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila 
Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen neuvottelukunta, verkoston jäsen, toiminnanjohtaja Varsinais-Suomen 
mielenterveysomaiset - FinFami ry, Milla Roos 
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, seurakehittäjä Marko Mäenpää 
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf, toiminnanjohtaja Tove Salovaara 
Pidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren ry, aluepäällikkö Katriina Murto 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, erikoissuunnittelija Katja Ärling 
Varsinais-Suomen liitto, kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki 
 

Varajäsenet 
Turun Seudun Vanhustuki ry, puheenjohtaja Maarit Kulmala 
4H-järjestö, Salon 4H-yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anna Laakkonen 
Lounatuulet Yhteisötalo ry, toiminnanjohtaja Ulla Koivunen 
Etävanhempien liitto ry, toiminnanjohtaja Kari Karanko 
Leader Ravakka, nuorisojaosto, hallituksen jäsen Iiris Soininen 
Varsinais-Suomen Leader-ryhmät, Varsin Hyvä ry:n toiminnanjohtaja Pia Poikonen 
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, toiminnanjohtaja Pilvi Heiskanen 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, hallituksen jäsen Merja Jämsäläinen 
Turun Seudun Nivelyhdistys ry, toiminnanjohtaja Annukka Helander 
Salon Syty ry, toiminnanjohtaja Veera Hälli (edustaa myös Salon Invalidit ry) 
Paimion-Sauvon Sydänyhdistys ry, hallituksen jäsen Eira Alander 
Arkipelagia-seura ry, varapuheenjohtaja Oili Pyysalo 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Linda Dalbom 
Varsinais-Suomen liitto, erikoissuunnittelija Esa Högblom 
 

Muut 
Varsinais-Suomen liitto, aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio  
Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Jani Voutilainen  

 

Poissa 

Jäsenet 
- 
 

Varajäsenet 
Aura of Puppets ry, Valokuvakeskus Perin toiminnanjohtaja Anna Vuoria 
Elävän kulttuurin Koroinen ry, hallituksen jäsen Hannu Virtanen 
ProAgria Länsi-Suomi ry / Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ruoka- ja yritysasiantuntija Mari Mäenpää 
Varsinais-Suomen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry, hallituksen jäsen Veijo Lehtonen 



Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry, varapuheenjohtaja Tuomo Koskimäki 
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, hallituksen jäsen Johanna Aaltonen 
 
 

 


