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Muistio, hyväksytty järjestöjaoston kokouksessa 1.9.2022 

 

1. Kokouksen avaus  

Varapuheenjohtaja Regina Strandberg toimi kokouksen puheenjohtajana ja avasi kokouksen klo 13:00.  

 

2. Edellisen kokouksen 27.1.2022 muistio 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio muutoksitta.  

 

3. Jäsenjärjestöt esittäytyvät 

  
a. Kirjan talo – Bokens Hus ry, Petri Tähtinen  

Tutustuttiin kirjallista ilmaisua edistävän Kirjan talon – Bokens Hus ry:n monipuoliseen 
toimintaan. Todettiin, että yhdistys tekee todella tärkeää työtä sen parissa, että jokainen voisi 
innostua lukemisesta ja oppisi käyttämään omaa äidinkieltään monipuolisesti. Katso tarkemmin 
Liite 2.  

b. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, Matti Voutilainen 

Tutustuttiin Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n toimintaan. Kansallisesti toimiva seura 
edistää Suomessa tehtävää tieteidenvälistä tulevaisuudentutkimusta sekä alan käytännön 
soveltamista ennakointityönä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Sillä on monipuolista 
paikallistoimintaa, muun muassa Turun toimintaryhmässä. Katso tarkemmin: 
https://www.tutuseura.fi/.  

c. Valitaan seuraavassa kokouksessa esittäytyvät järjestöt  

Seuraavassa kokouksessa esittäytyvät Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Merja 
Jämsäläinen) ja 4H-yhdistys (Anna Laakkonen).  

 
4. Kestävä kehitys ja ilmastotyö  
 

a. Tilannekatsaus työryhmästä, Pia Poikonen  

https://www.tutuseura.fi/


Ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Mukana ovat olleet: 

Matti Voutilainen, Tulevaisuuden tutkimuksen seura  
Anna Laakkonen, Salon 4H-yhdistys 
Katriina Murto, Pidä saaristo siistinä ry  
Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen Kylät ry  
Ulla Koivunen, Lounatuulet yhteisötalo  
Pia Poikonen, Varsin Hyvä ry 
Ainokaisa Saarinen, Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki VOTTY ry 
Sari Niemelä, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli / Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
 
Kokouksissa on mietitty ryhmän tavoitteita ia toimenpiteitä, joita on tarkoitus vielä muotoilla 
mindmapin avulla. Johtavana ajatuksena on ollut ”yhdistykset ympäristön ja yhteiskunnan 
eduksi kestävyyttä edistämässä”. On keskusteltu mm. nuorten osallistamisesta ja erilaisista 
tulevista tapahtumista ja niiden hyödyntämisestä (esim. tulossa on kestävän kehityksen viikko 
lokakuussa). Työkaluna käytettäneen myös hyvinvointipuu-työpohjaa. Ryhmä toivoo saavansa 
ideoita ja kuulevansa tarpeita kaikilta jaoston jäseniltä, ja Pia Poikoseen voi olla vaikkapa 
sähköpostitse yhteydessä (pia.poikonen@varsinhyva.fi)! 

b. Yhteiskokous ilmastovastuujaoston kanssa 18.3.2022  

Kokous järjestettiin 18.3.2022 ja siihen osallistui yhteensä 35 henkilöä, joista 12 oli 
järjestöjaostosta. Kokouksessa tutustuttiin molempien jaostojen työhön ja kuultiin Helsingin 
yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen professori Eva Heiskasen erittäin mielenkiintoinen 
puheenvuoro kansalaisyhteiskunnan roolista uusien ratkaisujen valtavirtaistamisessa. Tämän 
jälkeen keskusteltiin pienryhmissä ilmastonmuutokseen liittyvän keskustelun luonteesta, 
keskusteluun liittyvistä tarpeista ja siitä, miten kansalaistoimijoiden potentiaali voitaisiin 
paremmin hyödyntää ilmastotyössä. Keskustelua jatketaan syksyllä 2022. Kokouksesta on 
erillinen muistio, Liite 3.  

5. Järjestötoiminnan tulevaisuus  
 

a. Tilannekatsaus työryhmästä, Päivi Kukkonen  
 
Ryhmä ei ole vielä ehtinyt kokoontua, mutta sen ensimmäinen kokous on 3.6. klo 13. 
Tervetuloa kaikki aiheesta kiinnostuneet! Lisätietoja paivi.kukkonen@vapiry.fi . 
 

6. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa  
 

a. Tilannekatsaus työryhmästä, Harri Nurmi  
 
Ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Mukana ovat olleet: 
 
Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen Kylät ry 
Sanna Meska, Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry 
Milla Roos, Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen neuvottelukunta 
Pertti Tamminen, Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry 
Katja Ärling, Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Sari Niemelä, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli / Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
Maarit Kulmala, Turun Seudun Vanhustuki ry 
Harri Nurmi, Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry 
Salla-Maria Lauttamäki, Varsinais-Suomen liitto 
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Kokouksissa on keskusteltu yhdistysten työn näkyväksi tekemisestä, yhdistysohjelmien 
saamisesta kuntiin ja erilaisten kumppanuussopimusten solmimisesta. Vaikka kuntien väestö- 
tai elinkeinotavoitteet eivät välttämättä vaikuta yhdistysyhteistyöhön suoraan, ovat 
yhdistystoiminnan tuomat elinvoimahyödyt varmasti kunnille todella tärkeitä (esim. nuoret 
kunnassa ja nuorten saaminen mukaan toimintaan). Näistä risteyskohdista kunnat ja 
yhdistykset voivat löytää yhteistyömahdollisuuksia. Lisätietoja ryhmän toiminnasta: 
harri.nurmi@omakotiliitto.fi .  

 
7. Osaaminen ja koulutus  

 
a. Tilannekatsaus työryhmästä, Tauno Linkoranta  

Ryhmä on kokoontunut pari kertaa. Mukana ovat olleet:  

Matti Voutilainen, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry 
Petri Tähtinen, Kirjan talo - Bokens hus ry 
Marko Mäenpää, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen Kylät ry 

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan, ota yhteys: tauno.linkoranta@vskylat.fi ! 

Ryhmä on keskustellut muun muassa hyvinvointialueiden perustamisen vaikutuksista 
kansalaisyhteiskuntaan. Lisäksi asialistalla on ollut muun muassa: tiedonjako tapahtumista ja 
koulutuksista (yhteinen kalenteri), vaikuttaminen muiden järjestämien koulutusten aiheisiin 
(tiedottaminen tarpeista koulutustenjärjestäjille), yhdistystyön tarkistuslista ja LiikU:n 
laatutoiminnan huomioiminen siinä, sekä saavutettavuus.  

b. Tiedossa olevat koulutukset: mm. Yhdistykset uudistuvat yhdessä -hanke, koulutuskalenteri  

Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry on saanut STEA:n 
rahoitusta sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyön seudulliseen vahvistamiseen, tukemiseen ja 
kehittämiseen Varsinais-Suomessa, vapaaehtoisen yhdistyskummitoiminnan kehittämiseen ja 
mallintamiseen järjestötoiminnassa, eli Yhdistykset uudistuvat yhdessä Varsinais-Suomessa 
2022–2024-hankkeeseen! Hankkeen tapahtumista ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan 
myöhemmin.  

Osaaminen ja koulutus -työryhmä ja Salla-Maria Lauttamäki ovat selvittäneet mahdollisuutta 
yhteisen Google-kalenterin perustamiseksi. Kokeiluja jatketaan ja asiasta tiedotetaan jaostolle 
tarkemmin myöhemmässä vaiheessa.  

  
8. Järjestöjaoston ehdotukset maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan  

 
Joulukuussa 2021 hyväksytyn uuden Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2022–2025 toteuttamiseksi 
on laadittu noin 20 eri kumppanuusverkostossa ja -ryhmässä toteuttamissuunnitelmia. Suunnitelmien 
tarkoitus on konkretisoida sitä, mitä kunkin ryhmän näkökulmasta täytyy käytännössä tapahtua, jotta 
maakuntaohjelman toimenpiteet toteutuisivat.  
 
Käsiteltiin työryhmän (Tauno Linkoranta, Regina Strandberg, Pia Poikonen, Päivi Kukkonen, Harri 
Nurmi, Katja Suominen, Salla-Maria Lauttamäki) valmistelema ehdotus järjestöjaoston 
toteuttamissuunnitelmaksi (Liite 4). Suunnitelmaan on valittu 6 maakuntaohjelman toimenpidettä, joita 
on tarkasteltu tarkemmin. Täydennettiin työryhmän ehdotusta joiltain osin. Päätettiin, että ryhmä voi 
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keskustelun perusteella tehdä viimeistelytyön ja antaa suunnitelman määräajassa (toukokuun puoleen 
väliin mennessä) eteenpäin.  

 
9. Muut asiat 

 
a. Varsinaista kulttuuria -hanke, kehittämiskoordinaattori Iina Wahlström, Varsinais-Suomen liitto  

Varsinaista kulttuuria -hanke (VARKU) on kahden vuoden mittainen hanke (2022–2023), jota 
Varsinais-Suomen liitto vetää. Se on Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoituksella 
rahoitettu kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on kuntien toimijoiden, kulttuuritoimijoiden ja 
järjestöjen tuominen yhteen. Käytännössä tätä on toteutettu hankkeen ensimmäisenä keväänä 
järjestämällä yhdistyksille työpajoja ja tutustumalla kuntien tarpeisin. Parhaillaan haetaan 
yhteisötaiteilijoita, jotka voisivat toteuttaa yhteisöllisiä ja osallistavia kulttuuripalveluita kunnissa. 
(Liite 5) 

Jos hanke kiinnostaa, Iina Wahlströmiin voi mielellään olla yhteydessä ja kysyä lisää 
osallistumismahdollisuuksista (iina.wahlstrom@varsinais-suomi.fi).  

b. We Make Transition! -hankehakemus  

Järjestöjaoston kokouksissa aikaisemmin esitelty, kunnan ja asukkaiden innovaatioyhteistyötä 
tukeva kansainvälinen hanke ”We Make Transition!” eteni hakuvaiheeseen saakka ja hakemus 
on jätetty BSR Interreg-ohjelmaan. Päätöksiä odotetaan syksyllä 2022. Varsinais-Suomesta 
hankkeessa partnerina on Varsinais-Suomen liitto ja pilottikuntina Kemiönsaari ja Uusikaupunki. 
Lisäksi mukana on Varsinais-Suomen Kylät ry.  

 
10. Viestintä ja viestittävää  

 
a. Tilannekatsaus työryhmästä, Katja Suominen  

Viestintätyöryhmä  työsti edellisen kokouksen viestit tekstiksi kokouksen jälkeen ja uutiskirje 
lähetettiin sovitusti. Kirje käännettiin ruotsin kielelle Varsinais-Suomen liiton puolesta 
käännöstoimistossa, ja näin toimitaan myös jatkossa. Muistutettiin, että on järjestöjaoston 
jäsenten ja varajäsenten tehtävä välittää uutiskirjettä eteenpäin omissa kanavissaan ja 
erityisesti omalle taustaorganisaatiolleen. 

Viestintätyöryhmässä mukana ovat olleet: 

Tove Salovaara, Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf 
Ainokaisa Saarinen, Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki VOTTY ry 
Harri Nurmi, Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry 
Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen Kylät ry 
Katja Suominen, Tukenasi ry 
Salla-Maria Lauttamäki, Varsinais-Suomen liitto 

Muistutettiin myös, että väliaikatietoja muun muassa työryhmien työstä tai muista 
tiedotustarpeista voi lähettää Katja Suomiselle (tai Salla-Maria Lauttamäelle) myös kokousten 
välillä ja niistä voidaan tiedottaa eri kanavissa.   

b. Päätetään kokouksen pääviestistä, sen viestintätavasta ja -ajankohdasta 

Seuraavaan uutiskirjeeseen sovittiin teemoiksi: maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 
(järjestöjaoston ydintoimet), jaostojen välisen yhteistyön jatko (ilmastovastuujaosto ja 
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järjestöjaosto) sekä kokouksessa esittäytyneiden järjestöjen esittelyt. Uutiskirje lähetetään 
reilun viikko kokouksen jälkeen, kun käännös valmistuu.   

11. Seuraava kokous  
 
Seuraava kokous pidetään 1.9.2022 klo 13–16. Asialista lähetetään lähempänä ajankohtaa.  
 

12. Kokouksen päättäminen  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:54.  
 

 

  



Liite 1: Jäsenet 
 

Läsnä 

Jäsenet 
Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry, piirihallituksen jäsen Pertti Tamminen 
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, Turun paikallistoimintaryhmän aktiivi Matti Voutilainen 
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) 
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 
4H-järjestö, Salon 4H-yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anna Laakkonen 
Lounatuulet Yhteisötalo ry, toiminnanjohtaja Ulla Koivunen 
ProAgria Länsi-Suomi ry / Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ruoka- ja yritysasiantuntija Mari Mäenpää 
Etävanhempien liitto ry, toiminnanjohtaja Kari Karanko 
Varsinais-Suomen Leader-ryhmät, Varsin Hyvä ry:n toiminnanjohtaja Pia Poikonen 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, hallituksen jäsen Merja Jämsäläinen 
Salon Syty ry, toiminnanjohtaja Veera Hälli (edustaa myös Salon Invalidit ry) 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Linda Dalbom 
Varsinais-Suomen liitto, erikoissuunnittelija Esa Högblom 
 

Muut 
Varsinais-Suomen liitto, kehittämiskoordinaattori Iina Wahlström 

 

Poissa 

Jäsenet 
Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry, toiminnanjohtaja Sanna Meska 
Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry, toiminnanjohtaja Päivi Kukkonen 
 

Varajäsenet 
Turun Seudun Vanhustuki ry, puheenjohtaja Maarit Kulmala 
Aura of Puppets ry, Valokuvakeskus Perin toiminnanjohtaja Anna Vuoria 
Elävän kulttuurin Koroinen ry, hallituksen jäsen Hannu Virtanen 
Leader Ravakka, nuorisojaosto, hallituksen jäsen Iiris Soininen 
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, toiminnanjohtaja Pilvi Heiskanen 
Varsinais-Suomen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry, hallituksen jäsen Veijo Lehtonen 
Turun Seudun Nivelyhdistys ry, toiminnanjohtaja Annukka Helander 
Paimion-Sauvon Sydänyhdistys ry, hallituksen jäsen Eira Alander 
Arkipelagia-seura ry, varapuheenjohtaja Oili Pyysalo 
Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry, varapuheenjohtaja Tuomo Koskimäki 
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, hallituksen jäsen Johanna Aaltonen 


