
 

 

Järjestöuutisia maakunnasta 
Ajankohtaista järjestöyhteistyön kehittämisestä Varsinais-Suomessa 4/2022 

 

Vaikutetaan yhdessä järjestöyhteistyön tulevaisuuteen!  
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 tiekartan uudistaminen on käynnistynyt 
 

Järjestöjaosto valmistelee Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekarttaa vuosille 2023–2025. Uusi 

tiekartta tulee olemaan tiivis, houkutteleva ja ymmärrettävä materiaali varsinaissuomalaisen 

järjestöyhteistyön kehittämiseksi.  

Tavoitteena on, että tiekartta toimii työkirjana, jota jokainen yhdistys ja järjestö voi käyttää 

maakunnallisen työn ohella oman toimintansa kehittämiseen, ja joka vie järjestöä eteenpäin askel 

askeleelta. Tiekartta tulee sisältämään kolme kokonaisuutta, jotka ovat itsearvioinnin työkalu, yhteistyö 

ja sen kehittäminen, sekä työn etenemisen ja tulosten seuranta.  

Valmistelu on nyt alkanut ja hyödyntää muun muassa Järjestöfoorumissa 2022 käytyjen keskustelujen 

tuloksia. Luonnosta on mahdollista kommentoida kevään 2023 aikana. Kommentointiajasta 

informoidaan tarkemmin seuraavassa uutiskirjeessä, joka lähetetään helmikuussa.  
 

Järjestöfoorumi 2022 sai hyvää palautetta osallistujilta 
 

Järjestöfoorumi 2022 järjestettiin onnistuneesti marraskuun 17. päivä Liedossa noin 60 osallistujan 

voimin. Lue tarkemmin järjestöfoorumin sisällöstä Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilta.  

Järjestöjaosto kävi joulukuun kokouksessaan läpi foorumin osallistujapalautteen. Noin 95 % 

palautekyselyyn vastanneista (yhteensä 34 henkilöä) kertoi osallistuvansa tuleviin Järjestöfoorumeihin 

mielellään. Osallistujat myös kiittivät tilaisuuden keskustelumahdollisuudesta: ”Järjestöfoorumi sisälsi 

hyvää asiaa ja vaikka näistä asioista olisikin yhdistyksessä puhuttu, uudet näkökulmat auttavat 

kehittymään ja ovat tärkeitä”, totesi yksi vastaaja. ”Keskustelut olivat huippujuttu!”  

Jaosto kiittää lämpimästi kaikkia mukana olleita ja palautetta antaneita! Seuraava järjestöfoorumi 

järjestetään 16. marraskuuta 2023. 

 

Tulossa: Kaikki vaikuttaa! -vaikuttamisseminaari 
 

Jokainen meistä on vaikuttaja: vaikutamme toisiimme, jäsenistöömme, sidosryhmiimme. Tietoisella ja 

pitkäjänteisellä vaikuttamistyöllä voit nostaa itsellesi ja järjestöllesi tärkeitä asioita keskusteluun ja 

vaikuttaa tulevaisuuteen. Vaikuttamistyö on paitsi viisasta ennakointia, myös nopeaa reagointia 

muuttuvassa maailmassa, ja siihen tarvitaan hyvin tehtyä pohjatyötä, suunnitelmallisuutta ja 

vuorovaikutustaitoja. Vaikuttamisseminaarissa tarjotaan työkaluja järjestösektorin toimijoille 

vaikuttamistyöhön. 

Keväällä 2023 järjestettävä tilaisuus toteutetaan Varsinais-Suomen järjestöfoorumin ja kulttuurifoorumin 

yhteistyönä. Lisätietoa tulossa seuraavassa uutiskirjeessämme helmikuussa 2023! Voit myös ottaa 
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sähköpostitse yhteyttä Varsinais-Suomen liiton kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäkeen (salla-

maria.lauttamaki@varsinais-suomi.fi) tai kulttuuriasioista vastaavaan erikoissuunnittelija Riina 

Kotilaiseen (riina.kotilainen@varsinais-suomi.fi).   
 

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. Joulukuun 2022 kokouksessa esittäytymisvuorossa olivat: 

Turun seudun vanhustuki ry 
Turun seudun vanhustuki ry:n toiminnan keskiössä ovat kotona asuvat pienituloiset ikäihmiset. 
Avoimen toiminnan kautta tuki kohdistuu niihin yli 70-vuotiaisiin ikäihmisiin, jotka pystyvät 
osallistumaan yhdistyksen tai yhteistyötahojen kanssa yhdessä järjestettävään ryhmä- ja 
harrastetoimintaan. Heidän pärjäämistään kotona ja arjessa tuetaan vapaaehtoisvoimin 
tukiystävätoiminnalla, kuntoilukummitoiminnalla ja yksinäisten vertaisryhmätoiminnalla.  
 
Yhdistyksen pyrkimys on tarjota ”elämään iloa ja ystävältä tukea”. Yhdessä vapaaehtoisten 
aktiivien kanssa tarjotaan useita kertoja viikossa monipuolista ja hauskaa toimintaa, joka on 
kaikille avointa ja maksutonta. 
 
Lisätietoa saat Turun seudun vanhustuki ry:n verkkosivuilta ja toiminnanjohtaja Nina 
Karunevalta, nina.karuneva@vanhustuki.fi! 

 

Åbolands Ungdomsförbund 
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. on poliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Yhdistyksen 

tärkeimpiin tehtäviin kuuluu 33 jäsenyhdistyksen toiminnan tukeminen, sekä lasten ja nuorten 

paikallisen toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen. Lisäksi järjestö tarjoaa kuvataiteen ja 

teatteritaiteen osalta taiteen perusopetusta 5–19-vuotiaille oppilaille Paraisilla ja Turussa 

Åbolands Teaterskola (ÅTS) -teatterikoulun ja Turunmaan kuvataidekoulu KonsTilan kautta. 

Lisätietoja saat sähköpostitse Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. toiminnanjohtajalta Tove 

Salovaaralta, tove.salovaara@auf.fi, sekä Åbolands Ungdomsförbundin verkkosivuilta, 

Åbolands Teaterskolanin verkkosivuilta ja KonsTilan 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 tammikuun lopussa 2023. 

 

Tehdään yhdessä Varsinais-Suomesta 

järjestöyhteistyön mallimaakunta! 
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Föreningsnytt från landskapet 
Aktuellt om utvecklingen av organisationssamarbetet i Egentliga Finland 4/2022 

 

Låt oss påverka organisationssamarbetets framtid 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!  

 

Förnyandet av organisationssamarbetets vägkarta har börjat 
 

Organisationssektionen förbereder Egentliga Finlands vägkarta för organisationssamarbetet 2023–

2025. Den nya vägkartan kommer att vara ett koncist, lockande och förståeligt material för att utveckla 

Egentliga Finlands organisationssamarbete.  

Målet är att vägkartan fungerar som en arbetsbok som varje organisation och förening kan använda vid 

sidan av landskapsarbetet för att utveckla den egna verksamheten och som för organisationer framåt 

steg för steg. Vägkartan kommer att innehålla tre helheter vilka är verktyg för självbedömning, 

samarbete och dess utveckling samt uppföljning av arbetets framskridande och resultat.  

Förberedelserna har nu börjat och utnyttjar bland annat resultaten från diskussioner som gick under 

Organisationsforumet 2022. Det är möjligt att kommentera utkastet under våren 2023. Tiden för 

kommentarer meddelas noggrannare i nästa nyhetsbrev som vi skickar i februari.  
 

Organisationsforum 2022 fick god respons av deltagare 
 

Organisationsforum 2022 organiserades framgångsrikt den 17 november i Lundo med 60 deltagare. 

Läs mer om organisationsforumets innehåll på Egentliga Finlands förbunds webbsida (på finska).  

Organisationssektionen gick under decembermötet igenom forumets respons av deltagarna. Ungefär 

95 % av svarande på responsenkäten (sammanlagt 34 personer) meddelade att de gärna deltar i 

kommande Organisationsforum. Deltagarna tackade även för möjligheten att diskutera under 

evenemanget: ”Organisationsforumet omfattade bra frågor och även om de här ärendena har 

behandlats inom föreningen hjälper nya synvinklar med utvecklingen och är viktiga”, konstaterade en 

svarande. ”Diskussionerna var en toppen grej!”  

Sektionen tackar varmt alla deltagare och alla som gett respons! Nästa organisationsforum ordnar vi 

den 16 november 2023. 

 

På kommande: Alla påverkar! -seminariet om påverkan 
 

Var och en av oss är en påverkare: vi påverkar varandra, våra medlemmar, våra samarbetspartner. 

Med ett medvetet och långsiktigt påverkansarbete kan du lyfta fram viktiga ärenden för dig och din 

förening till diskussion och påverka framtiden. Påverkansarbete är förutom klok förutsägelse även 

snabb reaktion i en föränderlig värld, och för det behövs bra gjort grundläggande arbete, planmässighet 

och interaktionsförmågor. På seminariet för påverkan erbjuder vi verktyg för påverkansarbete åt 

organisationernas aktörer. 
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Evenemanget som ordnas 2023 genomförs som ett samarbete mellan Egentliga Finlands 

organisationsforum och kulturforumet. Mer information är på kommande i vårt nästa nyhetsbrev i 

februari 2023! Du kan även via e-post kontakta utvecklingschef Salla-Maria Lauttamäki (salla-

maria.lauttamaki@varsinais-suomi.fi) vid Egentliga Finlands förbund eller specialplanerare Riina 

Kotilainen (riina.kotilainen@varsinais-suomi.fi) som ansvarar för kulturärenden.   
 

Vem arbetar i organisationssektionen?  
 

Sammanlagt är 38 organisationer med i organisationssektionen. På ett mångsidigt sätt representerar 

de 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 (på finska). Vid mötet i 

december 2022 var följande i tur att presentera sig: 

Turun seudun vanhustuki ry 
I centrum för Turun seudun vanhustuki ry:s verksamhet är äldre människor med låg inkomst 
som bor hemma. Genom öppen verksamhet riktas stödet till de äldre människor över 70-år som 
kan delta i grupp- och hobbyverksamhet som ordnas av föreningen eller tillsammans med 
samarbetspartners. De stöds för att klara sig hemma med hjälp av stödjande vänner via 
frivilligarbete, med konditionsfadder och verksamhet med kamratgrupp mot ensamhet.  
 
Föreningens målsättning är att erbjuda ”livsglädje och stöd från en vän”. Tillsammans med 
frivilliga aktiva erbjuds flera gånger i veckan mångsidiga och roliga aktiviteter som är öppna och 
avgiftsfria för alla. 
 
Mer information får du från Turun seudun vanhustuki ry:s webbplats (på finska) och av 
verksamhetsledare Nina Karuneva nina.karuneva@vanhustuki.fi! 
 

Åbolands Ungdomsförbund 
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. är en politiskt obunden ungdomsorganisation. Till 

föreningens viktigaste uppgifter hör att stöda de 33 medlemsföreningarnas verksamhet samt 

genomförande och utvecklingen av barn och ungas lokala verksamhet. Dessutom erbjuder 

föreningen angående bildkonst och teaterkonst grundläggande undervisning åt 5–19-åriga 

elever i Pargas och i Åbo genom Åbolands Teaterskola (ÅTS) och Åbolands bildkonstskola 

KonsTila. 

Mer information får du via e-post av verksamhetsledare Tove Salovaara tove.salovaara@auf.fi 

vid Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. samt Åbolands Ungdomsförbunds webbplats, Åbolands 

teaterskolans webbplats och KonsTilas webbplats!  
 

Påverkanskanal 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 som du till exempel via honom eller henne skulle vilja informera 

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

tröskel!  

Sektionen sammanträder nästa gång  

i slutet av januari 2023. 

Låt oss tillsammans göra Egentliga 

Finland till en modellregion för 

organisationssamarbete! 

God jul och  
gott nytt år 2023! 
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