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Muistio, hyväksytty järjestöjaoston kokouksessa 1.12.2022 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Tauno Linkoranta avasi kokouksen klo 13:02. Tehtiin lyhyt esittäytymiskierros.  

 

2. Edellisen kokouksen 5.5.2022 muistio 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio muutoksitta. 

 

3. Jäsenjärjestöt esittäytyvät 

  
a. Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, Merja Jämsäläinen 

Merja Jämsäläinen kertoi Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n toiminnasta. 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. 

STEA rahoittaa yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksellä on Turussa toimintakeskus ja lisäksi 
Littoistenjärven rannalla virkistystilat.  

b. 4H-yhdistys, Anna Laakkonen 

Anna Laakkonen kertoi 4H-yhdistyksen toiminnasta. 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". 

c. Valitaan seuraavassa kokouksessa esittäytyvät järjestöt  

Seuraavassa kokouksessa 1.12. esittäytyvät Turun seudun vanhustuki ry (Maarit Kulmala) ja 
Åbolands Ungdomsförbund (Tove Salovaara).  
 
 

4. Kestävä kehitys ja ilmastotyö  
 

a. Tilannekatsaus työryhmästä, Pia Poikonen  

Pia Poikonen kertoi, että ryhmä kokoontui kesäkuussa ja päätti kiertää jäsenten toimipaikkoja 
tutustumismielessä. Seuraava kokous pidetään 13.9. Salossa 4H Business Labissä. Ryhmä on 
työstänyt aiheesta mindmappia ja valmistelee kestävän kehityksen mittaristoa yhdistysten ja 
järjestöjen käyttöön.  

Kestävään kehitykseen liittyen jaoston jäsenten kannattaa seurata Opintokeskus Siviksen 
koulutuskalenteria – siellä on monenlaista kiinnostavaa tarjolla.  

Maaseutumanian osana on tulossa ”Mikä menopeli alle energiakriisin jälkeen” -tilaisuus. Tästä 
on tulossa tietoa jaoston jäsenille myöhemmin. 

Lisäksi keskusteltiin tulevasta kestävän kehityksen viikosta. Kampanjassa on 7 maakuntaa 
mukana, ja sen avulla halutaan tehdä näkyväksi ruohonjuuritason toimintaa kestävän 
kehityksen edistämiseksi. Jäseniä kannustettiin ilmoittamaan omat tapahtumansa kestävän 
kehityksen viikon tapahtumakalenteriin, jotta Varsinais-Suomi näkyisi siellä hienosti.  

b. Yhteiskokous MYR-ilmastovastuujaoston kanssa  

Ilmastovastuujaoston ja järjestöjaoston puheenjohtajat ja sihteerit kokoontuvat 22.9. 
keskustelemaan yhteistyön jatkosta.  

 

5. Järjestötoiminnan tulevaisuus  
 

a. Tilannekatsaus työryhmästä, Päivi Kukkonen  
 
Päivi Kukkonen oli estynyt osallistumaan kokoukseen. Yleisenä keskusteluna pohdittiin, olisiko 
hyödyllistä yhdistää ko. ryhmä Osaaminen ja koulutus -ryhmän kanssa. Tuntuma on, että 
näiden teemat risteävät aika paljon.  
 

 
6. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa  

 
a. Tilannekatsaus työryhmästä, Harri Nurmi  

 



Harri Nurmi esitteli työryhmän toimintaa. Ryhmä on kokoontunut toukokuussa ja elokuussa. Se 
on tuottanut rungon yhdistysohjelmaksi, jota se työstää eteenpäin. Lisäksi se miettii, miten voisi 
parantaa kunnan ja yhdistysten keskinäistä tuttuutta ja viestintää.  
 
Katja Suominen kertoi Tukenasi ry:n uudesta Toimijuutta tukemassa -hankkeesta, jonka 
toiminta saattaisi tukea ryhmän tavoitteita. Hankkeesta tulee myöhemmin lisätietoa.  
Hanne-Maarit Mansala muistutti asiakastietovarannosta, jota erityisesti sote-puolella 
hyödynnetään keskinäisessä viestinnässä. Kannattaa pitää mielessä ja pohtia voisiko sen 
käyttöä jotenkin laajentaa. Keskusteltiin yleisemmin myös hyvinvointialueyhteistyöstä ja 
digitaalisten palvelujen ylläpidon haasteista.  
 
Petri Tähtinen kertoi taiteen ja kulttuurin yhdistysten hyvästä yhteistyöstä Turun kaupungin 
kanssa. Seuraparlamentti kokoontuu kuukausittain. Näidenkin kanssa saa kuitenkin olla 
tarkkana, ettei siilouduta liikaa vain siihen ”omaan porukkaan”.   
 
 

7. Osaaminen ja koulutus  
 

a. Tilannekatsaus työryhmästä, Tauno Linkoranta  

Ryhmässä ei ole tapahtunut uutta kokousten välillä. Yhdistyminen Järjestötoiminnan 
tulevaisuus -ryhmän kanssa tuntuisi keskustelemisen arvoiselta ajatukselta.  

 
8. Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutus järjestöjaostossa 

 
Tauno Linkoranta muistutteli jaostolle mieliin ryhmän toteuttamissuunnitelman Varsinais-Suomen 
maakuntaohjelmaan 2022–2025. Suunnitelmaan valitut teemat ovat: 
 
- osallisuuden toimintamallit 
- aktiivinen kansalaisuus 
- syrjäytymisen ehkäiseminen 
- kuntien palveluvalikoima 
- kulttuurin saavutettavuus 
- ympäristön hyvinvointivaikutukset.  

 
Teemat vastaavat kukin yhtä maakuntaohjelman toimenpidettä. Jaoston omassa suunnitelmassa näitä 
on konkretisoitu tehtävillä, tehtävistä vastaavilla organisaatioilla ja mahdollisilla onnistumisen mittareilla.  
 

 
9. Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan päivitys 

 
Keskusteltiin siitä, sopisivatko maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman teemat ja käytännön askelet 
pohjaksi uudelle järjestöyhteistyön tiekartalle 2023–2025? 
 
Pohdittiin, pitäisikö toteuttamissuunnitelman 6 teemaa jakaa jotenkin ajallisesti käsittelyyn niin, että 
voitaisiin keskittyä paremmin johonkin kokonaisuuteen.  
 
Keskusteltiin liikuntateeman nostamisen tarpeesta toteuttamissuunnitelmassa ja tiekartassa.  
 
Esitettiin, että teemoja nostettaisiin esimerkiksi uutiskirjeissä esiin, jotta ne tulisivat tutummiksi.  



Arviointia voitaisiin tehdä sopivin väliajoin kyselyn avulla.  
 
Päätettiin, että toteuttamissuunnitelman teemat otetaan tiekartan pohjaksi, mutta työryhmä 
(puheenjohtajisto ja työryhmien vetäjät) pohtii vielä sopivaa tapaa ja huomioi jaoston käymän 
keskustelun. Viestintäryhmä ottaa koppia tiekartasta viestinnällisestä suunnittelusta. Kaikki jaoston 
jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan suunnittelutyöhön: tämä onnistuu ottamalla yhteyttä 
puheenjohtajaan tai sihteeriin. 
 

 
10. Järjestöfoorumi 17.11.2022 

 
Keskusteltiin järjestöfoorumin järjestämistavasta. Koronan jälkeisessä ajassa kokemus on, että 
hybriditilaisuudet merkittävästi vähentävät läsnäolijoiden määrää. Samalla järjestöfoorumin pitäisi olla 
saavutettava mahdollisimman laajasti. Päätettiin, että osa tilaisuudesta striimataan (eli on 
kuunneltavissa etänä) ja osa on tarkoitettu vain läsnä oleville osallistujille.  
 
Keskusteltiin järjestämispaikasta. Vaihtoehtoina esitettiin mm. Paimion parantolaa, Lietoa, Saloa ja 
Lounatuulet Yhteisötalon Pihlaja-salia.  
 
Tilaisuuden ajankohdaksi päätettiin 17.11.2022 klo 17-19:30. 
 
Sisällön osalta yleisteemana on osaaminen, laatu, vaikuttaminen. Todettiin, että liikunnan saralla 
tehtävä laatutyö voisi olla hyvä esimerkki. 
 
Päätettiin, että valmisteleva työryhmä (puheenjohtajisto ja työryhmien vetäjät) voi jatkaa valmistelua 
käyty keskustelu huomioiden. Lisäksi kutsuttiin Marko Mäenpää mukaan liikuntateeman pohdintaan. 
Kaikki muutkin jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita suunnittelutyöhön: tämä onnistuu ottamalla yhteyttä 
puheenjohtajaan tai sihteeriin.  
 
 

11. Muut asiat 
 

Keskusteltiin mahdollisesta kansanedustajatapaamisesta. Varsinais-Suomen liitto koordinoi Varsinais-
Suomen kansanedustajien yhteistyöryhmän toimintaa. Ryhmälle on mahdollista viedä ajankohtaisia 
asioita keskusteltavaksi. Yksi mahdollinen teema voisi olla järjestökentän rahoitus ja siihen tulevat 
muutokset, kun Veikkausvoittorahoitus vähenee. Mitä vaikuttamismahdollisuuksia tähän on?  
 
Todettiin, että asia vaatii jatkokeskusteluja. Tauno Linkoranta kutsuu koolle erillisen keskustelun 
aiheesta myöhemmässä vaiheessa.  
 
Lisätietoa Varsinais-Suomen kansanedustajien yhteistyöryhmästä voi lukea Varsinais-Suomen liiton 
verkkosivuilta.  
 

 
12. Viestintä ja viestittävää  

 
a. Tilannekatsaus työryhmästä, Katja Suominen  

Ryhmä kokoontui edellisen kerran heti jaoston kokouksen jälkeen ja toimitti vuoden kolmannen 
uutiskirjeen. Uutiskirje julkaistiin 15.9.2022 Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilla ja lähetettiin 
sähköpostitse liiton järjestölistalle (noin 450 osoitetta).  

https://varsinais-suomi.fi/kumppanuusfoorumi/kumppanuusfoorumi/vaikuttaminen/kansanedustajien-yhteistyoryhma/
https://varsinais-suomi.fi/kumppanuusfoorumi/kumppanuusfoorumi/vaikuttaminen/kansanedustajien-yhteistyoryhma/


b. Päätetään kokouksen pääviestistä, sen viestintätavasta ja -ajankohdasta 

Seuraavaan uutiskirjeeseen sovittiin aiheiksi: 

o tiekartan päivitys 

o järjestöfoorumin mainostus 

o kokouksessa esittäytyneiden järjestöjen esittely 

 

13. Seuraava kokous  
 
Seuraava kokous pidetään 1.12.2022 klo 13–16 Varsinais-Suomen liitossa (ja etänä). Asialista 
lähetetään lähempänä ajankohtaa.  
 
Toivottiin, että ennen kokousta olisi mahdollista tutustua Varsinais-Suomen liiton monitilatoimistoon ja 
kuulla kokemuksia sen käytöstä.  
 
 

14. Kokouksen päättäminen  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:21.   
 

 

  



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 
Turun Seudun Vanhustuki ry, puheenjohtaja Maarit Kulmala 
4H-järjestö, Salon 4H-yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anna Laakkonen 
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 
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 
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, hallituksen jäsen Johanna Aaltonen 
Varsinais-Suomen liitto, erikoissuunnittelija Esa Högblom 

 

Poissa 

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

Varajäsenet 
Aura of Puppets ry, Valokuvakeskus Perin toiminnanjohtaja Anna Vuoria 
Elävän kulttuurin Koroinen ry, hallituksen jäsen Hannu Virtanen 
Lounatuulet Yhteisötalo ry, toiminnanjohtaja Ulla Koivunen 
ProAgria Länsi-Suomi ry / Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ruoka- ja yritysasiantuntija Mari Mäenpää 
Leader Ravakka, nuorisojaosto, hallituksen jäsen Iiris Soininen 
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, toiminnanjohtaja Pilvi Heiskanen 
Varsinais-Suomen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry, hallituksen jäsen Veijo Lehtonen 
Arkipelagia-seura ry, varapuheenjohtaja Oili Pyysalo  
Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry, varapuheenjohtaja Tuomo Koskimäki 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Linda Dalbom 
 
 
 


