
 

 

Järjestöuutisia maakunnasta 
Ajankohtaista järjestöyhteistyön kehittämisestä Varsinais-Suomessa 1/2023 

 

Järjestötyö näkyy! 
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!  

 

Oletko jo tutustunut PTV:hen eli palvelutietovarantoon? 
 

Järjestöjaosto tutustui tammikuun kokouksessaan valtakunnalliseen palvelutietovarantoon, jonka 

tavoite on koota yhteen suomalaisten alueiden palvelut ja toiminta. Palvelutietovaranto (PTV) on 

valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon kunnat, hyvinvointialueet, valtio ja yksityinen sektori 

kuvaavat asiakaslähtöisesti palvelunsa ja niiden asiointikanavat. 

Tulevaisuudessa palvelutietovarantoon kerätyt tiedot löytyvät eri käyttökanavien kautta ja auttavat 

kuntalaisia etsimään heille eri elämäntilanteisiin sopivia palveluja ja toimintoja. Ensimmäisenä 

kanavista on otettu käyttöön www.omaperhe.fi -sivusto, jota vielä täydennetään. Kuntalaisten palvelun 

lisäksi palvelutietovarannon toinen tärkeä tehtävä on olla terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisten 

työkalu, jonka kautta haetaan asiakkaille sopivia palveluja.  

PTV:n palveluilla tarkoitetaan maksullisten palvelujen lisäksi kuntalaisille tarkoitettua matalan 

kynnyksen toimintaa (esimerkiksi perhekahvilatoimintaa), joten mukana olo koskee järjestökenttää 

laajasti! Järjestöjaosto kannustaakin varsinaissuomalaisia järjestöjä tutustumaan PTV:hen ja näkymään 

palvelussa! 

Palvelutietovaranto Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla 

 

Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekarttatyö 
 

Uuden, vuosille 2023–2025 laadittavan tiekartan valmistelu etenee hyvin. Järjestöjaosto työsti sisältöjä 

ja valittuja yhteistyön teemoja tammikuun kokouksessaan ja arvioi teemojen tähänastista toteutumista 

ja kehittämistarpeita. Jaoston tiekarttatyöryhmä työstää tiekartan sisältöä edelleen tulevina kuukausina 

ja luonnoksen arvioidaan olevan kommentoitavissa maalis-huhtikuussa 2023. 

Tiekartan tavoitteiden toteutumisen tueksi järjestöjaosto suunnittelee ja toteuttaa helposti lähestyttävän 

kyselyn, jonka avulla varsinaissuomalaiset järjestöt voivat tarkastella oman yhdistyksen toiminnan 

muutostarpeita. Myös tästä tiedotetaan kevään mittaan.   

 

Järjestättekö vaalitilaisuuksia kevään aikana?  
 

Järjestöjaosto kävi keskustelua kevään eduskuntavaaleista ja järjestöjen toiminnasta vaaleihin liittyen. 

Jaosto haluaa auttaa tiedon levityksessä ja päätti kerätä uutiskirjeen yhteydessä tietoja järjestöjen ja 

yhdistysten toteuttamista vaalitilaisuuksista.  
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Ilmoita siis tilaisuutesi viimeistään 19.2.2023 tällä lomakkeella. Yhteenveto tilaisuuksista 

lähetetään uutiskirjeen saajille ja julkaistaan Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilla seuraavalla viikolla 

(viikko 8).  

 

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. Tammikuun 2023 kokouksessa esittäytymisvuorossa olivat: 

Turun Seudun Nivelyhdistys ry  
Turun Seudun Nivelyhdistys järjestää monipuolista vertaistukitoimintaa liittyen nivelrikkoon ja 
muiden terveyden, hyvinvoinnin ja ikääntymisen aiheiden ympärille. Toimintamuotoja ovat 
nivelrikon vertaisryhmien ohella mm. asiantuntija-alustetut vertaisryhmät, nivelkerhot, kaffe- ja 
niveltreffit, yhteislauluillat ja lukupiiri. Tärkeä toimintamuoto on allasjumpat, joiden ympärille 
yhdistys on alkujaan perustettu. Lisäksi yhdistys järjestää muuta ryhmäliikuntaa, ja taltioi 
Nivelverkko-luentoja ja julkaisee Nivelposti-lehteä. Yhdistyksen vapaaehtoiset käyvät myös 
pitämässä luentokerhoa hyvinvointikeskuksissa ja palvelutalossa. 
 
Jäseniä yhdistyksessä on noin 2100. Yhdistyksen toimitila on Turussa, mutta lisäksi yhdistys 
järjestää toimintaa Liedossa, Kaarinassa, Naantalissa ja Raisiossa. Toimintaa järjestetään sekä 
suomen että ruotsin kielellä. Yhdistys toimii pääosin STEA-rahoituksella. 
 
Lisätietoa saat toiminnanjohtaja Annukka Helanderilta, annukka.helander@nivelposti.fi.  
Lisätietoa myös Turun Seudun Nivelyhdistyksen verkkosivuilta!  
 

Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry  
Puoluepoliittisesti sitoutumaton Eläkeliitto on Suomen suurin eläkeläisjärjestö, jonka tavoite on 
olla ajassa elävä eläkeläisten ja ikääntyneiden oikeuksien arvostettu puolustaja ja 
ikäystävällisen Suomen rakentaja. Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry on yksi Eläkeliiton 20 
piiristä. Eläkeliitossa jäseniä on 115 000, ja Varsinais-Suomen piirissä noin 16 000. Jäsenien 
määrällä mitattuna piiri onkin toiseksi suurin. Jäseneksi voi liittyä kuka vain 15 vuotta täyttänyt! 
 
Varsinais-Suomen piirin tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja 
aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja 
hyvinvoinnin edistäminen. Yhdistysten toiminnan painopisteitä ovat: vaikuttaminen ja oikeuksien 
valvonta, yhdessäolo, yhteiset harrastukset, opiskelu, liikunta, vapaaehtoistyö sekä mukavat 
matkat, joita järjestetään usein. 
 
Lisätietoa saat piirihallituksen jäsen Pertti Tammiselta, ps.tamminen@gmail.com.  
Lisätietoa myös Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin 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 toukokuussa 2023.  

Tehdään yhdessä Varsinais-Suomesta järjestöyhteistyön mallimaakunta! 
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Föreningsnytt från landskapet 
Aktuellt om utvecklingen av organisationssamarbetet i Egentliga Finland 1/2023  

 

Föreningsarbetet syns! 
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! 

 

Har du redan bekantat dig med PTV, dvs. Servicedatalagret SDL? 
 

Organisationssektionen bekantade sig vid sitt januarimöte med det riksomfattande servicedatalagret, 

vars mål är att sammanföra de finländska regionernas service och verksamhet. Servicedatalagret SDL, 

Palvelutietovaranto (PTV) (på finska) är ett centraliserat datalager på riksnivå, där kommunerna, 

välfärdsområdena, staten och den privata sektorn kundbaserat beskriver sina tjänster och deras 

kommunikationskanaler för att uträtta ärenden. 

I framtiden finns den information som insamlats i servicedatalagret tillgänglig för att användas via olika 

kanaler och kommuninvånarna får hjälp av det med att leta upp de tjänster och verksamheter som 

passar för dem i olika livssituationer. Den första av kanalerna som introducerats är webbplatsen  

www.omaperhe.fi, som ännu ska kompletteras. Den andra viktiga uppgiften för servicedatalagret SDL 

(PTV), utöver servicen för kommuninvånarna, är att vara ett verktyg för de yrkesutbildade inom 

hälsovården och välfärden för att söka de lämpliga tjänsterna för klienterna.  

Med servicedatalagret PTV:s service avses, förutom de avgiftsbelagda tjänsterna, en verksamhet med 

låg tröskel avsedd för kommuninvånarna (till exempel familjecaféverksamhet), och därför gäller det för 

organisationsfältet att omfattande vara med! Organisationssektionen uppmuntrar i själva verket 

organisationerna i Egentliga Finland att bekanta sig med servicedatalagret PTV och göra sig synliga i 

tjänsten! 

Servicedatalagret PTV (SDL) på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 

(MDB)  

 

Arbetet på en vägkarta för organisationssamarbetet i Egentliga Finland 
 

Beredningen av den nya vägkartan, som ska utarbetas för åren 2023–2025, framskrider bra. 

Organisationssektionen bearbetade innehållen och de teman som valts ut för samarbetet vid sitt möte i 

januari och utvärderade hur temana hittills blivit genomförda och behoven av att utveckla dem. 

Sektionens arbetsgrupp för vägkartan bearbetar innehållen vidare de kommande månaderna och man 

uppskattar att utkastet ska kunna kommenteras i mars-april 2023. 

Som ett stöd för att vägkartans mål ska uppnås, planerar och genomför organisationssektionen en 

lätthanterlig enkät, med vars hjälp organisationerna i Egentliga Finland kan granska ändringsbehoven i 

den egna föreningens verksamhet. Även om detta informeras under vårens gång.  

 

https://varsinais-suomi.fi/kumppanuusfoorumi/kumppanuusfoorumi/ihmiset-ja-yhteisot/jarjestot/
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Ordnar ni valtillställningar under våren?  
 

Organisationssektionen diskuterade vårens riksdagsval och organisationernas verksamhet i anslutning 

till valet. Sektionen vill hjälpa till med att sprida kunskap och beslutade att i samband med nyhetsbrevet 

samla in information om valtillställningar som genomförs av organisationerna och föreningarna.  

Anmäl alltså din tillställning senast 19.2.2023 med den här blanketten. Ett sammandrag av 

tillställningarna skickas till mottagarna av nyhetsbrevet och läggs ut på Egentliga Finlands förbunds 

webbplats veckan därpå (vecka 8).  

 

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 Nivelyhdistys ry (Åboregionens Artrosförening) 
Artrosföreningen Turun Seudun Nivelyhdistys ordnar mångsidig artrosrelaterad 
kamratverksamhet, och relaterat till andra teman om hälsa, välmående och åldrande. 
Verksamhetsformerna är vid sidan av kamratgrupperna för artros, bl.a. kamratgrupper med 
sakkunniga som inledare, artrosklubbar, kaffe- och artrosträffar, allsångskvällar och läsecirklar. 
En viktig verksamhetsform är bassänggympa, kring vilket föreningen ursprungligen bildades. 
Dessutom ordnar föreningen annan motion i grupper, och spelar in Nivelverkko -föreläsningar 
och ger ut tidningen Nivelposti. Föreningens volontärer besöker välfärdscentralerna och 
servicehus och leder föreläsningsklubbar. 
 
Föreningen har cirka 2100 medlemmar. Föreningens verksamhetslokal finns i Åbo, men därtill 
ordnar föreningen verksamhet i Lundo, S:t Karins, Nådendal och Reso. Verksamhet ordnas 
både på finska och svenska. Föreningen verkar till största delen med STEA -finansiering. 
 
Mer information lämnas av verksamhetsledaren Annukka Helander, 
annukka.helander@nivelposti.fi. Mer information även på webbplatsen för Turun Seudun 
Nivelyhdistys! (på finska) 
 

Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry (Pensionärsförbundet, Egentliga Finlands distrikt)  
Det partipolitiskt obundna pensionärsförbundet Eläkeliitto är den största pensionärsföreningen i 
Finland, med syftet att vara en respekterad försvarare av rättigheterna för tidsmedvetna 
pensionärer och seniorer, och för att bygga upp ett åldersvänligt Finland. Eläkeliiton Varsinais-
Suomen piiri ry är ett av pensionärsförbundets 20 distrikt. Eläkeliitto har 115 000 medlemmar, 
och distriktet i Egentliga Finland har cirka 16 000. Mätt i antalet medlemmar är distriktet i själva 
verket det näst största. Vem som helst, som fyllt 15 år, kan ansluta sig till förbundet! 
 
Egentliga Finlands distrikt har som syfte att bevaka de andliga och materiella intressena och 
rättigheterna för pensionärer och för sådana som är i behov av pensionsskydd samt att främja 
deras sociala trygghet och välfärd. Tyngdpunkterna i föreningens verksamhet är: påverkan och 
intressebevakning, samvaro, gemensamma hobbyer, studier, motion, frivilligarbete samt trevliga 
resor, som man ordnar allt som ofta. 
 
Mer information lämnas av distriktsstyrelsemedlemmen Pertti Tamminen, 
ps.tamminen@gmail.com. Mer information även på webbplatsen för Eläkeliitto Varsinais-
Suomen piiri! (på finska) 
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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 maj 2023. 

Låt oss tillsammans göra Egentliga Finland till en modellregion för organisationssamarbete! 
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