
WANTED! 
 

Oletko kokenut sote-järjestöosaaja ja omaat mahdollisesti kokemusta maakunnallisesta 
yhdistystoiminnasta? Oletko hyvä hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia ja sinulla on kokemusta 

järjestö-kunta-yhteistyöstä? Oletko tottunut yhteistyöosaaja, mutta kykenet myös itsenäiseen 
työskentelyyn pienen paineenkin alla? Oletko hyvä kirjoittamaan ja kuvaamaan asioita selkeästi ja 
tiivistetysti? Etsimme nyt perustettavaan järjestöjen projektiryhmään sote-järjestöjen edustajia! 

 
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen työryhmän tehtäviin kuuluu mm. kuntien yhteisen maakunnallisen järjestöyhteistyömallin 

luominen ja kuvaaminen. Tehtävää aloitti jo edellisen valmistelun aikana ns. järjestötyöryhmä ja työtä on 
jatkettu 113:n toimesta yhteistyössä esim. kuntien hyvinvointikoordinaattorien verkostossa.  

 
Nyt uuden maakunnallisen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmän alle on päätetty perustaa 
projektiryhmä mallin kuvausta jatkamaan. Järjestämissuunnitelman mukaisesti työryhmän puheenjohtajana 

toimii hyte-työryhmän jäsen, 113-hankkeen Minna Rosendahl ja sihteerinä Päivi Rouvali. Järjestöjen 
projektiryhmän tehtävänä on kuvata malli mm. siitä, miten järjestöyhteistyö olisi hyvä liittää kuntien 

päätöksentekoon, miten se olisi hyvä raportoida, mitä järjestöyhdyshenkilöiltä edellytetään, millaisia yhteisi ä 
avustuslinjauksia kunnilla voisi olla ja miten järjestötiedotusta voisi vahvistaa.  
 

Etsimme nyt perustettavaan järjestöjen projektiryhmään sote-järjestöjen edustajia. Toiveissamme olisi 
edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi monipuolinen työryhmäedustus, esim. lapset/nuoret, työikäiset, 
ikäihmiset, pitkäaikaissairaat/vammaiset tai yleiset terveysjärjestöt.  

 
Järjestöjen projektityöryhmä EI ole edustuksellinen vaikuttajaryhmä, vaan pieni ns. työnyrkki. Työryhmä 

kokoontuu noin kerran kuukaudessa arkipäivisin päiväsaikaan. Kokousten välissä työryhmän jäsenet 
työskentelevät itsenäisesti työryhmän tehtävien mukaisesti, esim. etsivät tausta-aineistoja, kirjoittavat 
tekstejä, kommentoivat muiden tuotoksia jne. Projektiryhmällä ei ole budjettia, joten jokainen jäsen 

työskentelee omalla työajallaan, vastaa omista matkakustannuksistaan ja kokouksissa kierretään 
mahdollisuuksien mukaan vuorotellen työryhmän jäsenten toimitiloissa. 
 

Työskentely aloitetaan mahdollisimman pikaisesti ja valmista pitää olla viimeistään elokuussa 2020, jolloin 
yhteiset mallit esitellään kuntien hyte-koordinaattorien verkostossa. Työskentelyn kuluessa malleja pääsevät 

myös kommentoimaan Varsinais-Suomen sote-järjestöjen edustajat, sillä 113-hanke tekee asiasta taas 
sähköisen kyselykierroksen loppukeväästä 2020. 
 

Tarjolla on siis paljon sitoutumista vaativaa työtä, mutta samalla pääset mukaan yhteistyöhön kuntien 
maakunnallisen järjestöyhteistyön kehittämiseksi. Voiko tätä kutsua vastustaa? Ilmoita siis halukkuutesi 

osallistua ryhmän työskentelyyn PIKAISESTI viime pe 15.11. sähköpostitse Minnalle 
(minna.rosendahl@muistiturku.fi). Jos halukkaita on useampia, ovat etusijalla kriteerit täyttävät 
järjestöedustajat, jotka eivät jo edusta sote-järjestöjä mahdollisissa muissa järjestämissuunnitelma n 

työryhmissä. 
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