Järjestöuutisia maakunnasta
Ajankohtaista järjestöyhteistyön kehittämisestä Varsinais -Suomessa 2/2022

Maakuntastrategian visioista kohti käytäntöä
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!

Osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta Varsinais-Suomeen!
Varsinais-Suomessa laaditaan parhaillaan noin kahdessakymmenessä työryhmässä
maakuntastrategian ja maakuntaohjelman 2022–2025 toteuttamissuunnitelmia. Suunnitelmien
tarkoitus on tukea yhteistä käytännön työtä kohti visiota Varsinais-Suomesta, joka on hyvinvoiva,
kasvuhakuinen ja tietoon perustuvien puhtaiden ratkaisujen tuottaja.
Järjestöjaosto on yksi asian parissa työskentelevistä ryhmistä. Se keskittyy erityisesti
toimenpiteisiin, joiden avulla rakennetaan osallisuuden toimintamalleja ja aktiivista kansalaisuutta,
tunnistetaan keinoja ehkäistä syrjäytymistä, lisätään kuntien ja kolmannen sektorin välistä
yhteistyötä, sekä vahvistetaan kulttuurin saavutettavuutta ja hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyötä kunnissa.
Suunnitelmat julkaistaan Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumissa 14.6.2022, joka on tänä
vuonna kaikille avoin maakuntaohjelmatyön käynnistystilaisuus. Haastamme teidät kaikki
tutustumaan tarkemmin järjestöjaoston nostamiin teemoihin ja toteuttamaan niitä omassa
toiminnassanne.

Jaostojen välinen yhteistyö lisää vaikuttavuutta ja mahdollisuuksia
Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän alaisuudessa toimii yhteensä viisi jaostoa, joista
järjestöjaosto on yksi. Syyskuun 2021 järjestöjaoston kokouksessa pohdittiin järjestöjen roolia
kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja siihen liittyvässä muutoksessa. Ensimmäiseksi
päätettiin aloittaa yhteistyö maakunnan yhteistyöryhmän ilmastovastuujaoston kanssa.
Maaliskuussa 2022 järjestöjaosto ja ilmastovastuujaosto kokoontuivat yhteiseen kokoukseen
pohtimaan muun muassa kansalaisyhteiskunnan roolia uusien ilmastoratkaisujen kehittämisessä ja
valtavirtaistamisessa. Tapaamisessa todettiin, että hyvää maaperää jaostojen välisen yhteistyön
kehittämiseksi on paljon ja käyty keskustelu oli tärkeä avaus siihen, miten kansalaisyhteiskunta voi
olla Varsinais-Suomessa aktiivisemmin mukana ilmastokeskustelussa. Yhdistystoiminnassa on
tapahtumassa murros ja ihmiset haluavat vaikuttaa. Ilmastotyö tarvitsee kansalaisia mukaan.
Jaostojen välinen keskustelu jatkuu syksyllä.

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. Toukokuun 2022 kokouksessa
esittäytymisvuorossa olivat:

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry
Minkälaiseksi tulevaisuutemme muodostuu, riippuu siitä, mitä päätöksiä ja tekoja teemme
nyt: tulevaisuus onkin jo tehty tai sitä tehdään parhaillaan. Tulevaisuuden tutkija pyrkii
arvioimaan minkälaisia erilaiset tulevaisuudet voivat olla ja havaitsemaan niihin vaikuttavia,
vielä odottamattomia tekijöitä ja tapahtumia.
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry edistää Suomessa tehtävää tieteidenvälistä
tulevaisuudentutkimusta sekä alan käytännön soveltamista ennakointityönä kaikilla
yhteiskunnan sektoreilla. Seuran toiminta perustuu alueellisten verkostojen toimintaan ja
keskittyy pääasiassa luento- ja keskustelutilaisuuksiin, jotka ovat avoimia muillekin kuin
jäsenille.
Lisätietoa seurasta saat Turun toimintaryhmän aktiivi Matti Voutilaiselta,
mattivoutilainen@outlook.com. Lisätietoja myös Tulevaisuuden tutkimuksen seuran
verkkosivuilta!

Kirjan talo – Bokens hus ry
Kirjan talo – Bokens hus ry on vuonna 2007 perustettu kirjallista ilmaisua ja lukutaitoa
edistävä yhdistys. Kirjan talo on järjestänyt kirjoittajakursseja, kirjallisia tapahtumia sekä
soveltavan taiteen palveluita vuodesta 2009. Palveluiden keskeisenä toiminta-ajatuksena
on ollut saavutettavuus sekä kustannusten että taitojen saralla. Kirjan talo toimii toimistona,
tapahtumanjärjestäjänä, kurssipaikkana, työpajaohjauksen keskuksena sekä verkostona
ympäri vuoden. Kirjan talo on monien kirjallisten yhdistysten koti sekä työpaikka luovan alan
toimijoille.
Lisätietoa toiminnasta saat toiminnanjohtaja Petri Tähtiseltä, petri.tahtinen@kirjantalo.org.
Lisätietoa myös Kirjan talo – Bokens hus -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 syyskuussa ja joulukuussa. Järjestöfoorumi 2022 järjestetään
17.11.2022.

Tehdään yhdessä Varsinais-Suomesta järjestöyhteistyön mallimaakunta!

Föreningsnytt från landskapet
Aktuellt om utvecklingen av organisationssamarbetet i Egentliga Finland 2/2022

Landskapsstrategin - från vision till praktik
Föreningsnytt från landskapet är ett nyhetsbrev från organisationssektionen vid Egentliga Finlands
samarbetsgrupp (på finska) och organisationsforumet (på finska). Vi håller på att utveckla
organisationssamarbetet i Egentliga Finland och i detta brev vill vi berätta om våra gemensamma
aktuella ärenden. Kontakta organisationssektionen om du har förslag på hur verksamheten eller
kommunikationen kan utvecklas!

Delaktighet och aktivt medborgarskap i Egentliga Finland!
I Egentliga Finland utarbetas som bäst genomförandeplaner för landskapsstrategin och
landskapsprogrammet 2022–2025 i cirka tjugo olika arbetsgrupper. Syftet med planerna är att
stöda det gemensamma praktiska arbetet mot en vision för Egentliga Finland - en välmående,
tillväxtorienterad och kunskapsbaserad producent av rena lösningar.
Organisationssektionen är en av grupperna som arbetar med frågan. Den fokuserar särskilt på
åtgärder för att bygga upp verksamhetsmodeller för delaktighet och aktivt medborgarskap,
identifiera metoder för att förebygga utslagning, öka samarbetet mellan kommuner och tredje
sektorn samt stärka kulturens tillgänglighet och arbetet för att främja välbefinnande och hälsa i
kommunerna.
Planerna publiceras på Egentliga Finlands partnerskapsforum den 14.6.2022 (på finska), som i år
är ett invigningsevenemang för arbetet med landskapsprogrammet som är öppet för alla. Vi
utmanar er alla att närmare bekanta er med de teman som organisationssektionen lyft fram och
förverkliga dem i er egen verksamhet.

Samarbetet mellan avdelningarna ökar effektiviteten och möjligheterna
Under Egentliga Finlands samarbetsgrupp finns sammanlagt fem sektionen, av vilka
organisationssektionen är en. Vid organisationssektionens möte i september 2021 diskuterades
organisationernas roll i byggandet av en hållbar framtid och de förändringar som följer av den.
Först beslöt man att inleda samarbetet med sektionen för klimatansvar i landskapets
samarbetsgrupp.
I mars 2022 sammanträdde organisationssektionen och sektionen för klimatansvar för att diskutera
bland annat medborgarsamhällets roll i utvecklingen och integreringen av nya klimatlösningar.
Under mötet konstaterades att det finns en mycket god grund för att utveckla samarbetet mellan
sektionerna och att diskussionen var en viktig öppning för hur det civila samhället i Egentliga
Finland mer aktivt kan delta i klimatdebatten. Föreningsverksamheten genomgår en brytningstid
och människor vill påverka. Klimatarbetet behöver medborgarna med sig. Diskussionen mellan
sektionerna fortsätter i höst.

Vilka är vi i organisationssektionen?
I organisationssektionen sitter sammanlagt 38 organisationer som representerar en bred skala av
olika teman och sektorer inom organisationsfältet. Under varje möte bekantar vi oss lite närmare
med en del av våra medlemsorganisationer och vi delar dem även här med er. Mer information om
organisationssektionens sammansättning finns på vår webbplats. Vid mötet i maj 2022 var följande
i tur att presentera sig:

Sällskapet för framtidsstudier rf
Hur vår framtid ser ut beror på vilka beslut och handlingar vi gör nu: framtiden har redan
formats eller är på väg att formas. Framtidens forskare strävar efter att bedöma hurdana
olika framtidsscenarier kan bli och upptäcka ännu oväntade faktorer och händelser som
påverkar dem.
Sällskapet för framtidsstudier rf främjar den tvärvetenskapliga framtidsforskningen i Finland
samt praktisk tillämpning av branschen som prognosarbete inom alla samhällssektorer.
Sällskapets verksamhet bygger på den regionala nätverksverksamheten och fokuserar
huvudsakligen på föreläsningar och diskussionstillfällen som är öppna även för andra än
medlemmar.
Mer information om sällskapet får du av Matti Voutilainen, som är aktiv i Åbos aktionsgrupp,
mattivoutilainen@outlook.com. Mer information finns också på Sällskapet för
framtidsstudiers webbplats (på finska och på engelska)!

Kirjan talo – Bokens hus ry
Kirjan talo - Bokens hus ry grundades 2007 som en förening som främjar skriftlig
framställning och läskunnighet. Bokens hus har ordnat skrivarkurser, skrivarevenemang
och tillämpade konsttjänster sedan 2009. Tjänsternas centrala verksamhetsidé har varit
tillgänglighet vad gäller både kostnader och färdigheter. Bokens hus fungerar som kontor,
evenemangsarrangör, kursplats, centrum för verkstäder och nätverk året runt. Bokens hus
är hem för många litterära föreningar och en arbetsplats för aktörer inom den kreativa
branschen.
Mer information om verksamheten får du av verksamhetsledare Petri Tähtinen,
petri.tahtinen@kirjantalo.org. Mer information finns också på Kirjan talo – Bokens hus
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 avdelningens medlemmar och kontakta oss med låg
tröskel!
Sektionen sammanträder nästa gång i september och december. Organisationsforumet 2022
ordnas 17.11.2022.

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

