
MYR on lakisääteinen osa 
maakunnan toimintaa. Käsittelee 
merkittävät hankerahoitukset 
sekä keskeiset 
kehittämiskysymykset (esim. 
maakuntaohjelma). 
- pj. Ilkka Kanerva (MH pj.)
- 41 jäsentä alueellisista 

organisaatioista ja 
asiantuntijatahoista

MYR on asettanut 5 jaostoa: 
- Elinkeinojaosto
- Koulutusjaosto 

Maaseutujaosto
- Ilmastovastuujaosto (2019)
- Järjestöjaosto (2019)



MYR jaostojen yhteiset tehtävät

• Jaostot laativat vuosittaisen toimintasuunnitelman, jonka MYR
vahvistaa.
• Jaostot raportoivat koko toiminnastaan 1-2 kertaa vuodessa 
MYR:lle sen sihteeristön kautta. Raportointi tapahtuu kunkin 
jaoston
puheenjohtajan toimesta MYR:n kokouksessa.
• Jaostojen puheenjohtajat ovat MYR:n pysyviä asiantuntijoita.
• Lisäksi MYR voi määritellä jaostoille toimeksiantoja, joiden 
edistymisestä raportoidaan säännöllisesti yhteistyöryhmälle 
useammin kuin kerran vuodessa.
• Jaostojen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. 



Järjestöjaoston tehtävät 1/2 

• edistää Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan toteutumista, päivittää
tiekartan säännöllisesti osallistavalla prosessilla ja seuraa tiekarttatyön 
vaikuttavuutta.

• järjestää vuosittain Varsinais-Suomen järjestöfoorumi -tapahtuman.

• varmistaa toiminnan tasot maantieteellisesti ja toimijatyyppisesti läpäisevän
keskustelun ja kuulemisen Varsinais-Suomen järjestökentällä Varsinais-Suomen
järjestöfoorumi -verkoston ja paikalliskontaktien avulla.

• toteuttaa aktiivista yhteistyötä virkamiesvalmistelun kanssa järjestökenttää
koskevissa viestintä -ja yhteistyökysymyksissä.

• edistää poikkisektoraalista järjestö-kunta-maakunta -yhteistyötä kyselyin,
tapahtumin, työpajoin, koulutuksin, asiantuntijavaihdoin, yhdistysesittelyin ynnä 
muin
keinoin 



Järjestöjaoston tehtävät 2/2 

• huolehtii järjestökentän edunvalvonnasta tuomalla yhdistysten ja järjestöjen
asiantuntijuuden esiin sekä järjestökentän sisällä että sen ulkopuolella (kunnat,
rahoittajat, media) esimerkiksi lausumalla tai tekemällä kannanottoja ja aloitteita.

• toimii järjestöjen kollektiivisena, yhteisenä äänenä alueellisissa, lainsäädäntöön 
ja järjestöspesifeihin ongelmiin liittyvissä tilanteissa sekä ”ihmisten äänen” 
tulkkina näissä esimerkiksi lausumalla.

• edistää hyvää vuorovaikutusta ja toimijoiden rakentavaa kohtaamista.

• panostaa järjestökentän viestintään tiedon avoimuuden ja tiedon välittämisen
kautta, hyödyntäen www.järjestöfoorumi.fi -sivua ja järjestöjen asiantuntemusta,
tavoitteena erityisesti yhteistyötä ja rahoituksen saamista edistävän tiedon 
lisääminen sekä järjestötoiminnan brändäys 



1. kokous 2.12.2019

•Järjestöjaoston puheenjohtajaksi 
valittiin Tauno Linkoranta, Varsinais-
Suomen kylät ry. 

•Varapuheenjohtajaksi valittiin Regina 
Strandberg, Folkhälsans Förbund rf.



Toiminta

• jaosto kokoontuu 3 kertaa vuodessa (helmikuussa, toukokuussa, 
syyskuussa)

• järjestöfoorumi (marraskuussa). Kaikille avoimen 
järjestöfoorumi-tapahtuman tarkoitus on muun muassa esitellä 
toimintaa, arvioida
sen onnistumista ja kerätä syötteitä toiminnan kehittämiseksi.

• jaoston yhteyteen muodostetaan työryhmiä jotka rikkovat 
toiminnan sektorit ja nostavat esiin yhteisiä ilmiölähtöisiä 
teemoja 



www.järjestöfoorumi.fi

Järjestöjaoston muistiot ja materiaalit ovat 
avoimesti saatavilla sivuilla

Samoilta sivuilta löytyy myös Varsinais-
Suomen järjestöyhteistyön tiekartta 2018 –
2020

LIITY POSTITUSLISTALLE!


