
JÄRJESTÖYHTEISTYÖRYHMÄ 1/2017

Aika: 26.1.2017 klo 13.05 – 15.10
Paikka: Satakunnan yhteisökeskus / puutalon sali, 

Isolinnankatu 16 Pori

Muistio

1. Kokouksen avaaminen
- puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05

2. Läsnäolijat / Esittelykierros 
- osanottajat esittelivät itsensä / edustamansa yhdistyksen tai 
organisaation 
- Piia Astila: Satakunnan sairaanhoitopiirin asiakaspalvelupäällikkönä 
aloittaa 1.2.2017 Mari Viljanen-Peuraniemi

3. Porin seudun VALO-valmennus, Hannele Tuomainen Porin Sininauha ry
- hanke tarjoaa 1.2.2016 – 31.12.2018 haastavassa työmarkkina-
asemassa oleville mahdollisuuden hankkia työkokemusta ja suorittaa 
ammatillisen tutkinnon osia näyttötutkinnoin
- VALO-valmennus on valtakunnallinen valmennusmalli, jonka aloitti 
Rauman Seudun Katulähetys ry vuonna 2009
- VALO-valmennus perustuu tekemällä oppimiseen (mestari – kisälli)
- Porin seudun VALO-valmennus tarjoaa tällä hetkellä rakennusalan 
osatutkintoja
- opinnollistaminen soveltuu myös yhdistystoimintaan. Yhdistyksiä 
toivotaan yhteistyökumppaneiksi
- http://valo-valmennus.fi/
- http://www.porinsininauha.fi/valo.php
- Hannele Tuomainen h.tuomainen@porinsininauha.fi / 045 667 4430

4. JYTRY palaute vuodelta 2016 
- palautetta antoi noin 50 % JYTRY-toimijoista
- järjestöjen keskinäinen yhteistyö ja kumppanuus onnistuu hyvin 
JYTRY:n avulla
- toiminnan kehittäminen on kuitenkin paikallaan, jotta tuloksellisuus 
paranee ja asioiden syvällisempi keskustelu / käsittely mahdollistuu

- päätettiin seuraavaa:
- verkostotapaaminen (kaikki JYTRY-toimijat) tarpeen 
mukaan muutamia kertoja vuodessa
- sisäiset työryhmät vuodeksi kerrallaan tietyn teeman
käsittelyyn. Mahdollistaa yhteiset hankesuunnitelmat, 
varainhankinnan, vaikuttavuuden sekä näkyvyyden 
- sisäisten työryhmien muistiot Jaana Tuomelan 
jaana.tuomela@yhteisokeskus.fi kautta tiedoksi 
kaikille JYTRY-toimijoille

- tiedottaminen erittäin tärkeää!
- Vapaaehtoistoiminta / VALIKKO-verkostot sekä 
Kokemustoiminta asiat käsitellään sisäisten työryhmien 
ajankohtaisten asioiden lisäksi verkostotapaamisissa
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- olisiko seminaaripäivä / -risteily tarpeen tulevaisuudessa?

5. Järjestöyhteistyöryhmän järjestäytyminen vuodelle 2017
- puheenjohtajaksi valittiin Luca Nordfors / Rauman 
Mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry
- sihteeriksi valittiin Jaana Tuomela / Satakunnan yhteisökeskus
- JYTRY kotisivu www.yhteisokeskus.fi/jytry/
- JYTRY kokoukset (ajankohta, asialistat, muistiot) 
www.yhteisokeskus.fi/kokoukset/
- JYTRY tavoitteet ja tehtävät 
www.yhteisokeskus.fi/tavoitteet-ja-tehtavat/

- tavoitteet ja tehtävät ovat tärkeitä ja hyviä! JYTRY:n 
ansiosta satakuntalaiset järjestöt ovat hyvin edustettuina 
SATASOTE valmistelussa
- JYTRY edistää eri yhteiskuntatoimijoiden välistä 
yhteistyötä. Ymmärrys ja arvostus järjestötoimintaa 
kohtaan sekä yhteinen keskustelu on lisääntynyt. 
Julkinen sektori (kuten Satakuntaliitto, Satakunnan 
sairaanhoitopiiri, muutamat kaupungit / kunnat, 
koulutusorganisaatiot) ovat nimenneet edustajansa 
Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmään 

- JYTRY-toimijoista osa on ihailtavasti liittänyt kotisivuilleen JYTRY-
logon, josta klikkaamalla aukeaa JYTRY-kotisivu. Jotta saadaan laaja-
alaista näkyvyyttä JYTRY:n toiminnalle, suositellaan jokaista JYTRY-
toimijaa tekemään samoin
- JYTRY esitettä uudistetaan vuodelle 2017 seuraavasti:

- lisätään päiväys / vuosiluku
- lisätään JYTRY-kotisivun osoite
- Yki Räikkälä SEKK ry viimeistelee esitteen

- JYTRY-logo paremmin esille Satakunnan yhteisökeskuksen 
Facebook-sivun JYTRY:ä koskevissa julkaisuissa
- jokainen JYTRY-toimija voi omilla toimillaan edistää Satakunnan 
Järjestöyhteistyöryhmän näkyvyyttä mm. tiedottamalla JYTRY-
kotisivusta ja jakamalla Satakunnan yhteisökeskuksen Facebook-
sivun JYTRY-julkaisut
- mikäli JYTRY-toimijat haluavat näkyvyyttä toiminnalleen JYTRY-
kotisivun kautta, toimittakaa kotisivulinkki Jaana Tuomelalle 
jaana.tuomela@yhteisokeskus.fi
- seuraavaan kokoukseen siirrettiin JYTRY:n SOME-viestinnän 
pohdinta 

- päätettiin sisäiset työryhmät vuodelle 2017
- Liikkujan Polku Satakunta 
- Yhteistyön Satakunta
- Vaikuttamistyöryhmä
- Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy
- Järjestötoiminnan kehittäminen (mm. digitalisaatio, 
palvelutuotanto) 

- sisäiset työryhmät voivat olla avoimia, jotta mukaan pääsee kesken 
vuottakin. Sitoutuminen sisäisen työryhmän toimintaan on kuitenkin 
tärkeää
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- valittiin sisäisten työryhmien koollekutsujat
- Liikkujan Polku Satakunta / Juha Koskelo
- Yhteistyön Satakunta / Jaana Tuomela
- Vaikuttamistyöryhmä / Milja Karjalainen
- Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy / Merja Majalahti
- Järjestötoiminnan kehittäminen / Milja Karjalainen

- sisäiset työryhmät valitsevat ensimmäisessä kokouksessaan 
puheenjohtajan ja sihteerin työryhmälleen. Jäseneksi haluavat 
ilmoittavat halukkuutensa työryhmän koollekutsujalle / PJ:lle
- toimintasuunnitelma 2017

23.1.2017 kansanedustajat Yhteisökeskuksessa
10 – 14.7.2017 SuomiAreena
- Yhteisökeskuksessa Inhimillisiä Uutisia 
valokuvanäyttely. Avajaiset ma 10.7
- SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
yhteistyökumppaneineen kutsuu järjestöjä illanviettoon 
Yhteisökeskukselle ti 11.7
- Satakunnan Vanhustuki ry:n tilaisuus 
Yhteisökeskuksessa ke 12.7 
- Mielenterveyden keskusliitto on 
yhteistyökumppaneineen järjestämässä viikolla jotakin
- erikseen sovittaessa Yhteisökeskuksen tiloja 
mahdollisuus käyttää
5.10.2017 Yhteistyön Satakunta

6. Hengitä ja hengästy -liikuntahanke, Veera Farin Hengitysliitto 
- hanke lisää matalan kynnyksen liikunnan 
harrastamismahdollisuuksia ja mallintaa Pirkanmaalle hengityssairaan
liikuntapolkuja
- yhteistyö eri toimijoiden välillä keskeistä
- hengityssairaan ja ammattilaisten koulutusta, liikuntaneuvontaa, 
liikuntasuosituksia, hyviä toimintamalleja
- Liikkujan apteekeista asiaa
http://www.kkiohjelma.fi/tapahtumat_ja_kampanjat/liikkujan_apteekki
- Veera Farin veera.farin@hengitysliitto.fi 

Tapio Saarni Terve maakunta -hanke 
- haastetaan kaikki yhdistykset mukaan liikuntatalkoisiin
- Yhdistyksen liikunnan edistäminen -lomake 15.3 mennessä 
yhteystietoineen tapio.saarni@liiku.fi 
- meneillään SATA-LIPAKE alueellinen liikunnan palveluketju -hanke 
sekä valtakunnallinen VESOTE Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- 
ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -hanke

7. Muut esille tulevat asiat 
- SATASOTE-kuulumiset, Milja Karjalainen

- järjestöille kiitosta kuntakierros-aktiivisuudesta
- kuulumiset seuraavassa kokouksessa

- Vapaaehtoistoiminnan messut 1.2 klo 13 – 17 Porissa
- vuodelta 2016 jatkavien sisäisten työryhmien kuulumiset 
seuraavassa kokouksessa
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- tiedoksi yhdistystoiminnan kehittäjälle ideapaketti ”Uudet 
suomalaiset mukaan yhdistyksiin” 
 https://www.ok-sivis.fi/uutiset/uudet-suomalaiset-mukaan-yhdistyksiin-ideapaketti-antaa-vinkkeja.html

- tiedoksi SATSHP sivustolla koonti potilas- ja vammaisjärjestöistä
 http://www.satshp.fi/potilaille/Sivut/potilas-ja-vammaisjarjetot.aspx

 
8. Kevään 2017 kokoukset

- seuraava verkostotapaaminen 7.6.2017 alkaen klo 9.30 ja jatkuen 
omakustanteisella ruokailulla. Paikka tarkentuu myöhemmin. 
Kimppakyytimahdollisuutta järjestellään lähempänä tapaamista

9. Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10

 Puheenjohtaja Luca Nordfors sihteeri Jaana Tuomela
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