
JÄRJESTÖYHTEISTYÖRYHMÄ 2/2017

Aika: 6.6.2017 klo 9.40 – 11.40
Paikka: Rauman Järjestötalo, Siikapolku 1 Rauma

Muistio

1. Kokouksen avaaminen
- puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.40

2. Läsnäolijat / Esittelykierros 
- lyhyt esittäytymiskierros. Kukin esitteli itsensä ja edustamansa 
yhdistyksen / organisaation

3. Rauman Järjestötalo esittäytyy, toiminnanohjaaja Raija Reunanen
- Rauman Seudun TULES ry hallinnoi
- toiminta alkanut vuonna 2004. Aluksi Leader Ravakka rahoituksella,  
myöhemmin RAY / STEA rahoituksella
- 66 yhdistystoimijaa käyttää tiloja ja järjestää toimintaa tiloissa. Hallinnoijan 
puolesta kerhotoimintaa
- Rauman Seudun TULES ry:n jäsenille avustajapalvelua, jonka avulla 
tuetaan kotona selviytymistä arkiaskareissa
- tilavuokra 20 e / h
- 19.8 avajaiset ja avoimet ovet uusissa, laajennetuissa tiloissa
- www.raumanseuduntules.fi 

4. Maahanmuuttajanuoret 360 -hanke, projektityöntekijä Kirsi Paavilainen 
Satakunnan yhteisökeskus

- AVI:n rahoittama hanke huhtikuu - marraskuu 2017. Jatkoa haettu 
vuodeksi, rahoituspäätöstä ei vielä
- luodaan maahanmuuttajanuorten tueksi toiminta- ja palvelumalli Poriin

- maahanmuuttajanuorten tavoittaminen, ohjaus ja neuvonta
- maahanmuuttajanuorten osaamisen kartoitus
- maahanmuuttajanuoret harrastusten, mielekkään toiminnan, 
koulutuksen ja työn pariin
- olemassa olevien palveluiden kehittäminen

- nyt meneillään kokemustiedon kerääminen eli maahanmuuttajanuorten 
haastattelut. Kokemustietoa käytetään palveluiden kehittämisessä ja 
välitetään palveluntuottajille
- hanke-esite sähköpostin liitteenä 

5. Huittisten Yhdistysohjelma, Hanna Ruohola SataKylät ry
- yhdistysohjelma edistää Satakunnan järjestöstrategian toimintalinjauksia ja 
tavoitteiden toteutumista 
- taustalla Omalta kylältä -hanke (SataKylät ry + Varsinais-Suomen Kylät ry)
- tehdään kunta/kaupunkikohtainen yhdistysohjelma kartoittaen 
yhdistystoiminnan nykytilaa ja kirjaten sekä tavoitteita että toimenpiteitä 
kunnan/kaupungin ja yhdistysten väliseen yhteistyöhön
- kunnan/kaupungin aktiivisuus ja sitoutuminen yhteistyöhön tärkeässä 
roolissa
- Huittisten Yhdistysohjelman teko on sisältänyt aloitustilaisuuden, kyselyn, 
kolme yhdistysiltaa ja vuoropuhelua sekä yhdistysten että kaupungin 
johtoryhmän kanssa
- tiedottaminen sekä yhdistysten entistä toimivampi yhteistyö/ 
verkostoituminen ovat nousseet esille. Huittisista olisi hyvä saada 
yhdistyksiä mukaan myös Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmään
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- Huittisten kaupunki toivoo yhdistyksiltä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä 
vapaa-ajan palveluita sekä työllistämistä
- alueen yhdistykset ovat olleet aktiivisesti mukana, eniten kulttuuri- ja 
liikunta-alan yhdistyksiä
- SPR:n Pärjätään yhdessä -hankkeen kanssa on tehty yhteistyötä
- yhdistysohjelma julkaistaan viikolla 24
- www.satakylat.fi 

6. Sisäisten työryhmien ajankohtaiset kuulumiset
- Järjestötoiminnan kehittäminen (mm. digitalisaatio, palvelutuotanto)

- kokoontunut 2 kertaa
- järjestöammattilaisten valmennus alkaen syksyllä 2017

- Liikkujan polku Satakunta
- kokoontunut 2 kertaa
- toimintasuunnitelma sähköpostin liitteenä
- KKI -tuen haku seuraavaksi syyskuussa 2017     
www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki 
- Liikkujan polku Merikarvia ja Rauma kehitteillä
- kansalaisopistojen kanssa yhteistyötä 
- työryhmän kotisivu sisältää mm. muistiot
www.liiku.fi/aikuisille/liikkujan-polku-satakunta-tyoryhma 

- Vaikuttamistyöryhmä 
- nykyisin Satasoteen osallistuvien järjestötoimijoiden 
työryhmä
- toukokuun muistio sähköpostin liitteenä
- vuoropuhelua ja yhteistä vaikuttamistyötä Satasoten 
valmistelussa
- www.alueuudistus.fi sisältää tietoa meneillään olevista 
uudistuksista

- Yhteistyön Satakunta
- kokoontunut 3 kertaa
- tilaisuus on 5.10.2017 klo 12 – 16 SAMK Agora-sali
- Suomi 100 tilaisuus teemalla Yhdessä
- hyviä yhteistyökäytäntöjä esittelevälle Parastamistorille on 
erikseen ilmoittauduttava. Seuraa sähköpostitiedotusta asiasta
- mainos ja tilaisuuden ilmoittautumislinkki kesäkuun aikana

- Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy
- kokoontunut 2 kertaa
- eri kohderyhmien yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy
- tiedottaminen keskeistä, jotta yksinäisyydestä kärsiville ja 
syrjäytymisvaarassa oleville saadaan apua
- työryhmä työstää esitettä, josta löytyy selkeästi sekä 
yhteystiedot että perustiedot yksinäisyyden ja syrjäytymisen 
ehkäisyä tarjoavista toimijoista. Esitettä jaetaan mm. 
terveyskeskuksiin, palveluneuvojille, sosiaalityöntekijöille, 
kouluterveydenhoidon henkilöstölle

7. Muut esille tulevat asiat
- osanottajien ajankohtaiset kuulumiset

- kaupunkisovellus Kamu Raumalla www.kamusovellus.fi 
- Avoimet Kylät Satakunnassa 10.6.2017
- Osallisuus -teeman tiimoilta Satasoten kärkihankkeet + 
Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy työryhmä voisivat 
tehdä yhteistyötä Osallisuusseminaarin aikaansaamiseksi 
- Me-talo koordinaattori Sanna Paala aloittaa syksyllä 2017
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- Järjestöjen Satasote -hanke / Satakunnan yhteisökeskus 
käynnistyy 14.8.2017. Luodaan järjestöjen ja tulevan 
maakunnan yhteistyörakenne, toimenpidesuosituksia 
järjestöjen ja kunnan yhteistyöhön sekä kehitetään Satakunnan
järjestötoimintaa 
- järjestöammattilaisten valmennus käynnistyy syksyllä 
2017. Haku 18.6.2017 asti ilmoittautuen 
jaana.tuomela@yhteisokeskus.fi Valmennuksen teemoja mm. 
viestintä, tuotteistaminen, toiminnan rahoitus, arviointi 
toiminnan suunnittelun lähtökohtana sekä SOTE / MAKU -
uudistuksiin varautuminen 
- SAMK opiskelijat tekevät Satakunnan yhteisökeskuksen 
toimeksiantona selvitystä maakunnan järjestöpalveluista
- Satakunnan yhteisökeskus on mahdollisesti muuttamassa 
väliaikaisesti Isolinnankadulta entisiin Porin Nuorisotalon 
tiloihin
- 5.9.2017 klo 14 – 17 Yrittäjän päivänä Satakunnan 
yhteisökeskuksessa voi tutustua 11 eri yrittäjän toimintaan
- 21.9.2017 klo 16.30 – 18.30 viestintä, näkyvyys, 
vaikuttamistoiminta, edunvalvonta teemoina Matti Kuhnalla 
ja Markku Kivisellä asiantuntijaluennolla Satakunnan 
yhteisökeskuksessa
- 7.11.2017 Hyvinvoinnin edistämisen aluekierros Porissa
- 23.11.2017 klo 17 – 20.15 Järjestötoiminnan perusteet -
koulutus Kankaanpäässä (Lumiainen Keskuskatu 31)
- su 26.11.2017 Satakunnan Suomi100 juhlaseminaari. 
Teemana turvallisuus. Järjestöjä kutsutaan Satakunnan 
yhteisökeskuksen koordinoimana esittelemään turvallisuuteen 
liittyvää toimintaansa

- SATASOTE-kuulumiset, Milja Karjalainen Satakunnan yhteisökeskus
- Satasoten kärkihankkeet käynnissä
- SOTE - ja MAKU - valmistelu yhdistetään ja muodostetaan 
väliaikainen valmistelutoimielin
- mikäli järjestöedustajat haluavat tuleviin valmistelutyöryhmiin 
mukaan, ilmoittautukaa Miljalle 
milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi 
- järjestöjen STEA -rahoitteinen toiminta ei ole häviämässä, 
vaikka järjestöillä olisi myös palvelutoimintaa. Palvelutoiminta 
on toki eriytettävä STEA -rahoitteisesta toiminnasta
- järjestötoiminnan rahoitus tulee todennäköisesti muuttumaan
- maakunnille velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa
- SuomiAreena viikolla Satasote-telttaan on järjestöjenkin 
mahdollista päästä mukaan. Milja ja Jaana lähettävät asiasta 
sähköpostia  

- Satakunnan Kokemustoiminta 
www.yhteisokeskus.fi/kokemustoiminta

- edellä mainitulle sivustolle kootaan maakunnan 
kokemustoiminnasta tietoa mm. ohjausryhmän suositus 
palkkioista sekä yhteyshenkilöt/rekisterit kokemustoimijoiden 
tilaamiseen
- maakunnassamme kokemustoimijoita kouluttavat järjestöt, 
Porin kaupunki sekä Satakunnan sairaanhoitopiiri
- kokemustiedosta ja kokemustoimijoista on tarvetta mm. 
Satasote valmistelussa
- järjestöjen uusia kokemustoimijoita kouluttautui 10 keväällä 
2017 
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- Satakunnan Vapaaehtoistoiminta 
www.yhteisokeskus.fi/vapaaehtoistoiminta

- edellä mainitulta sivustolta löytyvät tulossa olevat 
Vapaaehtoistoiminnan Infot Satakunnassa
- Satakunnan Valikot (Huittinen, Kankaanpää, Pori, Rauma)
- Vapaaehtoistoiminnan Areenat Satakunnassa = mahdollisia 
vapaaehtoistyöntekijöitä vastaanottavia tahoja on koottu 
listaan. Jaana päivittää listaa ja pyytää sähköpostitse 
täydentämään tietoja
- Porin Vapaaehtoistoiminnan Info 5.9.2017 klo 17 – 20. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset merja.majalahti@pori.fi 
- 6.9.2017 keskustelutilaisuus käytännön 
vapaaehtoistoiminnan rajapinnoista
- kattavan, maakunnallisen vapaaehtoistoiminnan 
organisointi ja rahoitus otettava tulevaisuudessa huomioon

- JYTRY:n SOME-viestintä siirrettiin seuraavaan kokoukseen
- tiedoksi:

- www.toimeksi.fi verkkopalvelussa järjestöt voivat ilmoittaa 
sekä toiminnasta että vapaaehtoistehtävistä ja kansalaiset 
löytävät eri järjestöt sekä niiden toiminnan. Satakunta ei ole 
verkkopalvelussa vielä mukana. Kyseessä on maksullinen 
palvelu. Koska ilmaisiakin vapaaehtoistyötä kokoavia sivustoja 
on olemassa, kyseistä verkkopalvelua ei koettu tällä hetkellä 
ajankohtaiseksi
- Järjestö 100 -kampanja kertoo kansalaisjärjestöjen 
saavutuksista www.jarjesto100.fi Kampanjaan liittyvä 
valokuvanäyttely Satakunnan yhteisökeskuksessa 
SuomiAreena viikolla

- STEA:n asiantuntijoita voisi pyytää Satakuntaan alkuvuonna 2018

8. Syksyn 2017 kokoukset
- JYTRY kokoustaa mielellään eri puolilla Satakuntaa, kunhan joku 
toimijoista esittää kutsun
- 1.9.2017 Ravintola Liisanpuiston auditorio (Liisankatu 20 Pori) klo 8.30 
kahvit, klo 9 – 12 yhteistyörakenteen linjausta, klo 12 – 13 lounas
- 12.10.2017 LiikU ry (Pohjoisranta 11 D 2. kerros Pori) klo 13 – 16. SOSTE 
Suomen sosiaali ja terveys ry:n Tuula Peltoniemi vieraana 
- 1.12.2017 Satakunnan yhteisökeskus kutsuu JYTRY-toimijoita yhteiseen 
joulujuhlaan. Illansuuhun / iltaan ajoittuva ajankohta ja juhlapaikka 
tarkentuvat lähempänä

9. Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40

 Puheenjohtaja Luca Nordfors-Leino sihteeri Jaana Tuomela
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