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JÄRJESTÖYHTEISTYÖRYHMÄ     3/2017 
 
Aika: 12.10.2017 klo 13.20 – 16.05 
Paikka: LiikU, Pohjoisranta 11 D 2. kerros Pori 
 
Muistio 
 

1. Kokouksen avaaminen 
- puheenjohtaja avasi kokouksen Kauppakeskus Puuvillan kokoustila Pumpulissa klo 

13.20. Kokousta ennen tutustuttiin LiikU:n toimistotiloihin 
 

2. Läsnäolijat / Esittäytymiskierros 
- kukin esitteli itsensä ja edustamansa yhdistyksen / organisaation 

 

3. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n rooli Satakunnassa, aluejohtaja Jari Haapanen  
- esitys lähetettiin JYTRY-toimijoille sähköpostin liitteenä 
- Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry = LiikU ry 
- liikunnan aluejärjestöjä 15 Suomessa 
- valtakunnallisena visiona Suomi maailman liikkuvin urheilukansa ja menestyvin 

Pohjoismaa huippu-urheilussa vuonna 2020 
- LiikUn tehtävänä innostaa liikunnalliseen elämäntapaan ja edistää liikuntakulttuuria. 

Sloganina liikunta elämäntavaksi! 
- LiikUn painopistealueina liikkuva lapsuus, aktiivinen arki, elinvoimainen seuratoiminta 
- liikunnan palveluketjuja luodaan yhteistyössä kuntien kanssa mm. Keski-Satakunta, 

Kankaanpää ja Rauma 
 

4. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tervehdys, erityisasiantuntija Tuula Peltoniemi 
- esitys lähetettiin JYTRY-toimijoille sähköpostin liitteenä 
- järjestötoiminta on Suomessa moninaista 
- tietoa sote-järjestöistä oheiselta sivustolta https://www.soste.fi/elinvoimaiset-

jarjestot/tietoa-sote-jarjestoista.html  
- SOSTE:n vaikuttamiskärjistä vuonna 2017 erityisesti oli kokouksessa esillä osallisuutta 

ja elinvoimaa edistävä sote- ja maakuntauudistus sisältäen sosiaali- ja terveyspalvelut, 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja järjestöt sote-uudistuksessa 

- Järjestö 2.0 – Järjestöt mukana muutoksessa koordinaatiohankkeen yhdyshenkilöt 
Tarja Bergström ja Ritva Varamäki etunimi.sukunimi@soste.fi  

- Satakunnan oma työtila Innokylässä https://www.innokyla.fi/web/tyotila5614535  
- www.soste.fi  
 

5. Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluneuvonta / Satakunnan keskussairaalan 
palvelupiste, palveluneuvoja Sirkku Vainionpää ja asiakaspalvelupäällikkö Mari 
Viljanen-Peuraniemi  

- Satakunnan sairaanhoitopiiri korostaa asiakaslähtöistä toimintaa ja palveluiden 
kehittämistä asiakasta osallistaen 

- asiakasraati tuo asiakkaan näkökulman mm. fyysisiin tiloihin, palveluprosesseihin, 
potilasturvallisuuden kehittämiseen 

- perinteisten palautekanavien lisäksi mm. tekstiviestipalaute 
- palveluneuvontaa myös sosiaalisessa mediassa esim. Chat 
- Luotsi – palvelupiste / luotsi@satshp.fi 
- palvelupisteessä teemapäiviä, asiakkaan ohjausta ja neuvontaa, esitehyllyt, sairaalan 

henkilöstön kanssa yhteistyössä asiakkaille infoja, järjestötoiminnan, 
vapaaehtoistoiminnan ja kokemustoiminnan esittelyä 
 

 

https://www.soste.fi/elinvoimaiset-jarjestot/tietoa-sote-jarjestoista.html
https://www.soste.fi/elinvoimaiset-jarjestot/tietoa-sote-jarjestoista.html
mailto:etunimi.sukunimi@soste.fi
https://www.innokyla.fi/web/tyotila5614535
http://www.soste.fi/
mailto:luotsi@satshp.fi
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6. SPR:n Pärjätään yhdessä -hanke esittäytyi, projektisuunnittelija Mia Vettenranta 
- esitys lähetettiin JYTRY-toimijoille sähköpostin liitteenä 
- kootaan erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöt yhteen parantamaan arjen turvallisuutta 

ja hyvinvointia: järjestöjen verkosto, kuntalaisten aktivointi, hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden edistäminen koulutusten ja tapahtumien avulla, tiedon tuottaminen mm. 
kuntien hyvinvointikertomuksiin 

- Pärjätään yhdessä -video https://www.youtube.com/watch?v=5jLQUNbST2k 
 

7. Sisäisten työryhmien ajankohtaiset kuulumiset 
- Järjestötoiminnan kehittäminen (mm. digitalisaatio, palvelutuotanto) > seuraava 

kokous 
- Liikkujan polku Satakunta 

osa valtakunnallista Liikkujan polku -verkostoa 
työryhmän tarkoituksena on edistää liikunnan avulla maakunnan asukkaiden (aikuiset ja 
perheet) hyvinvointia sekä auttaa paikallistason yhteisöjen valmiutta suunnitella ja 
toteuttaa liikunnalla omille kohderyhmilleen matalan kynnyksen liikuntaa  
10.5.2018 Unelmien Liikuntapäivä 
KKI-avustus > miten saisimme yhteisen koulutusohjelman vertaisohjaajille 
maakuntaan? 

- Satasoteen osallistuvat järjestötoimijat > Milja lähettää tiedotteen/tilannekatsauksen 
- Yhteistyön Satakunta 5.10.2017 

osallistujia yhteensä 137 
Ritva Pihlajan puheenvuoro oli loistava! 
kuntatoimijoita vähän paikalla 
Yhteistyön Satakunta on vahva brändi! 
Yhteistyön Satakunta tilaisuuden on tarpeen uudistua 
hyvät käytännön esimerkit esille paremmin, konkreettisia työvälineitä arjen työhön 
enemmän 
viestintään huomiota, uusia viestinnän kanavia hyödyksi  
24.1.2018 JYTRY:n järjestäytymiskokouksessa valitaan työryhmän jäsenet ja päätetään 
tilaisuuden jatkosta 
tallenteet ja materiaalit Satakunnan yhteisökeskuksen kotisivulle. Marika tiedottaa 
JYTRY-toimijoille, kun tallenteet ja materiaalit saatavilla 

- Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy > seuraava kokous 

 
8. Muut esille tulevat asiat 

- osanottajien ajankohtaiset kuulumiset 
Ahkerasti yhdessä -hanke / Leader Karhuseutu 
http://www.karhuseutu.fi/leader_karhuseutu/porin_lahiot  
24.10.2017 Turvallisesti yhdessä -tapahtuma / Satakunnan vanhusneuvosto 
13.11.2017 Sydänsoteriihi / Satakunnan Sydänpiiri ry 
https://satakunnansydanpiiri.fi/toiminta/tapahtumat#/  
22.11.2017 toinen Järjestötyöpaja Raumalla 
http://www.yhteisokeskus.fi/blog/2017/10/18/jarjestotyopaja/ 
23.11.2017 Järjestötoiminnan perusteet -koulutus Kankaanpäässä 
http://www.yhteisokeskus.fi/blog/2017/10/12/kattava-tietopaketti-jarjestotoiminnasta-
jarjestotoiminnan-perusteet-koulutus-23-11-2017-kankaanpaa/ 
8.12.2017 Kokemusasiantuntijuuden ABC-seminaari Porissa 
http://www.yhteisokeskus.fi/blog/2017/10/23/kokemusasiantuntijuudenabc/ 
Harjavallan kaupungin yhdistysohjelmaa luodaan / Satakylät ry 
Lounais-Suomen Partiopiiri ry (Varsinais-Suomi ja Satakunta) 
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tietoa-meista/yhteystiedot 
Ohjeistusta urheiluseuroille terveysnäkökulman hyödyntämiseen 
https://www.scforh.info/content/uploads/2017/03/Finnish_web.pdf  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5jLQUNbST2k
http://www.karhuseutu.fi/leader_karhuseutu/porin_lahiot
https://satakunnansydanpiiri.fi/toiminta/tapahtumat#/
http://www.yhteisokeskus.fi/blog/2017/10/18/jarjestotyopaja/
http://www.yhteisokeskus.fi/blog/2017/10/12/kattava-tietopaketti-jarjestotoiminnasta-jarjestotoiminnan-perusteet-koulutus-23-11-2017-kankaanpaa/
http://www.yhteisokeskus.fi/blog/2017/10/12/kattava-tietopaketti-jarjestotoiminnasta-jarjestotoiminnan-perusteet-koulutus-23-11-2017-kankaanpaa/
http://www.yhteisokeskus.fi/blog/2017/10/23/kokemusasiantuntijuudenabc/
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tietoa-meista/yhteystiedot
https://www.scforh.info/content/uploads/2017/03/Finnish_web.pdf
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Askeleita arkeen 2017 – 2019 / Mielenterveyden keskusliitto  
http://mtkl.fi/palvelut/liikunta/askeleita-arkeen/ 
Satakunnan yhteisökeskus nykyään osoitteessa Otavankatu 3 Pori 
 

- Satasote-kuulumiset, toiminnanjohtaja Milja Karjalainen Satakunnan yhteisökeskus > Milja 
lähettää tiedotteen/tilannekatsauksen 

- Jaana Tuomela on 28.2.2018 asti SATAOSAA-hankkeessa projektisuunnittelijana. 
Yhteystiedot jaana.tuomela@pori.fi / 044 701 3345. Tutustu hankkeeseen 
https://www.satasote.fi/?page_id=1959 

- Satakunnan yhteisökeskus on hakenut STEA:lta rahoitusta kokopäiväisen JYTRY-

koordinaattorin palkkaamiseksi. Vastuualueena erityisesti Satakunnan 

Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY:n toiminnan systemaattinen kehittäminen 

- JYTRY:n SOME-viestintä 
Satakunnan yhteisökeskuksen Facebook-sivua on hyödynnetty JYTRY-viestinnässä. 
JYTRY:n oma Facebook-sivu on luotu mutta ei ole sovittu kuka viestii ja mitä? Jaakko 
Viitala ja Milja Karjalainen ovat ylläpitäjinä. JYTRY:n SOME-viestinnästä päätetään, kun 
selviää rahoitus JYTRY-koordinaattorin palkkaamiseen 

- JYTRY:n yhteinen vaikuttamistoiminta 
kokous kannatti valtuustokirjettä Satakunnan kuntiin. Sisältöön toivottiin selkeää ja 
konkreettista viestiä. Satakunnan yhteisökeskus luo valtuustokirje-version > JYTRY-
toimijoiden kommentointi- ja hyväksyntämahdollisuus > Satakunnan yhteisökeskus tulostaa 
valtuustokirjeen > jokainen JYTRY-toimija toimittaa omaan asuinkuntaansa ja lähikuntaan 
 
vuosittaisesta kansanedustaja-tapaamisesta ei kukaan paikalla ollut JYTRY-toimija 
ottanut vastuuta. Asiaan palataan tammikuun järjestäytymiskokouksessa 
 
JYTRY-puheenvuoro Satakuntaliiton maakuntavaltuustolle edellyttää yhteistä, 
konkreettista ja perusteltua viestiä. Mahdollisesti esille voisi tuoda järjestötoimijoiden 
odotuksia suhteessa maakuntaan. Asiaan palataan tammikuun järjestäytymiskokouksessa 
 
Ideaan ”kummitoiminnasta” (järjestö – kansanedustaja, järjestö – kunta, JYTRY:lle 
kummi…) palataan myöhemmin, mikäli JYTRY-toimijat pitävät asiaa kannatettavana 
 
Yhteisessä vaikuttamistoiminnassa korostuu viestintä. Mitä viestitään ja kenelle? Miksi 
viestitään? Kuka viestii? Sekä JYTRY:n SOME-viestintää että muutakin yhteistä viestintää 
on tarpeen pohtia tammikuun järjestäytymiskokouksessa 

 

9. Seuraavat kokoukset 
- järjestäytymiskokous vuodelle 2018 ke 24.1.2018 klo 9.30 - 12.30 Satakuntaliitto / 

neuvotteluhuone 1 Pohjoisranta 11 D Pori 
 

10. Kokouksen päättäminen 
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05  

 
 
Puheenjohtaja Luca Nordfors-Leino   sihteeri Jaana Tuomela 

http://mtkl.fi/palvelut/liikunta/askeleita-arkeen/
mailto:jaana.tuomela@pori.fi
https://www.satasote.fi/?page_id=1959

