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Aika:  24.1.2018 klo 9.35 – 12.35 
Paikka: Satakuntaliitto, Pohjoisranta 11 Pori 
  
Muistio 
 

1. Kokouksen avaaminen 
- Luca Nordfors-Leino oli estynyt 
- Paula Ilén valittiin kokouksen puheenjohtajaksi 
- Jaana Tuomela valittiin kokouksen sihteeriksi 
- puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.35 

 
2. Läsnäolijat / Esittäytymiskierros 

- läsnäolijat esittelivät itsensä ja edustamansa organisaation/yhdistyksen 
 

3. Satakuntaliiton ja maakunnan ajankohtaiset kuulumiset  
- Asko Aro-Heinilä oli estynyt 

 
4. Ohjaamo Satakunta esittäytyi, Hanna-Riikka Vesterholm 

- ESR-hanke 1.7.2017 - 30.6.2020 
- Ohjaamo Satakunnalla (Pori, Rauma, Pomarkku) on 3 päätavoitetta. Ensimmäinen 

tavoite: luodaan palvelupiste ”yhden luukun”-periaatteella. Keskitetään palvelut. 
Karsitaan päällekkäinen työ ja lisätään tehokkuutta. Toinen tavoite: ohjataan nuori 
tarpeidensa mukaiseen palveluun yksilöllisen palvelutarvearvioinnin perusteella. 
Kolmas tavoite: tarjotaan nuorelle laaja-alainen palveluvalikoima 

- erityistavoite: nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien 
työllistymisen edistäminen 

- Ohjaamo Satakunta on 45:s Ohjaamo valtakunnassa. Valtakunnallisesti on todettu, 
että 18 – 24 -vuotiaat käyttävät eniten Ohjaamon palveluita, erityisesti työhön ja 
yrittäjyyteen liittyvät teemat kiinnostavat 

- hankehenkilöstö on aloittanut lokakuussa 2017 

- linkki Ohjaamo-toiminnan esittelyyn https://prezi.com/p/so_sbialbd16/ 
 

5. POSOK-hankkeen Nettiportaali, Jukka Niemelä Tampereen yliopiston Porin yksikkö 

- POSOK-nettiportaalin verkko-osoite https://posok.uta.fi/    
- sote-alan toimijoiden keskustelufoorumi ja tietopankki 
- nettiportaali mahdollistaa sektorirajoja ylittävän sote-alan toimijoiden 

verkostoitumisen ja vertaistoiminnan 
- opinnäytetyö-aiheista voi nettiportaalin avulla tiedustella 
- järjestöt voivat ideoida, miten keskustelufoorumi parhaiten palvelee järjestöjä 
- Jukka Niemelän ohjeistusta keskustelun aloittamiseen: 

 
 ”Etusivun oikeasta yläreunasta kohdasta rekisteröidy pitää rekisteröityä voidakseen seurata portaalissa 

 käytäviä nettikeskusteluja ja osallistua niihin. Rekisteröityneen portaalin käyttäjän pitää vain kirjautua 

 (etusivun yläreunasta kirjaudu) voidakseen seurata keskusteluja ja osallistuakseen niihin. Kirjautuminen 

 vaatii käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka henkilö on ilmoittanut rekisteröityessään.  

 Kuhunkin keskusteluun voi osallistua valitsemalla oheisesta sopivan: Ikilinkki | Näytä aiempi | Muokkaa | 

 Jaa | Poista | Vastaa Kohta vastaa ja kirjoittamalla sitten näin avautuvaan ruutuun oma sanottavansa. 

 Portaalin käyttäjä voi myös aloittaa kokonaan uuden keskustelun kohdasta lisää uusi keskustelu” 

- lisätietoja Jukka Niemelä jukka.niemela@uta.fi  
 

6. Infoa Harjavallan sairaalan Järjestötilasta, Marjo Sairanen ja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu 
- järjestötila Harjavallan sairaalan päärakennuksen kirjastossa vuodesta 2017 

(Sairaalantie 14) 
- tilasta löytyy mm. keittiö ja piano 
- tilaisuudet / tapahtumat / järjestöjen toiminnasta infoa sekä potilaille että heidän 

omaisilleen ja henkilökunnalle 
- esitteitä ja muuta mahdollista materiaalia otetaan vastaan 
- eräänä tavoitetilana, että psykiatrian palvelut siirtyvät Poriin vuonna 2021  
- yhteydenotot marjo.sairanen@satshp.fi  

https://prezi.com/p/so_sbialbd16/
https://posok.uta.fi/
https://posok.uta.fi/mod/forum/discuss.php?d=24#p31
https://posok.uta.fi/mod/forum/discuss.php?d=24#p30
https://posok.uta.fi/mod/forum/post.php?edit=31
https://posok.uta.fi/mod/forum/post.php?prune=31
https://posok.uta.fi/mod/forum/post.php?delete=31
https://posok.uta.fi/mod/forum/post.php?reply=31#mformforum
mailto:jukka.niemela@uta.fi
mailto:marjo.sairanen@satshp.fi
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7. JYTRY palaute vuodelta 2017 

- palautekoonti oli toimitettu JYTRY-toimijoille etukäteen 
- palautteessa korostuivat mm. ulkoisen viestinnän ja SOME-viestinnän 

kehittäminen, kuten myös JYTRY-toiminnan ja -rakenteen kehittäminen 
- 18.5.2018 järjestetään Järjestötyöpaja erityisesti JYTRY-toiminnan ja -rakenteen 

kehittämiseksi, osana myös ulkoinen viestintä ja SOME-viestintä (kuka? mitä?) 
 

8. Järjestöyhteistyöryhmän järjestäytyminen vuodelle 2018 
- Satakunnan yhteisökeskus ei saanut rahoitusta JYTRY-koordinaattorin 

palkkaamiseksi toiminnan systemaattiseen kehittämiseen 
- puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Paula Ilén, SPR Satakunnan piiri 
- varapuheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Elina Uusivuori, FinFami Satakunta ry 
- sihteeriksi vuodelle 2018 valittiin Jaana Tuomela, SATAOSAA – alueellinen kokeilu 

30.6.2018 asti, Satakunnan yhteisökeskus 1.7.2018 alkaen 
- Marika Westergård Satakunnan yhteisökeskuksesta vastaa JYTRY-toimijoiden 

viestinnästä marika.westergard@yhteisokeskus.fi  
 

- päätettiin jatkaa vuonna 2017 toimineita sisäisiä työryhmiä. Mikäli tarve sisäisten 
työryhmien muuttamisesta tulee esille 18.5.2018 Järjestötyöpajassa, tehdään 
muutoksia sen jälkeen 

 Järjestötoiminnan kehittäminen, Milja Karjalainen 

milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi 

 Liikkujan polku Satakunta, Juha Koskelo juha.koskelo@liiku.fi  

 Satasoteen osallistuvat järjestötoimijat, Milja Karjalainen 

milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi 

 Yhteistyön Satakunta, Heli Väisänen 

heli.vaisanen@yhteisokeskus.fi  

 Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy, Merja Majalahti 

merja.majalahti@pori.fi  

- keskusteltiin edellä mainituista sisäisistä työryhmistä. Satakunnan 
yhteisökeskuksen hallinnoima Järjestöjen Satasote – Järjestö 2.0: mukana 
muutoksessa luo yhteistyörakennetta niin järjestöjen ja tulevan maakunnan kuin 
järjestöjen ja kuntienkin välille. Sisäisten työryhmien, Satakunnan 
yhteisökeskuksen ja Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmän roolit on tärkeää 
selkiyttää toukokuun Järjestötyöpajassa 

- keskusteltiin Yhteistyön Satakunta - ja Mielen S3ktori -tapahtumien yhdistämisestä 
poikkileikkaavalla teemalla ”mielenterveys/päihde” vuonna 2018. Kokous ei 
kannattanut tapahtumien yhdistämistä. Toimiva Mielen S3ktori-tapahtuma 
asiantuntijapuheenvuoroineen ja järjestötoreineen jatkaa entiseen malliin. 
Kyseisellä tapahtumalla on tavoitettu hyvin niin potilaita, henkilökuntaa kuin 
omaisiakin. Järjestötorilla voivat kaikki järjestöt esitellä toimintaansa. 
Yhteyshenkilönä Mielen S3ktori-tapahtumalla on Marjo Sairanen 
marjo.sairanen@satshp.fi  

- pohdittiin Yhteistyön Satakunta -tapahtuman uudistamista. Yhteistyön 

Satakunnalle voisi olla tarpeen saada pitkän aikavälin suunnitelma, mikäli 

tapahtumaa halutaan ylläpitää. Kokouksessa nousi esille alustava idea vuodelle 

2018: 4.10.2018 poikkileikkaava teema > Hyvinvointi ja terveys + kuntayhteistyö. 

Mikä on kunnan rooli tulevaisuudessa? Miten kunnan rooli / tehtävä toteutetaan 

yhteistyössä järjestöjen kanssa? HUOM! Muistion kirjaajan lisäys kokouksen jälkeen: järjestö – 

kunta + järjestö – maakunta yhteistyön suunnitelmat / toimintamallit on todennäköisesti jo sovittu 

lokakuuhun 2018 mennessä. Sovittiin, että Heli Väisänen Satakunnan 

yhteisökeskuksesta kutsuu koolle seuraavat Yhteistyön Satakunta työryhmään 

halukkaat / ehdotetut: Yki Räikkälä SEKK, Tapio Myllymaa / Kirsti Santamäki SAMK, Ulla Koivula 

Satakuntaliitto, Pentti Rantanen Monikulttuuriyhdistys, Helena Alsela Munuais- ja maksayhdistys, Raisa 

mailto:marika.westergard@yhteisokeskus.fi
mailto:milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi
mailto:juha.koskelo@liiku.fi
mailto:milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi
mailto:heli.vaisanen@yhteisokeskus.fi
mailto:merja.majalahti@pori.fi
mailto:marjo.sairanen@satshp.fi
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Ranta Leader Karhuseutu, Jouni Joensuu Klubitalo, Mia Vettenranta / Anne-Mari Hakuni SPR, Susanna 

Lehtimäki Satakunnan Sydänpiiri, Jaana Salonoja / joku muu Porin perusturva, Porin Sininauhan 

edustaja, FinFami Satakunta ry:n edustaja, DIAK-edustaja, joku muu kuntaedustaja (Huittinen, Eurajoki, 

Harjavalta) 

- toukokuun Järjestötyöpajassa on JYTRY-toiminnan ja -rakenteen kehittämisen 
lisäksi aikaan saatava myös viestintään ja vaikuttamistoimintaan liittyviä päätöksiä. 
Edustuksellinen ja ”virallinen” asema tarpeen. SOME-viestintä esim. JYTRY:n oma 
Facebook-sivu? Onko tarpeen perustaa asiantuntevista edustajista oma viestintä-
tiimi? Onko viestintään liittyviä osaamistarpeita? Mitä viestimme ja miten ulospäin? 
Yhteiset vaikuttamiskärjet täsmentyvät, kunhan on yhteinen ymmärrys mikä 
JYTRY on ja mitä se tavoittelee? Mikä JYTRY:n rooli on tulevassa maakunnassa? 
Mitä järjestöiltä halutaan? 
  

- Liikkujan polku Satakunta työryhmän muistiot löytyvät oheisesta linkistä  
https://www.liiku.fi/aikuisille/liikkujan-polku-satakunta-tyoryhma/  

- Järjestötoiminnan kehittäminen työryhmässä on aiemmin noussut esille 
järjestövalmennuksen tarve. Satakunnan yhteisökeskus toteuttaa parhaillaan 
järjestövalmennuksia   

- Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy työryhmä kokoaa parhaillaan 
palvelukoontia. Mitä on tarjolla yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn? 
Kyseinen palvelu näkyväksi palvelukoonnin avulla  
 

- toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
29.1.2018 kansanedustaja-tapaaminen. Satakunnan Sydänpiiri ry vastaa 
tilaisuudesta. Ajankohtaiskatsaus ja toiminnallinen työpaja 
1.2.2018 Järjestötyöpaja 
18.5.2018 Järjestötyöpaja erityisesti JYTRY-toiminnan ja -rakenteen kehittämiseen 
4.10.2018 Yhteistyön Satakunta  
sisäiset työryhmät kokoontuvat tarvittaessa 
kokouksiin voidaan aiempaan tapaan kutsua asiantuntijavieraita, kuten esim. 
maakuntauudistuksen valmistelusta  

 
9. Muut esille tulevat asiat 

- Satakunnan munuais- ja maksayhdistys odottelee toiveikkaana toimitiloja 
mahdollisesta uudesta Satakunnan yhteisökeskuksesta 

- entisen Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n nimenmuutos > Satakunnan 
Omaishoitajat ry. Toimitilat nykyään osoitteessa Eteläkauppatori 4 B (5. krs) Pori 

- FinFami Satakunta ry järjestää järjestötorin SAMK:n tiloissa 28.3.2018. Ilmoittaudu 
mukaan toimisto@finfamisatakunta.fi  

- Satakunnan Sydänpiiri mukana Sitran Soteuttamossa Verkkopuntari-
sparrauksessa. Palvelumuotoilu ja vaikutusten arviointi ovat keskiössä. Tiedoksi ja 
hyödyksi Työkalut muutoksen tekijöille-kirja oheisesta linkistä 
http://passiripatti.fi/pr-book/  

- Muistiluotsi on myös valmiina muuttamaan mahdolliseen uuteen Satakunnan 
yhteisökeskukseen (Otavankatu 5 Pori). Porin seudun Muistiyhdistys ei välttämättä 
saa tarvittavia tiloja toiminnalleen kyseisestä osoitteesta. Tutustu toimintaan 
http://www.vsskmuistiluotsi.fi/etusivu/  

- Satakunnan vanhusneuvosto järjestää syyslomaviikolla 2018 tilaisuuden erityisesti 
ikäihmisille. Sukupolvien kohtaaminen kuitenkin myös tilaisuuden yhtenä teemana 

- Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen työllistymistä edistävät palvelut ovat saaneet 
kiitosta. Moninaista toimintaa jatketaan syksyllä 2018 mahdollisesti uudessa 
Satakunnan yhteisökeskuksessa 

- Porin seudun elämäntapayhdistys ry harmitteli alkoholilakiuudistusta 
- Satakunnan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys järjestää sote-alan koulutus- ja muita 

tilaisuuksia, ei kuitenkaan tee varsinaista asiakastyötä. Jäseniä noin 80 
- Satakunnan Vanhustuen Yksinäisyydestä aitoon kohtaamiseen -projekti on hyvin 

tavoittanut yksinäisiä vanhuksia ja saanut aktivoitua heitä ryhmätoimintoihin. 
Tavoitteena vakinaistaa toiminta pysyväksi, Ak-rahoitus haussa 
 

https://www.liiku.fi/aikuisille/liikkujan-polku-satakunta-tyoryhma/
mailto:toimisto@finfamisatakunta.fi
http://passiripatti.fi/pr-book/
http://www.vsskmuistiluotsi.fi/etusivu/
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- SataKylien Omalta kylältä -hanke jatkuu kesäkuuhun 2018. Harjavallassa ja 
Eurajoella tehdään yhdistysohjelmia. Uutinen ”Digitalisaatiota ei vielä osata 
hyödyntää” oheisesta linkistä https://ls24.fi/uutiset/digitalisaatiota-ei-viela-osata-
hyodyntaa  

- Kuurojen Liitto ry on valtakunnallinen viittomakielisten ja viittomakielisten 
yhteisöjen aseman edistämistä toteuttava järjestö. Laaja-alaiselle yhteistyölle on 
tarvetta esim. vanhustyötä tekevien - ja liikunta-alan järjestöjen kanssa. Yhteinen 
kieli usein puuttuu, toki tulkkauspalvelua on saatavissa. Miten saada toiminta 
kaikkien saataville ja esteettömäksi? Satakunnan yhteyshenkilönä toimii Marita 
Björn marita.bjorn@kuurojenliitto.fi  

- SPR Satakunnan piiri: kuntalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä 
järjestöillä on keskeinen rooli. STARTTIVOIMAA -hanke kotouttamistyön tueksi nyt 
myös Satakunnassa, tutustu https://rednet.punainenristi.fi/node/48478 Tiedoksi 
Paremmin pärjätään yhdessä – Järjestöt yhteiskunnan tukena 13.4.2018, lisää 
oheisesta linkistä http://www.yhteisokeskus.fi/paremminparjataanyhdessa/  

- Satakunnan Leader-ryhmät: Leader-rahoitusta saatavilla yhdistyksille ja 
mikroyrityksille. Kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen Leader-ryhmään, ne 
löytyvät oheisesta linkistä http://www.aktiivinen.fi/satasilta/ota_yhteytta Leader 
Karhuseudun Ahkerasti yhdessä -hanke on osallisuutta ja työllistymistä Porin 
alueella toteuttama ESR-hanke. Toteuttavat mm. Duuniin!-valmennusta, Fyffee!-
henkilökohtaista talousohjausta ja Työpiste!-palvelua. Lisätietoja Raisa Ranta 
raisa.ranta@karhuseutu.fi  

- LiikU: Suomen Olympiakomitean Liikkujan polku -verkostoon kannattaa tutustua ja 
lähteä mukaan oheisesta linkistä https://www.olympiakomitea.fi/aktiivinen-
arki/liikkujan-polku-verkosto/tietoa-liikkujan-polku-verkostosta/ Lisäksi 
Liikuntaneuvonta-video iloksenne ja hyödyksenne 

https://www.youtube.com/watch?v=MGfno4-DZGw Tulossa mm. 

valtakunnallinen Unelmien liikuntapäivä 10.5.2018, Suomen luonnon päivä 
25.8.2018 

- Me-Talo Porissa useita palvelukokeiluja käynnissä mm. mentoritoiminta Kaarisillan 
9-luokkalaisille. Vapaaehtoisen mentorin avulla työtä koulupudokkuutta ja nuoren 
syrjäytymistä vastaan 

- Järjestöjen Satasote-hanke / Satakunnan yhteisökeskus on osa Järjestö 2.0: 
mukana muutoksessa -ohjelmaa. Heli Väisänen toimii maakuntauudistuksen 
valmistelussa mukana olevan sidosryhmät-työryhmän sihteerinä. Tavoitteena sekä 
järjestö – maakunta että järjestö – kunta yhteistyörakenteiden luominen  
 

10. Kevään 2018 kokoukset 
- seuraava kokous to 22.3.2018 klo 9.30 – 12.00 Avopalvelukeskus Viikkarin 

Valkama / kokoustila Saarelma, Juhana Herttuankatu 17 Pori 
- JYTRY-toimijat voivat esittää asialistalle käsiteltäväksi asioita. Ulla Koivula selvittää, 

pääseekö Asko Aro-Heinilä vieraaksi seuraavaan kokoukseen   
 

11. Kokouksen päättäminen 
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.35  

 
 

  Puheenjohtaja Paula Ilén   sihteeri Jaana Tuomela  

https://ls24.fi/uutiset/digitalisaatiota-ei-viela-osata-hyodyntaa
https://ls24.fi/uutiset/digitalisaatiota-ei-viela-osata-hyodyntaa
mailto:marita.bjorn@kuurojenliitto.fi
https://rednet.punainenristi.fi/node/48478
http://www.yhteisokeskus.fi/paremminparjataanyhdessa/
http://www.aktiivinen.fi/satasilta/ota_yhteytta
mailto:raisa.ranta@karhuseutu.fi
https://www.olympiakomitea.fi/aktiivinen-arki/liikkujan-polku-verkosto/tietoa-liikkujan-polku-verkostosta/
https://www.olympiakomitea.fi/aktiivinen-arki/liikkujan-polku-verkosto/tietoa-liikkujan-polku-verkostosta/
https://www.youtube.com/watch?v=MGfno4-DZGw

