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Aika:  22.3.2018 klo 9.30 – 12.15 
Paikka: Avopalvelukeskus Viikkarin Valkama / kokoustila Saarelma 
 Juhana Herttuankatu 17 Pori 
  
Muistio 
 

1. Kokouksen avaaminen 
- puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30 
- informoitiin, että kokouksessa on tarkoituksella varattu riittävästi aikaa kunkin 

ajankohtaisille kuulumisille ja tiedon vaihdolle 
 

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

  
3. Tervetuloa Viikkarin Valkamaan, Merja Majalahti 

- ikäihmisille suunnattua Avopalvelukeskus Viikkarin Valkamaa hallinnoi Porin 
perusturva 

- mm. seniorineuvola, palveluohjausta, virike- ja päivätoimintaa, parturi-kampaamo, 
jalkahoitola, kahvio, lounasruokala Ailav, ikäihmisten asuntoja (noin 40) 

- lisäksi Porin kaupungin Vapaaehtoistoiminnan keskus LIISA jo 3,5 vuoden ajan 
- kokoustilojen vuokrausta. Eläkeläisyhdistykset ovat aktiivisia tilojen vuokraajia. 

Tilavuokrat korvataan vapaaehtoistyöllä. Yhdistysten arkipäivän tilavaraukset 
arkisin 8 – 15.30 Pirjo Jokinen 044 701 6636. Yhdistysten sekä yksityisten ilta- ja 
viikonlopputilavaraukset sekä tarjoilut arkisin klo 8 – 15.30 Ailav 0400 546 414 

- www.viikkarinvalkama.fi 

 
4. Osanottajien ajankohtaiset kuulumiset 

- tiedotettiin, että JYTRY-kotisivulla on linkki jokaisen toimijan kotisivulle, mikäli linkki 
on sihteerille ilmoitettu. JYTRY-kotisivu www.yhteisokeskus.fi/jytry  

- FinFami Satakunta ry: Satakunnan alueella mielenterveysomaisten tukea, 
vertaistukea ja teemaan liittyviä tilaisuuksia STEA-rahoituksella. 2 palkattua 
henkilöä sekä 29 vapaaehtoista. Vapaaehtoiset ohjaavat vertaistukiryhmiä. SAMK-
oppilaitosyhteistyötä. Yhdistys on saanut hyvin näkyvyyttä, erityisesti SOME-
näkyvyys hyvää. Yhdistys on mukana päihde- ja mielenterveysjärjestöjen pilotissa 
(Karvia, Pomarkku, Harjavalta). Elina Uusivuori elina.uusivuori@finfamisatakunta.fi 
on JYTRY:n varapuheenjohtaja sekä Porin Valikkoverkoston ja Satakunnan 
Valikkoverkoston puheenjohtaja  

- SataKylät ry: maakunnallinen kylien yhteenliittymä. Jäseniä vajaa 100. 
Satakunnassa on vähän reilu 200 kylää tai kyläyhdistystä. Tehtävänä on mm. 
maaseudun asukkaiden omatoimisuuden ja maaseutualuiden elinvoimaisuuden 
edistäminen. Kyläasiamiehen Hanna Ruohola hanna.ruohola@satakylat.fi lisäksi 
osa-aikainen viestinnästä vastaava. Yhteistyötä erityisesti Varsinais-Suomen Kylät 
ry:n / Tauno Linkorannan kanssa. Kunnalliset yhdistysohjelmat: Huittinen valmis, 
Eurajoki aluillaan, Harjavalta viimeistelyssä. Yhdistysohjelmat kuvaavat 
yhdistysten nykytilaa, kuntayhteistyön tavoitteita sekä toimenpiteitä. Avoimet Kylät 
9.6.2018 Satakunnassa. Kaupunginosatkin voivat lähteä mukaan, mikäli avoimet 
kylät-ideologia soveltuu kaupunginosan toimintaan 

- Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu LiikU ry / Tapio Saarni 
tapio.saarni@liiku.fi: Satakunta (Porin toimisto) ja Varsinais-Suomi (Turun 
toimisto), vajaa 20 työntekijää. Rahoittajana Veikkaus ja OKM. Lisäksi omaa 
palvelutuotantoa, kuten koulutuksia ja leirejä (PitkisSport). Yli 1000 urheilu- ja 
liikuntaseuraa jäsenenä, satoja vapaaehtoisia eri puolilla maakuntaa. LiikU:n 
yhteistyötahoja urheilu- ja liikuntaseurojen lisäksi mm. varhaiskasvatus ja koulut. 
Unelmien Liikuntapäivä 10.5.2018 www.unelmienliikuntapaiva.fi Työyhteisöille 
suunnattu Aktiivinen arki-työpaja liikunnan aktivointiin sisältää yksilö- ja 
ryhmätyöskentelyä. Työpajaa koskevat yhteydenotot Satakunnassa Juha Koskelo 
juha.koskelo@liiku.fi    

- Satakunnan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry / Tuula Rouhiainen-Valo 
tuula.rouhiainen.valo@gmail.com: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n 
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jäsenjärjestö. 80 henkilöjäsentä. Merja Majalahteen merja.majalahti@pori.fi 
halukkaat jäsenet voivat ottaa yhteyttä. Kyseessä on Satakunnan alueella toimiva, 
erityisesti sosiaali- ja terveysalalla toimiville suunnattu järjestö. Tarjoaa 
asiantuntijuutta sote-alalta. Hyvät yhteistyöverkostot korkeakouluihin. Haussa 
STEA:n pienavustusta toimintaan 

- Kuurojen Liitto ry: viittomakielisten oikeuksia ajava järjestö. Aluetyöntekijä antaa 
palveluohjausta viittomakielellä. Yhteistyö Avopalvelukeskus Viikkarin Valkaman 
Porin perusturvan palveluohjauksen kanssa olisi tarpeen. Toiminnan ja palveluiden 
esteettömyys ja saavutettavuus eivät toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. 
Asenteet vaikuttavat. Osallisuus Satakunnassa-asiakirjaan on hyvä saada 
erityisryhmien osallisuudesta myös viittomakielisten näkökulmasta sisältöä. 
Tukiviittoma-kursseja järjestävät esim. kansalaisopistot. Myös aluetyöntekijä Marita 
Björn marita.bjorn@kuurojenliitto.fi voi perehdyttää tukiviittomiin, mikäli muilla 
järjestöillä on tarpeita tai mielenkiintoa 

- Satakunnan Monikulttuuriyhdistys SMY ry / Pentti Rantanen 
pentti.rantanen@pp1.inet.fi: yhdistys edistää suomalaisten ja maahanmuuttajien 
yhteistoimintaa sekä maahanmuuttajien osallisuutta Satakunnassa. Vuonna 2017 
yhdistyksessä työskenteli palkansaajina 29 henkilöä, joista 20 oli 
maahanmuuttajia. Vapaaehtoisia puolestaan 196. Työllistävissä toimenpiteissä 
(kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, työelämäkokeilu) 41 henkilöä vuoden aikana. 
Kävijämäärä vuonna 2017 oli 15 608, toiminnassa mukana 87 eri kansallisuutta. 
Toimintaan työllisyyspoliittista avustusta (TYPO-hanke), Porin kaupungin tukea, 
STEA-rahoitusta ja Taike-avustusta. Muuttamassa syksyllä 2018 Satakunnan 
yhteisökeskukseen osoitteeseen Otavankatu 5 Pori 

- Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi / Marja Takala 
marja.takala@muistiturku.fi: Muistiliiton maakunnallinen asiantuntija- ja tukikeskus. 
Henkilöstössä aluesuunnittelija, muistineuvoja ja muistiohjaaja. Asiakastyötä, 
vapaaehtois- ja vertaistoimintaa esim. muistikaveri-toiminta, vaikuttamistyötä esim. 
muistiaktiivit, verkostoitumista ja yhteistyötä. Kiinteässä yhteistyössä paikallisiin 
muistiyhdistyksiin (Kankaanpää, Pori, Rauma). Paikalliset yhdistykset toimivat 
vapaaehtoisten voimin. Porin Seudun Muistiyhdistyksellä on päivätoimintakeskus 
Rinkeplumma, jossa on palkattua henkilöstöä. Varsinais-Suomen Muistiyhdistys 
hallinnoi Muistiluotsia. STEA-rahoitus toimintaan. Infograafi muistion liitteenä 

- Suomen Kipu ry Porin osasto / Kristiina Heiniluoma pori@suomenkipu.fi: 
Suomen Kipu ry on vuonna 1992 toimintansa aloittanut kroonisten kipupotilaiden ja 
heidän läheistensä etuja ajava järjestö. Suomen Kipu ry on SOSTE Suomen 
sosiaali ja terveys ry:n ja eurooppalaisen yhteistyöverkoston PAE:n (Pain Alliance 
Europe) jäsen. Porissa toimii vertaistukiryhmä kuukausittain, Kristiina 
yhteyshenkilö. Myös Kankaanpäässä on vertaistukiryhmä, Jaana Karmala-
Vanamo yhteyshenkilö. Ulvilaan ja Raumalle etsitään vertaistukiryhmän vetäjiä. 
Kroonisen kivun Ensitieto-opas löytyy oheisesta linkistä     
http://www.suomenkipu.fi/wordpress-3.8/wp-content/uploads/2014/01/Ensitieto-
opas_2012_netti_valmis.pdf  

- Porin kaupungin Vapaaehtoistoiminnan keskus LIISA / Merja Majalahti 
merja.majalahti@pori.fi: LIISA on toiminut jo 20 vuotta. Vapaaehtoisia on tällä 
hetkellä noin 300. SPR:n kanssa yhteistyössä koulutusta ja Ystäväpalvelua. 
Ystäviä kaivataan erityisesti ikäihmisille ja mielenterveyskuntoutujille. Vuonna 2017 
vapaaehtoisilla oli noin 700 ”keikkaa”. Vapaaehtoisten tarve on lisääntynyt, kuten 
myös ”haasteellisten” asiakkaiden osuus (mielenterveyshaasteet, muistiongelmat). 
Vapaaehtoistyön ja ammattityön yhdyspinta häilyvä, vapaaehtoistyöllä ei tule 
korvata ammattityötä. Vapaaehtoistoiminnan keskuksessa on virike- ja 
päivätoimintaa ikäihmisille useissa eri ryhmissä viikoittain. Satakunnan 
maakuntauudistuksen I & O -muutosohjelmassa mukana. Muutosohjelma kehittää 
ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa 

- Satakuntaliitto / Ulla Koivula ulla.koivula@satakunta.fi: Ulla markkinointisihteerinä 
esittelee maakuntaa eri tilaisuuksissa ja useilla valtakunnallisilla messuilla. 
Uutukainen Satakunnan Brändikäsikirja löytyy oheisesta linkistä 
http://www.satakunta.fi/sites/satakunta.fi/files/asiakaskuvat/logot/2017-08-
28_Satakunnan%20brandikasikirja_aukeamittain_PIENI.pdf Lisäksi Ulla toimii 
Satakunnan vanhusneuvoston sihteerinä. Huhtikuussa 2018 seminaari kaikille 
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satakuntalaisille kuntien vanhusneuvostoille ja kuntien ammattihenkilöstölle. 
Syksyllä 2018 tulossa erityisesti ikäihmisille suunnattu tilaisuus, missä myös 
sukupolvien kohtaaminen yhtenä teemana 

- Satakunnan Leader-ryhmät: 5 Satakunnassa: Leader Joutsenten reitti, Leader 
Karhuseutu, Leader Pohjois-Satakunta, Leader Pyhäjärviseutu ja Leader Ravakka. 
Raisa Ranta Leader Karhuseudusta raisa.ranta@karhuseutu.fi edustaa kaikkia 
Leader-ryhmiä. Toiminta on paikalliskehittämistä yhdessä asukkaiden voimin. 
Oman paikkakunnan asukkaat voivat hakea Leader-rahoitusta 
kehittämishankkeille, erityisesti maaseutualueille. Lähinnä Pori ja Rauma eivät 
kuulu Leader-rahoituksen piiriin. Leader-ryhmät neuvovat, kouluttavat ja auttavat 
maksuttomasti. Leader Karhuseudun Ahkerasti yhdessä -hanke (ESR) edistää 
osallisuutta ja työllistymistä Porin alueella. Hanke parantaa työttömien 
työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä sekä työllistymismahdollisuuksia. Duuniin!-
valmennusta työnhakijoille ja heidän kanssaan toimiville yhdistyksille. Fyffee!-
palvelu tarjoaa talousohjausta rahavaikeuksissa oleville ja heidän läheisilleen. 
TyöPiste!-palvelu pienimuotoiset työtehtävät ja työnhakijat kohtaavat. Yhdistykset 
voivat yhdessäkin palkata työntekijän. Työtehtävistä voi informoida Raisalle. 
Palvelu siirtyy uuteen Satakunnan yhteisökeskukseen syksyllä 2018 

- Porin Klubitalo Sarastus: Tukiranka ry hallinnoi Porin Klubitaloa ja Hiittenhovia 
Harjavallassa. Mirva Heino mirva.heino@tukiranka.fi on Tukiranka ry:n 
toiminnanjohtaja. Klubitalon toiminta on tarkoitettu työikäisille, joilla on tai on ollut 
psyykkisiä sairauksia tai neuropsykiatrisia ongelmia. Kyseessä on työpainotteinen 
mielenterveyskuntoutus. Työ, osallisuus ja yhteisöllisyys kuntouttavat. Osa 
Suomen Klubitalot ry:n toimintaa. Klubitalolla myös Kulttuuripaja Lumo, jonka 
toiminnan parissa on erityisesti nuoria. Vuonna 2017 Lumossa oli 581 käyntikertaa 
ja 20 eri pajaa vertaisohjaajien vetämänä. Hiittenhovissa on vuokra-asuntoja ja 
tuettua asumista mielenterveyskuntoutujille. Porin Klubitalo Sarastuksen lisäksi 
FinFami Satakunta ry, Porin Sininauha ry ja Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry 
käynnistivät alkuvuonna 2018 mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kokeilun 
Karviassa ja Pomarkussa. Harjavalta mukaan todennäköisesti toukokuussa. 
Tarkoituksena on jalkauttaa maakuntaan järjestölähtöisiä mielenterveys- ja 
päihdepalveluita kohtaamispaikkatoiminnalla. Yhteistyössä on myös haettu 
rahoitusta, jotta kyseistä toimintaa voidaan laajentaa koko maakuntaan 

- Huittisten kaupunki/Vanhustenhuolto / Anu Kärki anu.karki@huittinen.fi: 
Huittisten Valikkoverkoston puheenjohtaja. Vapaaehtoistoiminnan Info 
yhteistyössä seurakunnan ja SPR:n paikallisosaston kanssa 17.4.2018. Huittisten 
kaupungin vapaaehtoiset vanhuksille suunnatussa toiminnassa  

- Satakunnan Sydänpiiri ry: kansanterveys- ja potilasjärjestö, jolla on 11 paikallista 
sydänyhdistystä Satakunnassa. Palkattua henkilöstöä on 5. Sydänpotilaan hoito, 
kuntoutus ja terveyden edistäminen tavoitteena. Sydänterveys-tunti, erilaisia 
verkkokursseja ja vertaistukitoimintaa. Neuvokas perhe -hanke / Susanna 
Lehtimäki susanna.lehtimaki@sydan.fi on osa Satakunnan maakunta- ja sote-
uudistuksen valmistelua sekä hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä 
vähennetään eriarvoisuutta -kärkihanketta. Verkkopuntari 2.0 -hanke / Johanna 
Toivola johanna.toivola@sydan.fi on vuoteen 2020 asti ulottuva hanke, mikä 
kehittää järjestölähtöistä elintapaohjausta työikäisten toimintakyvyn 
parantamiseksi. Sisältää sekä ryhmämuotoista painonhallintaa että 
yksilövalmennusta. Järjestöissä toimivia terveydenhuoltoalan ammattilaisia 
koulutetaan vuonna 2019 verkkopuntari-ohjaajiksi. Tutustu lisää 
www.verkkopuntari.fi/ 20.5.2018 tempaus Suomen Ladun kanssa perheiden 
elintapaohjaukseen liittyen 

- Satakunnan yhteisökeskus / Milja Karjalainen 
milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi: Satakunnan yhteisökeskus muuttaa 1.8.2018 
alkaen osoitteeseen Otavankatu 5 Pori. Tulevassa Yhteisökeskuksessa noin 100 
eri järjestöä organisoi ja järjestää toimintaa. Lisäksi Yhteisökeskus on noin 30 
järjestöammattilaisen työpisteenä. Toiminnan osalta yhteistyötä järjestöjen lisäksi 
mm. Ohjaamo Satakunnan, Porin kaupungin nuorten palveluiden ja seurakunnan 
Yhteisen Keittiön kanssa. Järjestöjen Satasote / Heli Väisänen 
heli.vaisanen@yhteisokeskus.fi ja Marika Westergård 
marika.westergard@yhteisokeskus.fi luo mm. yhteistyörakennetta järjestöt – 
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maakunta ja järjestöt – kunnat välille. Heli toimii sekä Porin Vammaisneuvoston 
että Satakunnan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa Sidosryhmät 
työryhmän ja sen alaisen järjestöt alatyöryhmän sihteerinä. Järjestöjen Satasotella 
aktiivinen rooli myös Järjestötyöpajoissa ja Järjestövalmennuksissa. Marika vastaa 
Järjestöjen Satasote viestinnän lisäksi yleisestikin Satakunnan yhteisökeskuksen 
viestinnästä ja toiminnan näkyvyydestä. Lisäksi JYTRY-viestinnästä. 
Maahanmuuttajanuoret 360 -hanke Kirsi Paavilainen 
kirsi.paavilainen@yhteisokeskus.fi luo maahanmuuttajanuorten kokonaisvaltaiseen 
tukemiseen tähtäävän toiminta- ja palvelukonseptin Poriin. 
Maahanmuuttajanuorten arjesta ja tuen tarpeista on julkaistu raportti 
http://www.yhteisokeskus.fi/wp-
content/uploads/2018/02/Yhteinen_tulevaisuus_Kohti_koko_nuoren_nakemista.pdf   
Toimintaa mm. MuSa-jalkapallotoiminta, naisten ja tyttöjen kahvila, päivystystä 
Ohjaamo Satakunnan tiloissa. 22.5.2018 on tulossa koulutusta maahanmuuttaja-
asiakkaita työssään kohtaaville ammattilaisille. Myös Me-talo Pori on jalkautunut 
Ohjaamo Satakunnan tiloihin mm. iltakoulun muodossa. Ulla Jäntti 
ulla.jantti@yhteisokeskus.fi on aloittanut järjestösihteerinä Satakunnan 
yhteisökeskuksessa 

- SPR Satakunnan piiri: Pärjätään yhdessä – turvallinen arki ja 
kriisiauttamisvalmiuden kehittämishanke Mia Vettenranta 
mia.vettenranta@punainenristi.fi STEA-rahoitteinen hanke tavoittelee mm. 
järjestöjen keskinäistä yhteistyötä kriisivarautumisessa. Huhtikuussa yhteistyössä 
Satakunnan yhteisökeskuksen kanssa Paremmin pärjätään yhdessä – järjestöt 
yhteiskunnan tukena seminaari. Paula Ilén paula.ilen@punainenristi.fi SPR 
Satakunnan piirin toiminnanjohtaja ja vuoden 2018 Satakunnan 
Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY:n puheenjohtaja. SPR edistää hyvinvointia, 
turvallisuutta ja valmiutta vapaaehtoistoiminnan avulla. Vapaaehtoisia noin 2000 
(ystävinä, lipaskerääjinä, ensiapuryhmissä, henkisen tuen ryhmissä, kotimaan 
avun tehtävissä…) Satakunnan alueella 32 paikallisosastoa, kaksi 
vastaanottokeskusta ja paperittomien hätämajoitus. Huhtikuussa alkaa 3-vuotinen 
STEA-rahoitteinen hanke, jossa tarjotaan terveyden edistämiseen liittyvää 
ohjausta ja neuvontaa ruoka-apuun turvautuville henkilöille. Omaishoitajille 
suunnattu virkistysleiri heinäkuussa 2018. Yhteydenotot 8.6 mennessä 
omaishoitoperheiden tukitoiminnan suunnittelija Eeva-Liisa Koskinen eeva-
liisa.koskinen@punainenristi.fi  

- Satakunnan munuais- ja maksayhdistys ry / Helena Alsela 
helena.alsela@gmail.com: potilasyhdistys, jossa 350 jäsentä Satakunnan alueella. 
Yhdistys järjestää vertaistukea ja virkistystapahtumia munuais- ja maksapotilaille 
sekä heidän läheisilleen. Yhteistyötä mm. dialyysiosastojen (Pori, Rauma) kanssa. 
Yhdistys muuttaa myös uusiin Satakunnan yhteisökeskuksen tiloihin osoitteeseen 
Otavankatu 5 Pori 

- Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt Kaseva ry / Jaakko Viitala 
tsto.kaseva@gmail.com: STEA-rahoitteisella Kasevalla on 25 jäsenyhdistystä. 
Kaseva tukee vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa ja valvoo vammaisjärjestöjen 
yleisiä ja yhtäläisiä etuja. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Taipaleenkadulla 
Kankaanpään linja-autoaseman läheisyydessä. Vuonna 2017 asiakaskäyntejä oli 
10 000. Kankaanpään kaupungin kanssa yhteistyössä kuntouttavaa työtoimintaa. 
Lisäksi erilaisia ryhmätoimintoja, kuten liikunta- ja virkistystoimintaa 

 
5. Sisäisten työryhmien ajankohtaiset 

- käsitellään seuraavassa mahdollisessa kokouksessa 
- sisäisten työryhmien muutoksia tai roolia kehitetään Järjestötyöpajassa 18.5.2018 

 
6. Keskustelua järjestötoiminnan ja -palveluiden saavutettavuudesta 

- Suomi.fi-palvelutietovaranto  
- siirrettiin 18.4.2018 kokoukseen 

 
7. Muut esille tulevat asiat 

- maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa Sidosryhmät työryhmä luo 
yhteistyörakenteen järjestöjen – maakunnan sekä järjestöjen – kuntien välille. 
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Ensimmäisiä esityksiä on oltava huhtikuussa maakunnalle. Järjestöjen keskinäinen 
yhteistyörakenne kannattaa luoda JYTRY-rakenteen pohjalta. Tärkeitä teemoja 
ovat mm. järjestöjen yhteinen näkemys yhteistyöstä sekä maakunnallisesta 
vapaaehtoistoiminnan ja kokemustoiminnan organisoinnista, palvelulakanat 
järjestötoiminnasta ja järjestöjen palveluista, osallisuus Satakunnassa, 
järjestötoiminnan tilat kunnissa ja rahoitus tulevaisuudessa, JYTRY:n 
jäsenhankinta. Kehittämistyötä tehdään Järjestötyöpajassa 18.5.2018  

- maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelussa järjestötoiminnan 
kannalta keskeisiä teemoja käsitellään 18.4.2018. Keskustellaan myös järjestöjen 
edunvalvonnasta 

- koulutuksia EU:n tietosuoja-asetuksesta järjestetty mm. LiikU:n ja Porin 
kesäyliopiston toimesta. Satakylät ry:n ja Satakunnan Leader-ryhmien ilmainen 
koulutus teemasta on tulossa 2.5.2018. Lisätietoa Hanna Ruohola 
hanna.ruohola@satakylat.fi Tarvetta koulutukselle on edelleen, joten Satakunnan 
yhteisökeskus ja LiikU järjestävät mahdollisesti tulevaisuudessa yhteistyöllä 
kyseisen koulutuksen 

- toukokuun Järjestötyöpajan suunnitteluun haluavat osallistua Satakunnan 
yhteisökeskuksen henkilöstön lisäksi Tapio Saarni ja Mia Vettenranta 

- uudet JYTRY-toimijat voivat esitellä kokouksissa yhdistyksensä tai organisaationsa 
 

8. Seuraavat kokoukset 
- 18.4.2018 klo 9 – 12 Porin taidemuseon kokoustila, Eteläranta 8 Pori (käynti Selim 

Palmgrenin kadulta) 
- Järjestötyöpaja 18.5.2018 klo 9 – 12 Satakunnan yhteisökeskus, Otavankatu 5 

Pori (erityisesti JYTRY-rakenteen ja -toiminnan kehittäminen) 
 

9. Kokouksen päättäminen 
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15 

 
 

  Puheenjohtaja Paula Ilén    sihteeri Jaana Tuomela  
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