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Aika:  17.7.2018 klo 10.10 – 12.10 
Paikka: Satakunnan yhteisökeskus 
 Otavankatu 3 Pori 
  
Muistio 
 

1. Kokouksen avaaminen 
- puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10 

 
2. Läsnäolijat / Esittäytymiskierros 

- kukin esitteli itsensä ja edustamansa yhdistyksen / organisaation 
- kokousvieraana oli Timo Lehtinen / SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. SOSTE 

mm. tukee sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä muuttuvassa 
toimintaympäristössä ja vaikuttaa ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen www.soste.fi  

 
3. Valtakunnallisia ja maakunnallisia linjauksia järjestö – maakunta / kunta yhteistyöhön liittyen, Milja 

Karjalainen ja Timo Lehtinen 
- Tuija Braxin väliraportti järjestöjen roolista uudessa sote- ja maakuntamallissa 

https://stm.fi/documents/1271139/8014338/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon
+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3
%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-
j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf/e9c
94f30-c5e8-4689-9a02-
9befd4d3fe3a/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3
%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3
%A4+sote-
j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf.pdf 

- Järjestöt maakunnan tukena – Malleja järjestöystävällisen maakunnan 
rakentamiseen -opas julkaistaan Kuntamarkkinoilla 12 – 13.9.2018  

- Satakunnan maakunta- ja sote -uudistuksen Sidosryhmät-työryhmän alustava 
esitys yhteistyöstä maakunnan kanssa sisältää myös esityksen järjestöjen ja 
maakunnan välisestä yhteistyöstä. Sidosryhmät-työryhmän esitys sähköpostin 
liitteenä  

- Milja esitteli maakunnallisia linjauksia mm. edellä mainitun Sidosryhmät-työryhmän 
alustavan esityksen sekä toukokuun Järjestötyöpaja-työskentelyn pohjalta. 
Sidosryhmät-työryhmän esitys kuvaa yhteistyömallin rakenteita. Maakunta- ja sote 
-uudistuksen hankkeissa luodaan yhteistyöhön käytäntöjä, toimintatapoja ja 
sisältöjä. Sidosryhmien horisontaalisen yhteistyön toimivuus on myös tarpeen 
huomioida tulevaisuudessa. Elokuussa maakunta- ja sote -uudistuksen 
valmistelutyöryhmien puheenjohtajat tapaavat ja valmistelutyöryhmien jatko 
selviää. Toukokuun Järjestötyöpajassa järjestötoimijat pohtivat järjestöjen 
keskinäistä yhteistyötä ja nykyisen JYTRY-toiminnan kehittämistä. Työpajan 
tuotoksia hyödynnettiin alustavassa Sidosryhmät-työryhmän yhteistyömallia 
kuvaavassa esityksessä. Tavoitteena on luoda JYTRY-toimintaa kehittämällä ja 
hyödyntämällä järjestöjen maakunnallinen yhteistyöelin järjestöjen ja maakunnan 
väliseen yhteistyöhön. Miljan esitys sähköpostin liitteenä 

- Timo toi esille valtakunnallista tilannetta. Sote -uudistus käynnistyi vuonna 2006. 
Maakunnissa valmistellaan tulevaa ja ollaan rohkealla uudistamismielellä, toki 
valtakunnallisia linjauksia odottaen. Uudistuksen aikataulut on koettu 
haasteellisiksi. Maakuntavaalit on siirretty syksystä 2018 sote- ja maakuntalakien 
viivästyneen valmistelun ja hyväksynnän takia. Mikäli maakuntavaalit järjestetään, 
niiden ajankohta voi mahdollisesti olla tammikuu 2019 tai eduskuntavaalien 
yhteydessä huhtikuu 2019. Seuraavat europarlamenttivaalit ovat toukokuussa 
2019. Valtakunnassa on parhaillaan valmisteilla mm. sosiaaliturvaan ja 
työllisyyden kohentamiseen liittyviä uudistuksia. SOSTE koordinoi Järjestö 2.0: 
mukana muutoksessa -ohjelmaa, mikä koostuu maakunnallisista hankkeista, joissa 
luodaan sote- ja maakuntamallia tukevat rakenteet järjestötoimintaan. SOSTE 
YouTube-materiaalia: Politiikan kulmapöytä: Järjestöjen rooli uudessa sote- ja 
maakuntamallissa https://www.youtube.com/watch?v=H2zTa-1ZyQ8 

http://www.soste.fi/
https://stm.fi/documents/1271139/8014338/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf/e9c94f30-c5e8-4689-9a02-9befd4d3fe3a/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/8014338/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf/e9c94f30-c5e8-4689-9a02-9befd4d3fe3a/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/8014338/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf/e9c94f30-c5e8-4689-9a02-9befd4d3fe3a/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/8014338/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf/e9c94f30-c5e8-4689-9a02-9befd4d3fe3a/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/8014338/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf/e9c94f30-c5e8-4689-9a02-9befd4d3fe3a/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/8014338/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf/e9c94f30-c5e8-4689-9a02-9befd4d3fe3a/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/8014338/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf/e9c94f30-c5e8-4689-9a02-9befd4d3fe3a/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/8014338/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf/e9c94f30-c5e8-4689-9a02-9befd4d3fe3a/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/8014338/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf/e9c94f30-c5e8-4689-9a02-9befd4d3fe3a/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H2zTa-1ZyQ8
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Tulevaisuuden kunta – Järjestöt mukana 
https://www.youtube.com/watch?v=OwIB6oWe8yA  

 
4. Toukokuun Järjestötyöpajan yhteenvetoa, Tapio Saarni 

- toukokuun Järjestötyöpajassa linjattiin yhteistä näkemystä JYTRY-toiminnan 
tulevaisuudesta ja JYTRY:n organisoitumisesta 

- Tapio käsitteli JYTRY-jäsenyyttä ja jäsenhankintaa. Verkostossa mukana tällä 
hetkellä vajaa 70 yhteisöä. Miten verkostoa laajennetaan tulevaisuudessa? Miten 
saadaan entistä enemmän eri taustaisia yhteisöjä ja yhdistyksiä mukaan? Mikäli 
vuoden 2019 jäsentavoitteeksi asetetaan 200 jäsentä, miten se saavutetaan? 
Miten lisätään verkoston vaikuttavuutta? Miten markkinoidaan JYTRY:ä ja 
jäsenyyttä? Miten tärkeää on, että yhteisöjen esimiehet tutustuvat JYTRY-
toimintaan ymmärtääkseen jäsenyyden merkityksen? Jäseneksi voi ilmoittautua 
oheiselta sivulta löytyvällä lomakkeella http://www.yhteisokeskus.fi/jytry/ 
Jäsenyydestä ja jäsenhankinnasta keskusteltiin ryhmissä seuraavien teemojen 
mukaisesti: Miksi yhteisönne on mukana JYTRY:ssä? Miksi sinä käyt JYTRY-
tilaisuuksissa? Miten saadaan lisää yhteisöjä mukaan verkostoon? Mille yhteisölle 
tai yhdistykselle kukin markkinoi JYTRY-jäsenyyttä? Sähköpostin liitteenä koonti 
ryhmäkeskusteluista. Markkinointia helpottamaan on tarpeen luoda yhteinen 
materiaali. Lisäksi on linjattava mm. jäsenkelpoisuus  

- Tapio esitteli toukokuun Järjestötyöpaja-työskentelyn pohjalta tehtyjä JYTRY:n 
toimintaohjeita. Kaikkien JYTRY-toimijoiden on tarpeen sitoutua toimintaohjeisiin 
ja antaa niille hyväksyntänsä. Toimintaohjeiden viimeistely viralliseen muotoonsa 
tapahtuu prosessimaisesti, jotta kaikki saavat mahdollisuuden perehtyä niihin ja 
antaa kommenttinsa. Kokouksen osanottajat antoivat omat kommenttinsa. 
Seuraavassa kokouksessa toimintaohjeiden käsittely jatkuu 

- toimintaohjeiden sisältöä mm. JYTRY:n tarkoitus ja tehtävät sekä JYTRY:n 
toimielimet. JYTRY:n tehtävänä on tuottaa järjestöjen yhteinen näkemys mm. 
järjestöjen keskinäisen yhteistyön kehittämisestä, vapaaehtoistoiminnan ja 
kokemustoiminnan tuottamisesta, järjestöjä tukevista tukipalveluista, yhteisestä 
viestinnästä sekä koulutus- ja kehittämistoiminnasta. Tulevaisuudessa JYTRY:n 
toimielimiä ovat mahdollisesti JYTRY-verkosto, JYTRY:n seutukuntakohtaiset 
kokoontumiset, tietyn tarpeen tai teeman ympärille perustettavat JYTRY:n 
alatyöryhmät ja neuvottelukunta. Neuvottelukunta toimii yhteistyötahona mm. 
maakunnan suuntaan 

- kokouksessa pohdittiin mm. seuraavia toimintaohjeisiin liittyviä seikkoja: 
Tarvitaanko johtoryhmä? Voivatko vain järjestöjen edustajat kuulua 
neuvottelukuntaan vai myös esim. kunnan edustaja? Tarvitaanko Porin seudulle 
oma seutukuntakohtainen kokoontuminen? 

- kokouksessa todettiin, että JYTRY-toiminnan koordinointiin ja organisointiin 
tarvitaan henkilöresurssia. Tässä yhteydessä oli keskustelua Satakunnan 
yhteisökeskuksen roolista. Tällä hetkellä Satakunnan yhteisökeskus on yksi 
JYTRY-toimijoista. Yhteisökeskuksesta tarjotaan kuitenkin asiantuntemusta 
yhteiseen viestintään ja työpanos sihteerin tehtävään. Mikäli JYTRY-toimijat 
yksimielisesti haluavat Satakunnan yhteisökeskuksen hallinnoivan JYTRY-
toiminnan koordinointia ja organisointia, on tästä yhdessä päätettävä. Tällöin 
Satakunnan yhteisökeskus voi hakea henkilöresurssia varten avustusta. Täten 
edellä mainitun neuvottelukunnan tehtävänä voi olla JYTRY-toiminnan 
koordinointiin ja organisointiin palkattavan henkilön työtehtävistä päättäminen. 
Keskustelua koordinoinnista ja organisoinnista jatketaan 

 
5. Yhteinen vaikuttamistoiminta 

- maakunnallinen vaalitentti SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kanssa 
yhteistyössä 

- järjestöjen yhteiset vaikuttamisen kärjet  
- muu vaikuttamistoiminta 
- yhteisen vaikuttamistoiminnan käsittely siirrettiin syksylle 2018 

 
6. Muut esille tulevat asiat 

https://www.youtube.com/watch?v=OwIB6oWe8yA
http://www.yhteisokeskus.fi/jytry/
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- SATAKUNTA tapaa voida hyvin -videohaastekampanja 15.8.2018 asti. Lisätietoa 
oheiselta sivustolta https://www.satakunta2019.fi/?p=2354  

- Satakunnan maakuntauudistuksen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
työryhmän puheenjohtaja Piia Astilan mielipidekirjoitus löytyy oheisesta linkistä 
https://ls24.fi/artikkelit/nauti-kulttuurista-panostat-hyvinvointiisi  

 
7. Seuraavat kokoukset 

- pe 7.9.2018 klo 13 – 15 Satakunnan yhteisökeskus Otavankatu 5 Pori 
 

8. Kokouksen päättäminen 
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10 

 
 

  Puheenjohtaja Paula Ilén    sihteeri Jaana Tuomela  

https://www.satakunta2019.fi/?p=2354
https://ls24.fi/artikkelit/nauti-kulttuurista-panostat-hyvinvointiisi

