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Aika:  7.9.2018 klo 13.00 – 14.40 
Paikka: Otavankatu 5 Pori 
  
 
Muistio 
 

1. Kokouksen avaaminen 
- puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 
 

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

3. JYTRY:n toimintaohjeet, Milja Karjalainen ja Ulla Jäntti 
- toimintaohjeet siirrettiin käsiteltäväksi kokouksessa esittäytymiskierroksen jälkeen ja vastaavasti 
jäsenyys ja jäsenhankinta siirrettiin käsiteltäväksi toimintaohjeiden käsittelyn jälkeen 
- Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY on ollut vapaamuotoinen verkosto / keskustelu-, 
kehittämis- ja yhteistyöfoorumi maakunnan yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille. Verkostoon kuuluu 
reilu 60 yhdistystä / organisaatiota www.yhteisokeskus.fi/jytry/  
- maakunta- ja sote -uudistuksen myötä järjestöjen rooli maakunnan / kuntien yhteistyökumppanina 
on muutoksessa. Tavoitteellisen yhteistyön ja järjestöjen edunvalvonnan näkökulmasta JYTRY-
toiminnan ja -rakenteen kehittäminen vapaamuotoisesta verkostosta virallisemmaksi toimielimeksi 
on tarpeen 
- vuosina 2017 – 2018 järjestetyissä Järjestötyöpajoissa on yhdessä suunniteltu mm. järjestöjen 
keskinäistä yhteistyötä, sidosryhmäyhteistyötä ja erilaisia tulevia maakunnallisia 
palvelukokonaisuuksia. Toukokuun 2018 Järjestötyöpajassa keskityttiin erityisesti JYTRY-
toiminnan ja -rakenteen kehittämiseen. Tapio Saarni on tehnyt toukokuun Järjestötyöpajan 
perusteella alustavan esityksen JYTRY-toimintaohjeista. Kyseisiä toimintaohjeita käsiteltiin jo 
heinäkuun kokouksessa. Ulla Jäntti esitteli kokouksessa toimintaohjeen sisältöön tulleita 
kommentteja 
- Satakunnan maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelussa mukana oleva Sidosryhmät-työryhmä 
ja sen alainen Järjestöt-alatyöryhmä on tehnyt alustavan esityksen järjestö – maakunta – kunnat 
yhteistyörakenteesta  
- kaiken edellä mainitun, satakuntalaisjärjestöjen näkemyksiä koonneen, yhteissuunnittelun 
tuloksena on luotu JYTRY-rakennetta kuvaava kuva sekä järjestö – maakunta – kunnat 
yhteistyörakennetta kuvaava kuva. Kokouksessa käytiin rakenteita koskevaa keskustelua ja 
kuvat viimeisteltiin keskustelun pohjalta. Kuvat sähköpostin liitteenä 

> ehdotukset JYTRY:n toimielimiksi: vapaamuotoinen JYTRY-verkosto, alueelliset 
JYTRY:t, JYTRY:n sisäiset työryhmät tietyn tarpeen / teeman ympärille, 
edustuksellinen neuvottelukunta 
> neuvottelukunnan alaisuudessa suunnitellaan, toteutetaan, kehitetään ja  
yhteistyöllä mm. maakunnallista vapaaehtoistoimintaa ja kokemustoimintaa, 
tukipalveluita Satakunnan yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan, viestintää sekä 
systemaattiseen tutkimukseen, koulutukseen ja kehittämiseen pohjautuvaa 
tietojohtamista 
> neuvottelukunnan yhteistyökumppanina jokaisessa kunnassa (17) voivat toimia 
esim. HYTE-yhteyshenkilöt, järjestöyhteistyön yhteyshenkilöt, vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattorit… sekä maakunnan Järjestöyhteistyötoimielin  
> järjestö – maakunta – kunnat yhteistyörakennetta ei ole virallisesti 
hyväksytty Satakunnan maakunta- ja sote -uudistuksessa. Kyseessä on siis 
alustava esitys, mistä ei ole tarkoituksenmukaista laaja-alaisesti viestiä 
maakunnassa ennen virallista hyväksyntää! 
> Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmaissut halukkuutensa käyttää Satakunnan 
järjestö – maakunta – kunnat yhteistyörakennetta hyvänä esimerkkinä 
> Satakunnan järjestöt ovat esimerkillisesti osoittaneet kykenevänsä tekemään 
tavoitteellista yhteistyötä keskenään  

- kokouksessa esille nousseet toimintaohjeeseen liittyvät kommentit 
> neuvottelukunta muodostetaan edustuksellisesti vain järjestötoimijoista. Laaja-
alaisuus huomioon. Vapaamuotoiseen JYTRY-verkostoon voivat kuulua 
sidosryhmien ja yhteistyökumppanien edustajat  

http://www.yhteisokeskus.fi/jytry/
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> JYTRY-toimielimistä jätetään ulkopuolelle poliittiset - ja uskonnolliset yhdistykset 
sekä ammattiyhdistykset  
> JYTRY:n ja Satakunnan yhteisökeskuksen roolien selkiyttäminen tarpeen 
> JYTRY:n toimielinten toiminnan arviointi huomioon 
> toimintaohjeeseen on viimeisteltävä mm. JYTRY:n tarkoitus ja tehtävät, JYTRY:n 
toimielimet ja niiden tehtävät, johtoryhmän tarpeellisuus, yhteinen viestintäportaali = 
verkkopalvelu sisäiseen, ulkoiseen ja SOME-viestintään… 

 
4. JYTRY:n jäsenyys, jäseneksi liittyminen / jäsenyyden loppuminen ja jäsenhankinta 

- JYTRY:n on tarpeen määrittää jäsenkelpoisuus ja jäseneksi liittymisen / jäsenyyden loppumisen 
periaatteet, kirkastaa jäsenmäärää koskevat tavoitteet ja luoda JYTRY:n toimielinten / 
neuvottelukunnan jäsenyyden käytännöt  
- JYTRY tarvitsee yhteisen jäsenhankintaa edistävän markkinointimateriaalin 
 

5. Sisäisen työryhmän nimeäminen  
- kokous nimesi sisäisen työryhmän sekä JYTRY:n toimintaohjeen kehittämiseen, jäsenyyden ja 
jäseneksi liittymisen / jäsenyyden loppumisen määrittämiseen että jäsenhankinnan edistämiseen 
- työryhmän jäsenet ovat: Tuija Eskelinen, Marja Takala, Johanna Toivola, Juha Koskelo, 
Hanna Ruohola, Ulla Jäntti, Heli Väisänen ja Marika Westergård. Ulla Jäntti kutsuu työryhmän 
koolle 
- työryhmä hyödyntää työskentelyssään 17.7.2018 kokoukseen osallistuneiden niin 
toimintaohjeeseen kuin jäsenyyteen ja jäsenhankintaankin antamia kommentteja sekä 
kokouksessa esille nousseita kommentteja 
- työryhmän työskentelyn pohjalta teemoihin palataan yhteisesti vuoden viimeisessä 
verkostotapaamisessa marraskuussa 
 

6. Kysely Satakunnan yhteisökeskuksen roolista JYTRY:ssä, Ulla Jäntti ja Milja Karjalainen 
- sähköinen kysely toteutettiin JYTRY-toimijoille 22.8 – 3.9.2018  
- 65 eri yhdistystä / organisaatiota sai kyselyn. Vastauksia tuli 16 kpl 
- Satakunnan yhteisökeskuksen roolia maakunnallisen kokemustoiminnan koordinoinnissa 
yhteistyössä valtakunnallisen Kokemustoimintaverkoston kanssa kannatti 14 / 16. Vastaavasti 
Yhteisökeskuksen roolia maakunnallisen vapaaehtoistoiminnan palveluneuvonnassa ja tuessa 
yhteistyössä mm. Satakunnan Valikkoverkostojen kanssa kannatti 15 / 16. Yhteisökeskuksen roolia 
JYTRY-toiminnan koordinoinnissa kannatti puolestaan 14 / 16 
- keskustelussa esille nousseita asioita: 

> mikäli satakuntalaisjärjestöt haluavat, hakee Satakunnan yhteisökeskus 1.10.2018 
mennessä STEA / AK-avustuksen korotusta (2 henkilötyövuotta) palkatakseen 
henkilöstöä maakunnan yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tueksi. Päätös 
joulukuussa 2018 
> mikäli rahoitus saadaan, Yhteisökeskus toimii palkatun henkilöstön hallinnollisena 
työnantajana. JYTRY-verkosto ja neuvottelukunta puolestaan ohjaavat ja valvovat 
palkatun henkilöstön työtä ja määrittävät henkilöstölle kuuluvat työtehtävät. 
Rahoituspäätöksen jälkeen edellä mainitut vastuut on selkeästi sovittava  
> Satakunnan yhteisökeskus toimittaa JYTRY-toimijoille kumppanuussopimuksen. 
Rahoitushaun arvokkaaksi ja hyödylliseksi kokevat JYTRY-toimijat voivat ilmaista 
tukensa allekirjoittamalla kumppanuussopimuksen 
> liikunta-alan järjestöt eivät voi toimintansa rahoitustaustan takia toimia 
kumppanina STEA / AK-avustuksessa 

- JYTRY antoi kokouksessa vahvan kannatuksen Satakunnan yhteisökeskuksen STEA / AK-
avustusta koskevaan rahoitushakuun 
 

7. Muut esille tulevat asiat 
- sisäisten työryhmien kuulumiset 

> Yhteistyön Satakunta 4.10.2018 Huittisissa. Laadukas ohjelma! Oheisessa 
linkissä lisää tietoa http://www.yhteisokeskus.fi/yhteistyonsatakunta2018/ Heli 
Väisänen järjestelee kimppakyytimahdollisuutta 
> Liikkujan polku Satakunta työryhmän muistiot löytyvät oheisesta linkistä 
https://www.liiku.fi/aikuisille/liikkujan-polku-satakunta-tyoryhma/  

- SuomiAreenan Kansalaistori 15 – 19.7.2019 / Tulevaisuuden osaaminen ja innovaatiot 

http://www.yhteisokeskus.fi/yhteistyonsatakunta2018/
https://www.liiku.fi/aikuisille/liikkujan-polku-satakunta-tyoryhma/
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> Kansalaistorille haku päättyi 31.8.2018. Satakunnan yhteisökeskus haki pyynnöstä 
JYTRY:lle yhden viikon telttapaikan ja yhden keskustelutilaisuuden 
järjestämisvastuun. Satakunnan yhteisökeskus ei ota vastuulleen JYTRY-teltan 
järjestelyjä tai JYTRY:n järjestämän keskustelutilaisuuden organisointia. Satakunnan 
yhteisökeskus voi kuitenkin tarjota taloudellista tukea osaan kustannuksista. Mikäli 
telttapaikka ja keskustelutilaisuuden järjestämisvastuu myönnetään JYTRY:lle 
Satakunnan yhteisökeskuksen hakemuksesta, perustetaan halukkaista JYTRY-
toimijoista Kansalaistoria valmisteleva työryhmä. Mahdollista kiinnostustaan ovat 
osoittaneet Satakunnan Sydänpiiri ry / Susanna Lehtimäki ja SENK (Satakunnan 
eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta) / Tuula Telin. Muitakin mahdollisesti, mikäli 
järjestöjen valtakunnallisilla taustaorganisaatioilla ei ole vuonna 2019 telttapaikkaa, 
johon paikallinen / alueellinen järjestö voi osallistua. Hieno mahdollisuus, mikä tosin 
edellyttää JYTRY:n yhteistä viestintää. Satakuntalaisjärjestöjen moninaisuuden 
esille tuominen tärkeää. Asiaan palataan seuraavassa verkostotapaamisessa 

- Voimaa vanhuuteen -hanke kutsutaan seuraavaan verkostotapaamiseen kertomaan hankkeesta 
- Otavankatu 5 Pori avajaiset ovat viikolla 44. Maanantaina 29.10.2018 avajaistilaisuus klo 14 – 
18 
- Satakunta tapaa voida hyvin -videohaastekampanja syyskuun 2018 loppuun asti. Lisää 
kampanjasta https://www.satakunta2019.fi/?p=2585  
- Satakunnan maakunta- ja sote -uudistuksen HYTE-valmisteluryhmän työskentelyssä on 
mukana järjestöjä. Maakuntastrategiaan kirjataan hyvinvoinnin edistäminen  
- Kansalaisareena ry:n vapaaehtoistoiminnan messut Poriin vuonna 2019. JYTRY tarvitsee 
asiasta lisätietoa mm. ajankohdasta ja Kansalaisareena ry:n roolista. Asiaan palataan seuraavassa 
verkostotapaamisessa 

 
8. Seuraavat kokoukset 

- vuoden viimeinen verkostotapaaminen ke 21.11.2018 klo 10 – 12 osoitteessa Otavankatu 5 Pori 
 

9. Kokouksen päättäminen 
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40 
 

 
  Puheenjohtaja Paula Ilén    sihteeri Jaana Tuomela  

https://www.satakunta2019.fi/?p=2585

