
JÄRJESTÖYHTEISTYÖRYHMÄ 6/2018  

 

1 

 

Aika:  21.11.2018 klo 10.00 – 12.00 
Paikka: Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 Pori 
  
 
Muistio 
 

1. Kokouksen avaaminen 
- puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00 
 

2. Esittäytymiskierros 
- läsnäolijat esittelivät itsensä ja edustamansa organisaation 
  

3. Voimaa vanhuuteen -hanke, Nina Leppälammi 
- Ikäinstituutti / Voimaa vanhuuteen Pori 2017 - 2020 
- tavoitteena on edistää iäkkäiden kotona asuvien toimintakykyä ja osallisuutta sekä tarjota tasa-
arvoisia liikkumismahdollisuuksia terveysliikunnan avulla 
- painopistealueet Voimaa vanhuuteen -ohjelman mukaisesti: ulkoilu, liikuntaneuvonta sekä voima- 
ja tasapainoharjoittelu 
- eri yhteiskuntatoimijoiden yhteistyö keskeistä 
- Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahalla on hankittu Liikuntalaukkuja ja Voimaämpäreitä, joita 
voi lainata Satakirjastoista. Yhteisötalo Otavaan tulee järjestöille mahdollisuus lainata oheisia 
materiaaleja. JYTRY-toimijoille informoidaan kyseisestä mahdollisuudesta Marikan kautta 
- hankkeen esittelymateriaali sähköpostin liitteenä 
 
- kokouksessa esille tullutta: 
- yksinäisiä, kotona asuvia ikäihmisiä on mahdollisuus tavoittaa mm. Satakunnan Vanhustuen 
kautta 
- jo olemassa olevia järjestölähtöisiä, hyviä iäkkäiden toimintakykyä ja osallisuutta edistäviä 
toimintoja kannattaa hyödyntää Voimaa vanhuuteen -hankkeessa 
- ikärajatonta, eri sukupolville yhteistä harrastustoimintaa on hyvä aikaansaada 
- Porin kaupungin liikuntapalveluiden kehittämistyössä pohditaan harrasterekisterin luomista. 
Rekisteri tarjoaa mahdollisuuden eri yhteiskuntatoimijoiden ylläpitämän liikuntapalvelun 
kokoamiseen. Myös vertaisohjaajien kouluttaminen liikunnan edistämistyöhön on tavoitteena 
 

4. JYTRY:n toimintaohjeet sekä jäsenyys, jäseneksi liittyminen / jäsenyyden loppuminen ja 
jäsenhankinta, Ulla Jäntti 
- JYTRY-toimintaan ja -rakenteeseen liittyvää kehittämistyötä on tehty vuodesta 2017 
- kokouskeskustelun pohjana käytettiin asiaa valmistelleen työryhmän alustavaa ehdotusta. 
Ehdotus sisältää kolmiportaisen rakenteen (4 alueellista JYTRY:ä, maakuntafoorumit keväisin ja 
syksyisin, neuvottelukunta) Ehdotus sähköpostin liitteenä. HUOM! Kyseinen JYTRY:n tulevaisuutta 
koskeva ehdotus viimeistellään keskustelun ja kommenttien pohjalta loppuvuonna 2018 
- viimeistelty ehdotus lähetetään JYTRY-toimijoille ennen seuraavaa tammikuun 2019 kokousta 
Marikan toimesta. Tammikuun kokouksessa rakenteesta tehdään päätös, jonka pohjalta jokainen 
JYTRY-toimija hakee hyväksynnän tulevaan JYTRY-rakenteeseen omalta taustaorganisaatioltaan 
- tavoite: vuoden 2020 alusta neuvottelukunta aloittaa toimintansa. Alueelliset JYTRY:t on 
organisoitava keväällä 2019 ja syksyllä 2019 on tehtävä valinnat neuvottelukuntaan 
- keväällä 2019 on hyvä järjestää ensimmäinen maakuntafoorumi, jossa on mahdollista esitellä 
JYTRY-rakenne järjestöille, kuntaedustajille, maakunta- ja sote- valmistelulle, sidosryhmille yms.  
- JYTRY-viestintää ja -jäsenhankintaa tukevan viestintämateriaalin luomiseen on tarpeen perustaa 
vuonna 2019 työryhmä 
 

5. Muut esille tulevat asiat 
- sisäisillä työryhmillä ei ajankohtaisia kuulumisia 
- Yhteistyön Satakunta -tilaisuuden todettiin onnistuneen loistavasti. Linkki taltioituihin asiantuntija-
puheenvuoroihin toimitetaan JYTRY-toimijoille Marikan toimesta 
- SuomiAreena 2019: Satakunnan yhteisökeskus on hakenut JYTRY:n puolesta sekä 
keskustelutilaisuutta että kansalaistoripaikkaa. JYTRY jonottaa omaa keskustelutilaisuutta. 
Kansalaistoripaikka on mahdollisesti helpompi saada. Kansalaistorilla edustetaan satakuntalaisia 
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järjestöjä, joten yhteinen JYTRY-viestintämateriaali on tarpeen. Lisäksi kansalaistorilla on hyvä 
tuoda esille hyviä satakuntalaisia esimerkkejä ajankohtaisista järjestölähtöisistä toiminnoista ja 
palveluista. Koko viikon kansalaistoripaikka maksaa 1 200 + ALV, osaviikko puolestaan (ma – ke / 
to – pe) maksaa 900 e + ALV. Satakunnan yhteisökeskus osallistuu kustannuksiin. Muiden JYTRY-
toimijoiden on otettava SuomiAreenan organisointi vastuulleen. Päätökset tulevat joulukuussa 2018 
/ tammikuussa 2019. Kokous päätti odottaa virallista päätöstä siitä, saako JYTRY sekä 
keskustelutilaisuuden että kansalaistoripaikan vai pelkästään toisen. Tämän jälkeen SuomiAreenan 
järjestelyistä kiinnostuneita JYTRY-toimijoita kutsutaan Marikan toimesta työryhmään 
suunnittelemaan SuomiAreenan toteutusta. Alustavan kiinnostuksensa ovat osoittaneet 
Satakunnan Sydänpiiri ry / Susanna Lehtimäki ja SENK (Satakunnan eläkeläisjärjestöjen 
neuvottelukunta) / Tuula Telin. Muitakin mahdollisesti, mikäli järjestöjen valtakunnallisilla 
taustaorganisaatioilla ei ole telttapaikkaa, johon paikallinen / alueellinen järjestö voi osallistua tai 
mikäli yksittäisen järjestön omaa kansalaistoripaikka-hakemusta ei hyväksytä. Voidaanko jotenkin 
hyödyntää Järjestöjen Satasote-hanketta? 
- Kansalaisareena ry:n vapaaehtoistoiminnan messujen toteuttaminen vuonna 2019 Porissa / 
Satakunnassa. Kansalaisareena ry järjestää itse Helsingin vapaaehtoistoiminnan messut. Muilla 
paikkakunnilla Suomessa valikkoryhmät ovat itsenäisesti järjestäneet messuja. Kansalaisareenasta 
on mahdollista saada tiedotus- ja viestintätukea. Kokous päätti siirtää asian valikkoryhmille. 
Satakunnan valikkoryhmät voivat keskustella kiinnostuksestaan ja informoida Kansalaisareenaa 
ratkaisuistaan 
- Satakunta tapaa voida hyvin -kampanjan koostevideo löytyy oheisesta linkistä 
https://www.satakunta2019.fi/?p=2842  
- Satakunnan Sydänpiirin Verkkopuntari kouluttaa keväällä 2019 elintapaohjaajia. Koulutus on 
ilmainen. Koulutusta koskeva info-tilaisuus järjestetään tammikuussa 2019. Asiasta tiedotetaan 
tarkemmin JYTRY-toimijoille Marikan kautta. Verkkopuntarista lisää tietoa oheisesta linkistä 
https://verkkopuntari.fi/  
- SataKylät ry tavoittelee vuonna 2019 yhdistysohjelmia kuuteen kuntaan / kaupunkiin (Eura, 
Kankaanpää, Kokemäki, Merikarvia, Pomarkku, Rauma) 
- SPR Satakunnan piiri järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa 12.1.2019 tilaisuuden, jossa 
nuorille esitellään vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Lisätietoa Nina Fisk 
nina.fisk@punainenristi.fi  
- ensimmäinen valtioneuvoston liikuntapoliittinen selonteko keskustelutti eduskunnassa 
https://yle.fi/uutiset/3-10516121 Oheisesta uutisesta löytyy myös linkki selontekoon 

 
6. Seuraavat kokoukset 

- 15.1.2019 klo 13 – 15. Paikka ilmoitetaan myöhemmin 
 

7. Kokouksen päättäminen 
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00 
 
 
 

  Puheenjohtaja Paula Ilén    sihteeri Jaana Tuomela  

https://www.satakunta2019.fi/?p=2842
https://verkkopuntari.fi/
mailto:nina.fisk@punainenristi.fi
https://yle.fi/uutiset/3-10516121

