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Aika:  15.1.2019 klo 13.15 – 15.00 
Paikka: Järjestötalo, Siikapolku 1 Rauma 
  
Muistio 
 

1. Kokouksen avaaminen 
- Satakunnan yhteisökeskukselle myönnettiin Satakuntaliiton Satakuntamitali 
tammikuussa 2019. Satakuntalaisjärjestöissä tehdään ansiokasta työtä Satakunnan 
hyväksi. Yhteistyöstä ja järjestöjen tekemästä työstä kiittäen Satakunnan 
yhteisökeskus tarjosi yhteiset kakkukahvit kokouksen alkuun 
- varapuheenjohtaja Elina Uusivuori avasi varsinaisen kokouksen klo 13.15 

 
2. Läsnäolijat / Esittäytymiskierros 

- jokainen esitteli itsensä ja edustamansa organisaation 
 

3. JYTRY:n toimintaohje 2019 - 2020, Ulla Jäntti 
- sisäisen työryhmän toimintaohje-esitys oli lähetetty JYTRY-toimijoille 

sähköpostitse etukäteen 
- JYTRY-toimintaa ja rakennetta on kehitetty yhdessä vuodesta 2017 alkaen 

kokouksissa ja useissa järjestötyöpajoissa 
- toimintaohjeella haetaan selkeyttä JYTRY-toimintaan. Lisäksi tavoitteena on luoda 

neuvottelukunnasta yhteistyöelin järjestöjen ja maakunnan sekä järjestöjen ja 
kuntien väliseen yhteistyöhön. JYTRY-jäsenyyttä on kahdenlaista: varsinaiset 
yhdistysjäsenet (äänioikeutettuja, mahdollisia edustajia neuvottelukuntaan) ja 
kumppanijäsenet. JYTRY-toiminnan rakenne on kolmiportainen: alueelliset 
verkostot (Huittisten seudun -, Pohjois-Satakunnan -, Porin seudun - ja Rauman 
seudun JYTRY), kevät- ja syysfoorumit sekä neuvottelukunta 

- JYTRY on perustettu vuonna 2008. Aluksi kyseessä oli Porin seudun toimijoiden 
järjestöyhteistyöryhmä. Myöhemmin laajentunut Satakunnan 
Järjestöyhteistyöryhmäksi. Tutustu www.yhteisokeskus.fi/jytry/  
 

- kokous hyväksyi toimintaohjeen. Marika Westergård välittää virallisen 
toimintaohjeen kokoukseen osallistuneille ja kaikille JYTRY-toimijoille 
sähköpostitse 

- toimintaohjeen avulla kaikki JYTRY-toimijat voivat keskustella omissa 
organisaatioissaan tulevasta JYTRY-toiminnasta ja rakenteesta 

- kokous päätti arvioida toimintaohjetta ja toiminnan rakennetta vuonna 2020 ja 
kehittää / muokata sitä arvioinnin perusteella, mikäli tarvetta 

- kokous suosittelee JYTRY:n järjestötoimijoita ilmoittautumaan 
mahdollisimman pian, viimeistään kuukautta ennen syysfoorumia, 
varsinaiseksi yhdistysjäseneksi, mikäli haluavat äänioikeuden ja asettuvat 
ehdolle neuvottelukuntaan syksyllä 2019. Yhdistysjäseninä voivat olla niin 
paikallistason yhdistykset kuin maakunnallisetkin toimijat. 
Yhdistysjäseneksi ilmoittaudutaan toimittamalla JYTRY-sihteeri Jaana 
Tuomelalle jaana.tuomela@yhteisokeskus.fi pöytäkirjaote, josta ilmenee 
järjestön hallituksen päätös liittymisestä. Myös kumppanijäsenyys on hyvä 
vahvistaa ilmoittamalla asiasta Jaanalle 

- nykyiset JYTRY-toimijat voivat halutessaan olla avoimessa verkostossa 
mukana ilman varsinaista yhdistysjäsenyyttä tai ilman kumppanijäsenyyden 
vahvistamista. Myös JYTRY-sähköpostilistalla voi olla ilman jäsenyyttä. 
Sähköpostilistalle ilmoittaudutaan oheisella lomakkeella 
www.yhteisokeskus.fi/jytry  
 

- alueelliset verkostot (Huittisten seudun -, Pohjois-Satakunnan -, Porin 
seudun - ja Rauman seudun JYTRY) 

- käynnistetään kevään 2019 aikana 
- Yhteisökeskus / Järjestöjen Satasote (Ulla Jäntti, Marika 
Westergård) auttaa käynnistämisvaiheessa. Ulla ja Marika 
informoivat tarvittaessa toimintaohjeesta ja JYTRY:stä 

http://www.yhteisokeskus.fi/jytry/
mailto:jaana.tuomela@yhteisokeskus.fi
http://www.yhteisokeskus.fi/jytry
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- jokainen yhdistys ja kumppanijäsen voi itse valita, mihin alueelliseen 
verkostoon haluaa kuulua 
- alueelliset verkostot ovat itsenäisiä ja valitsevat keskuudestaan 
puheenjohtajan ja sihteerin 
- alueelliset verkostot voivat perustaa sisäisiä työryhmiä ja toimia 
yhteistyössä muiden alueellisten verkostojen kanssa  

- JYTRY:n kevät- ja syysfoorumit 
- avoimia kaikille varsinaisille yhdistysjäsenille ja kumppanijäsenille 
- foorumit tarjoavat mahdollisuuden mm. JYTRY-toiminnan 
suunnitteluun, ajankohtaisten kuulumisten vaihtoon sekä yhteisen 
vaikuttamistoiminnan kehittämiseen. Lisäksi foorumeissa voi olla 
myös koulutuksellista sisältöä 
- toinen, mahdollisesti keväisin, eri yhteiskuntatoimijoiden väliseen 
yhteistyöhön liittyvä foorumi. Kyseinen foorumi korvaa aiemmin 
järjestetyn Yhteistyön Satakunta-tilaisuuden 
- toinen, mahdollisesti syksyisin, kaikkien JYTRY-toimijoiden 
keskinäiseen yhteistyöhön liittyvä foorumi, jossa mm. valitaan 
neuvottelukunnan jäsenet. Kyseiseen foorumiin voidaan liittää myös 
vaikkapa vapaaehtoisten huomioiminen ja vapaaehtoistoiminnan 
arvostuksen esille tuominen 
- kevään 2019 foorumi järjestetään ennen juhannusta kesäkuussa, 
mahdollisesti lauantaipäivänä. Kevätfoorumissa on tarpeen tiedottaa 
hyväksytystä toimintaohjeesta ja JYTRY-jäsenyydestä sekä syksyn 
foorumin yhteydessä tapahtuvasta neuvottelukunnan jäseneksi 
ehdolle asettumisesta 
- Yhteisökeskus / Järjestöjen Satasote (Ulla Jäntti, Marika 
Westergård) ottaa foorumit vastuulleen kutsuen koolle JYTRY:n 
sisäisen työryhmän tilaisuuksien suunnitteluun ja valmisteluun. 
Sisäisessä Foorumityöryhmässä ovat mukana Ullan ja Marikan lisäksi 
Hanna Ruohola, Juha Koskelo, Marja Takala, Mia Vettenranta, Tuija 
Eskelinen ja Johanna Toivola. Muut työryhmään haluavat voivat 
ilmoittautua Ulla Jäntille ulla.jantti@yhteisokeskus.fi  

- neuvottelukunta 
- käynnistetään vuoden 2020 alussa 
- syksyllä, syysfoorumissa, 2019 valitaan jäsenet neuvottelukuntaan 
- 10 – 14 jäsentä, jotka voivat olla vain JYTRY:n varsinaisia 
yhdistysjäseniä (Jaana Tuomela tarvitsee pöytäkirjaotteen, josta 
ilmenee järjestön hallituksen päätös liittymisestä JYTRY:n 
varsinaiseksi yhdistysjäseneksi) 
- valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
- Satakunnan yhteisökeskus nimeää sihteerin siihen asti, kunnes 
maakuntahallinto, todennäköisesti vuonna 2021, nimeää 
viranhaltijoiden keskuudesta neuvottelukunnalle sihteerin 

 
4. Järjestäytyminen 

- JYTRY:n puheenjohtajana jatkaa Paula Ilén, varapuheenjohtajana Elina 
Uusivuori ja sihteerinä Jaana Tuomela siirtymäkauden ajan, kunnes alueelliset 
verkostot saadaan toimimaan 
- seuraavista sisäisistä työryhmistä tehtiin kokouksessa päätös. Halukkaat voivat 
ilmoittautua mukaan alla oleviin työryhmiin 

- Foorumityöryhmä, yhteyshenkilö Ulla Jäntti 
ulla.jantti@yhteisokeskus.fi   
- Viestintätyöryhmä (JYTRY-viestintämateriaali, SOME-viestintä, 
erilaiset viestinnän sähköpostiryhmät alueellisille verkostoille, 
JYTRY:n viestintäsuunnitelma, viestinnän vastuuhenkilö/-henkilöt, 
yhteinen vaikuttamistoiminta), yhteyshenkilö Marika Westergård 
marika.westergard@yhteisokeskus.fi  
- SuomiAreena-työryhmä, yhteyshenkilö Ulla Jäntti 
ulla.jantti@yhteisokeskus.fi Työryhmässä mukana Ullan lisäksi 
Susanna Lehtimäki ja Tuula Telin. JYTRY:llä viikon telttapaikka. 

mailto:ulla.jantti@yhteisokeskus.fi
mailto:ulla.jantti@yhteisokeskus.fi
mailto:marika.westergard@yhteisokeskus.fi
mailto:ulla.jantti@yhteisokeskus.fi
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Satakunnan yhteisökeskus maksaa puolet kustannuksista. 
Satakunnan Sydänpiiri ry maksaa yhden päivän kustannukset. Esitys 
yhteisen telttapaikan organisoinnista seuraavaan JYTRY-kokoukseen 
- Liikkujan polku Satakunta-työryhmä pohtii toimivaa tapaa edistää 
ja kehittää asiaansa, kunhan JYTRY-toiminnan ja alueellisten 
verkostojen toiminta organisoituu uuteen muotoonsa. Yhteyshenkilö 
Juha Koskelo juha.koskelo@liiku.fi  
- maakunta- ja sote- uudistusta valmistelevan Sidosryhmät työryhmän 
Järjestöt-alatyöryhmään voi ilmoittautua mukaan Ulla Jäntille 
ilmoittautumalla ulla.jantti@yhteisokeskus.fi  

 
5. Muut esille tulevat asiat 

- Satakunnan yhteisökeskus tekee kevään 2019 aikana kuntakierrokset, joissa 
informoidaan myös JYTRY-toiminnasta ja rakenteesta. Lisäksi käydään 
vuoropuhelua alueellisten yhdistysten tarpeista ja toiveista mm. yhteistyöhön liittyen. 
Osa kuntakierroksista tehdään yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa 
- JYTRY-toiminnasta ja rakenteesta tarvitaan esite, josta ilmenee mm. mikä JYTRY 
on? mihin alueellisia verkostoja tai neuvottelukuntaa tarvitaan? mitä hyötyä 
alueelliseen verkostoon liittymisestä tai varsinaisesta yhdistysjäsenyydestä on? 
yhteyshenkilöt asiassa…Esitteitä hyödyntämällä JYTRY-viestintä on kaikkien 
yhteinen asia! Mahdollisesti myös video / PowerPoint-esitys viestinnän keinoksi. Ulla 
Jäntti ja Marika Westergård valmistelevat asiaa 
- tarvitaanko yhteiseen viestintään sähköistä alustaa? Interaktiivinen ja yhdistysten 
omaan aktiivisuuteen perustuva viestintä / toimintakalenteri hyvä vaihtoehto 
- Satakunnan yhteisökeskus kokoaa ns. resurssipankin järjestötoimijoiden 
(vapaaehtoiset + palkalliset) osaamisesta – tieto / taidosta 
- Milja Karjalainen ottaa vastuulleen organisoida yhteistyössä SOSTE ry:n kanssa 
järjestöjen vaalitilaisuuden kansanedustajaehdokkaille (vaalit 14.4.2019) 
- STEA-avustukset maakuntaan: vuonna 2017 yhteensä noin 3 368 000 e, vuonna 
2018 yhteensä noin 4 460 000 e ja vuoden 2019 esitys yhteensä noin 5 048 000 e. 
Satakunnan yhteisökeskus sai yhden henkilötyövuoden vapaaehtoistoiminnan 
organisointiin (OLKA-toiminta Satasairaalassa + maakunnallisen 
vapaaehtoistoiminnan palveluneuvonta ja tuki). Yhteisökeskus on hallinnollinen 
työnantaja, JYTRY:n neuvottelukunta määrittelee työtehtävien sisältöjä 
- Ulla Koivula Satakuntaliitosta toivoo järjestöjen tiedottavan lapsiin, nuoriin, 
vammaisiin ja ikäihmisiin liittyvistä asioistaan maakunta- ja sote- uudistukselle. 
Marika Westergårdin kautta järjestöt voivat välittää keskitetysti tietoa Ullalle 
ulla.koivula@satakunta.fi  

 
6. Seuraavat kokoukset 

- Jaana Tuomela selvittää Nakkilan Liikuntakeskusta. Seuraavan kokouksen 
ajankohta 14.3.2019 klo 9 – 11 Nakkilassa osoitteessa Kuntopolku 1 (sihteeri 
lisännyt kokouksen jälkeen) 
 

7. Kokouksen päättäminen 
- Elina Uusivuori päätti kokouksen klo 15.00 

 
 

  Varapuheenjohtaja Elina Uusivuori sihteeri Jaana Tuomela  

mailto:juha.koskelo@liiku.fi
mailto:ulla.jantti@yhteisokeskus.fi
mailto:ulla.koivula@satakunta.fi

