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Aika:  14.3.2019 klo 9.30 – 11.15 
Paikka: Nakkilan Liikuntakeskus / kahvila, Kuntopolku 1 Nakkila 
  
 
Muistio 
 

1. Ennen kokouksen alkua tutustuttiin Heidi Helkiö-Mäkelän opastuksella Liikuntakeskukseen 
 

2. Kokouksen avaaminen 
- puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30  
 

3. Läsnäolijat / Esittäytymiskierros 
- kukin esitteli itsensä ja edustamansa yhdistyksen / organisaation 
- lyhyesti Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY:n historiaa 

- perustettiin vuonna 2008 
- aluksi kyseessä oli Porin seudun toimijoiden yhteistyöryhmä. Myöhemmin 
laajentunut Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmäksi 
- verkostossa mukana tällä hetkellä yli 70 toimijaa, järjestö- ja 
vapaaehtoistoiminnasta sekä yhteistyöstä tavalla tai toisella kiinnostuneita eri 
yhteiskuntatoimijoita. Suuriosa sosiaali- ja terveysalan toimijoita, mukana kuitenkin 
myös liikunta-alan toimijoita 
- JYTRY-toimintaa ja rakennetta on kehitetty yhdessä systemaattisemmin vuodesta 
2017 alkaen 
- tammikuussa 2019 hyväksyttiin uusi toimintaohje vuosille 2019 – 2020 
- JYTRY-esite ja -toimintaohje sekä muuta tietoa oheisella sivulla 
www.yhteisokeskus.fi/jytry  

 - JYTRY-viestintää hoitaa Marika Westergård marika.westergard@yhteisokeskus.fi  
  

4. Satakuntalaisten näkemyksiä palvelulupaukseen, Minna Nevalainen 
- sote- koordinaattori Minna Nevalaisen esitys sähköpostin liitteenä 
- hallituksen erottua edellytyksiä maakunta- ja sote- uudistuksen valmisteluun ei tällä hetkellä ole. 
Projektitoimistossa keskitytään tehdyn työn dokumentointiin ja raportointiin 
- vuoropuhelua ja osallisuutta halutaan tuoda päätöksentekoon 
- näkemyksiä palvelulupaukseen on kerätty mm. satakuntalaisilta, ammattilaisilta, sidosryhmiltä ja 
vaikuttamistoimielimiltä 
- muutamia esille nousseita asioita: tiedonkulku ja tiedonsaanti, yhden luukun periaate palveluihin, 
tasapuoliset + yksilölliset + oikea-aikaiset + esteettömät palvelut, asiakkaiden / potilaiden 
kohtaaminen ja kuunteleminen 
- kokouskeskustelussa esille noussutta: 

- mikä on Satakunnan kuntien näkemys, miten edetään valtakunnallisen maakunta- 
ja sote- uudistuksen valmistelun kaaduttua? 
- hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä hyvin alkanutta yhteistyötä jatketaan 
- ikäihmisillä tarvetta palveluohjaukseen 
- Satakunnan suunnitelma ikäihmisten yhteen sovitetusta palvelukokonaisuudesta 
2019 – 2025 (2030) https://www.satakunta2019.fi/wp-
content/uploads/2018/09/Satakunnan-ik%C3%A4strategia-versio-0.3.pdf  

 
5. JYTRY:n toimintaohjeen käytäntöön saattaminen, Ulla Jäntti 

- Järjestöjen Satasote-hanke – Järjestö 2.0: mukana muutoksessa-ohjelman tulevaisuus selviää 
maaliskuun aikana, kun valtakunnallinen koordinaatio kutsuu alueelliset hankkeet yhteen 
- Satakunnan yhteisökeskus järjestää alkukevään 2019 aikana Satakunnan kunnissa 
Järjestökaffeet-tilaisuuksia ja osassa kuntia yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa yhdistysiltoja. 
Kyseisissä tilaisuuksissa informoidaan Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmästä ja uudesta 
toimintaohjeesta 
- suunnitelma alueellisten verkostojen (Huittisten seudun -, Pohjois-Satakunnan -, Porin seudun -, 
Rauman seudun JYTRY) käynnistämisestä ja neuvottelukunnan aikaansaamisesta 
 - Ulla Jäntti ja Marika Westergård kutsuvat alueelliset verkostot koolle 
 - alueellisten verkostojen toiminta käynnistetään kevään 2019 aikana 

- neuvottelukunta käynnistetään vuoden 2020 alussa. Neuvottelukunnan jäsenet 
valitaan syysfoorumissa. Neuvottelukunnassa on jäseniä 10 – 14. Ehdolle voivat 
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asettua JYTRY:n varsinaiset yhdistysjäsenet. Ehdolle asettuvien on toimitettava 
Jaana Tuomelalle jaana.tuomela@yhteisokeskus.fi viimeistään kuukautta ennen 
syysfoorumia pöytäkirjaote, josta ilmenee yhdistyksen hallituksen päätös 
liittymisestä JYTRY:n varsinaiseksi yhdistysjäseneksi 
- neuvottelukunnan sihteerinä toimii aluksi Satakunnan yhteisökeskuksen edustaja. 
Tavoitteena on, että maakuntahallinto nimeää tulevaisuudessa viranhaltijoiden 
keskuudesta neuvottelukunnan sihteerin  

- kokouskeskustelussa esille noussutta:  
- neuvottelukunta on tarpeen. Neuvottelukunta on järjestöjen yhteistyöelin 
maakunnan ja kuntien kanssa. Yhteistyötä tarvitaan tulevaisuudessakin, kuten myös 
yhteistä vaikuttamistoimintaa 
- mihin alueelliseen verkostoon maakunnalliset yhdistykset voivat kuulua? Kyseiset 
yhdistykset voivat valita minkä alueellisen verkoston toiminnassa haluavat olla 
mukana ja haluavatko olla useammassa kuin yhdessä alueellisessa verkostossa 
- nykyisellä verkostolla (pj Paula Ilén, varapj Elina Uusivuori, siht Jaana Tuomela 
sekä yli 70 JYTRY-toimijaa) jatketaan vuosi 2019, jotta nähdään miten alueelliset 
verkostot alkavat toimia  

- kevätfoorumi 18.5.2019 päätettiin perua tiukan aikataulun ja päällekkäisyyksien takia  
- syysfoorumin ajankohdaksi päätettiin la 12.10.2019. Foorumityöryhmä jatkaa syksyn foorumin 
suunnittelua Ulla Jäntin johdolla 
- Satakunnan yhteisökeskuksen mahdollinen rooli 

- Satakunnan yhteisöt ry:n = Satakunnan yhteisökeskuksen hallitus päätti, että tässä 
vaiheessa yhdistys ei asetu ehdolle neuvottelukuntaan eikä hae JYTRY:n 
varsinaista yhdistysjäsenyyttä 
- aluksi Yhteisökeskus on mukana alueellisten verkostojen toiminnan 
käynnistämisessä. Mikä on tilanne Järjestöjen Satasote-hankkeen – Järjestö 2.0: 
mukana muutoksessa-ohjelman päättymisen (joulukuun 2020) jälkeen? 
- Yhteisökeskuksen profiloituminen neuvottelukuntaa ja alueellisia verkostoja sekä 
satakuntalaisia järjestöjä tukevana asiantuntijaorganisaationa tarpeellinen 

 
6. JYTRY-viestintämateriaali, Ulla Jäntti ja Marika Westergård 

- JYTRY-esite sähköpostin liitteenä. Esite löytyy sivulta www.yhteisokeskus.fi/jytry  
- esitettä voi kukin JYTRY-toimija käyttää toiminnasta viestimiseen ja tiedottamiseen sekä esim. 
JYTRY-jäsenhankintaan 
- JYTRY:n Viestintätyöryhmä (Marika Westergård, Ulla Jäntti, Elina Uusivuori). Halukkaat jäsenet 
pääsevät mukaan Marikalle ilmoittautumalla marika.westergard@yhteisokeskus.fi  
- nimi Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY pysyy 
- tavoitteena luoda uusi visuaalinen ilme ja uusi logo  
 - osanottajat toivoivat Satakunnan värejä 
 - toimintaohjeen sivulla 4 olevaa kuvaa toivottiin kehitettävän selkeämmäksi 
 

7. Muut esille tulevat asiat 
- Satakunnan Sydänpiiri, Varsinais-Suomen Sydänpiiri ja Sydänliitto järjestävät 4 - 5.6.2019 
Neuvokas perhe -risteilyn Turku - Tukholma - Turku. Järjestöiltä toivotaan markkinointi- ja 
sponsoriapua. Järjestöille lähetetään Marikan kautta tietoa. Yhteydenotot Susanna Lehtimäki 
susanna.lehtimaki@sydan.fi  
- JYTRY:n SuomiAreena-työryhmä: viikon telttapaikka SuomiAreenalla / 2 yhdistystä teltalla 
päivittäin. Maanantaina 15.7.2019 on vielä tilaa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset Ulla Jäntti 
ulla.jantti@yhteisokeskus.fi  
- Opetus- ja kulttuuriministeriön Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden 
parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-
952-263-599-0  
- Suomen Kipu ry, Suomen Kipu ry / Porin vertaisryhmä ja Otsolan kansalaisopisto järjestävät 
5.4.2019 klo 16 – 17.30 yleisöluennon ”Elämään voi olla tyytyväinen kivusta huolimatta”  
http://www.suomenkipu.fi/aluejaostot/vertaistukiryhmat/pori/  
- Yhteisötalo Otava: kaikille avoimet Yhteiset kahvihetket joka torstai klo 9 – 11 lounaskahvila 
Otavan Olkkarissa, Yhteinen jääkaappi / hävikkiruokaa arkisin klo 9 – 15, Yhteinen olohuone 
maanantaisin klo 12 – 16 (saunamahdollisuus naisille ja miehille erikseen), Me-talo / Perhekirppis 
(0-18-vuotiaiden vaatteet ja kengät) arkisin klo 10 - 13 
- koulutuksia ja tapahtumia järjestöille http://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/  
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- JYTRY:n varsinaiseksi yhdistysjäseneksi ovat pöytäkirjaotteella ilmoittautuneet: Harjavallan 
Seudun Invalidit ry, Satakunnan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry ja Satakunnan Sydänpiiri ry  
 

8. Seuraava kokous 
- 13.5.2019 klo 9 - 11 Yhteisötalo Otava / Taivas-koulutustila 2. kerros (Otavankatu 5 Pori)  

- Ulla Jäntti toimii sihteerinä 
- osanottajien ajankohtaisille kuulumisille aikaa 
- JYTRY:n Syysfoorumi-info (12.10.2019) 
- Järjestöjen Satasote-hanke – Järjestö 2.0: mukana muutoksessa-ohjelman 
ajankohtaiset kuulumiset  

- JYTRY on yhteistyöverkosto. Verkoston kokouksia pidetään toimijoiden toiveesta eri 
puolilla Satakuntaa. Kokoustarjoilut ja -tilat kustantaa kukin kokouksen luokseen kutsunut 
”emäntä / isäntä” 

 
9. Kokouksen päättäminen  

- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15 
 
 

  Puheenjohtaja Paula Ilén   sihteeri Jaana Tuomela  


