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Aika: 13.5.2019 klo 9-11 

Paikka: Yhteisötalo Otava / Taivas, Otavankatu 5A, Pori 

 

1. Kokouksen avaaminen 

-Varapuheenjohtaja Elina Uusivuori avasi kokouksen kello 9.03. 

 

2. Läsnäolijat /Esittäytymiskierros 

-Käytiin esittäytymiskierros 

 

3. JYTRY:n Syysfoorumi 12.10.2019, Ulla Jäntti ja Foorumityöryhmä 

-Ulla Jäntti kertoi foorumin valmistelusta. Työryhmä on kokoontunut yhden kerran. Toiveena on, että 

tilaisuudessa on asiantuntijaluento, verkostoitumista ja neuvottelukunnan vaalit. Tällä hetkellä 

JYTRYssä on kolme varsinaista yhdistysjäsentä. Kaikkia kehotetaan viemään asia yhdistyksen 

hallitukseen ja toimittamaan pöytäkirjaote Jaana Tuomelalle, jotta neuvottelukunta saadaan 

muodostettua. Aiheesta ei herännyt keskustelua. 

 

4. Järjestöjen Satasote -hanke -Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -ohjelman ajankohtaiset 

kuulumiset, Ulla Jäntti ja Marika Westergård 

-Viime kokouksessa puhuttiin hankkeen jatkosta maakunta- ja soteuudistuksen päättymisen jälkeen. 

STEAn edustaja oli puhumassa hankkeiden verkostopäivillä ja ohjelma jatkuu suunnitellusti. 

Hankkeet tekevät ylimääräisen väliraportin ja perustelevat hankkeen tarpeen vuodelle 2020. Jatko 

on siis todennäköinen.  

 

5. Osanottajien ajankohtaiset kuulumiset 

Elina Uusivuori, FinFami: Satakuntaan muodostetaan vapaaehtoistoiminnan Valikot.  Uudelta pohjalta on 

tarkoitus muodostaa entistä koordinoidumpi kokonaisuus. FinFami Satakunnan vertaistoiminnot ym. 

käynnissä.  

Tuula Telin, SENK: SENK on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteenliittymä, tänä vuonna pj. 

Kristillisten eläkeläisten puheenjohtaja Leea Hiltunen Raumalta. Vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä tehdään 

kansanedustajien suuntaan. 

Pentti Rantanen, Satakunnan Monikulttuuriyhdistys: Tilanpuute rajoittaa tällä hetkellä toimintaa. Viime 

vuonna palkkoja maksettiin n. 40 henkilölle. Tiedottaja on aloittanut ja viimeksi on haettu nuorisotoimitsijaa. 

Uusi sihteeri on myös aloittanut. Paljon kursseja ja toimintoja pyörii jatkuvasti. OmaUra typo-hankkeessa yli 

sadalle henkilölle tähän mennessä hankittu työharjoittelupaikka.  

Johanna Koskinen, me-talo: Me-talossa kesällä lasten kesäajan ruokailu ja kesäleiri, moottoripajatoiminta 

käynnistyy. Kevään kerhot ovat päättymässä. Me-talon kirppis toimii Otava-talossa. 

Elina Kivelä-Peltorinne, Vapaaehtoistoiminnnan keskus Liisa: Liisassa koulutetaan vapaaehtoisia ja tarjotaan 

virkistystä vapaaehtoisille. Toimintoja mm. soittorinki yksin asuville ikäihmisille, asiointiapu ja ystävätoiminta 

yhdessä SPR:n kanssa. Yhteensä n. 300 vapaaehtoista, osa enemmän, osa vähemmän aktiivisia. Liisassa on 

kaksi kaupungin työntekijää töissä.  

Janica Uusitalo, Kokemustoimintaverkosto: Satakunnassa on 83 koulutettua kokemustoimijaa, joista 40 

järjestöjen kouluttamaa. Syksyllä järjestetään kokemustoiminnan minimessut, joilla markkinoidaan 
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kokemustoimijaverkostoa laajemmin. Vertaistapaamisia kokemustoimijoille järjestetään 2-3 kertaa 

vuodessa. Kesällä tulossa illanvietto. 

Ulla Koivula, Satakuntaliitto: Toimintaa käynnistellään uudelleen sote- ja maakuntauudistuksen päättymisen 

jälkeen. Ulla Koivula on Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri. Yhteistyötä tehdään kaikkien kuntien 

vanhusneuvostojen kanssa. Syksyllä 4.10. on iso yhteisseminaari vanhusneuvostojen kesken. Ulla Koivula 

välittää tietoa aluekehitykseen nuorista, ikäihmisistä ja järjestöistä. Taustanauhat Satakunnan lauluun 

tilattavissa Ulla Koivulalta. Otson päivänä (11.10) toivotaan satakuntalaisuuden huomioivaa ohjelmaa.  

Tanja Tukkikoski, Satakunnan Omaishoitajat: OmaisOiva-toimintamalli on käytössä, hankkeita ei ole eikä ole 

nyt tarkoitus hakeakaan. Nyt jo noin 40% toiminnoissa mukana olevista on työikäisiä. Yhteydenottoa 

toivotaan mahdollisimman aikaisin jo ennen sitovaa hoivatilannetta. Tavoitteena on tukea koko perhettä ja 

myös omaishoitotilanteen päätyttyä. Toimintaa on koko Satakunnassa. Omaishoitajilla on SuomiAreenassa 

oma teltta.  

Johanna Toivola, Sydänpiiri: Toiminta on tarkoitettu kaikille, joilla on ♥. Yhteistyötä tehdään mielellään, 

viimeksi mm. Unelmien liikuntapäivässä. Terveydenhuollon ammattilaisilla on mahdollisuus kouluttautua 

Verkkopuntari-ohjaajaksi. Muistioon liitetään linkki suosittuun Uniapnea-verkkoluentoon. 

https://sydan.fi/mika-on-uniapea-katso-verkkoseminaari-uniapneasta-ja-sen-hoidosta/ 

Piia Astila, Satasairaalan Perusterveydenhuollon yksikkö: Perusterveydenhuollon yksikkö on lakisääteinen 

tehtävä, toiminut Satasairaalassa viisi vuotta. Yksikön tehtävänä on yhteistyö terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi, täydennyskoulutukset, palvelu- ja hoitoketjujen kehittäminen. Elintapahaasteet ovat isoja 

Satakunnassa. Maakuntavalmistelun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmisteluryhmä jatkaa 

toimintaansa, samoin kuntien hyte-yhteyshenkilöverkosto jatkaa kokoontumisia. Terveyden edistämisen 

määrärahahaussa haetaan kulttuurihanketta Satakuntaan.  

Juha Koskelo, LiikU: Yksi 15 aluejärjestöstä. Seuratyötä tehdään pääasiassa. Terveysliikunnan verkostoryhmät 

toimivat, niissä paljon sote-yhdistyksiä mukana. Haastepyöräily menossa, siihen  nettisovellus tullut 

käyttöön. Syksyllä kuntotestaustapahtumat, joissa myös järjestöillä mahdollisuus esitellä toimintaansa. 

Kehittämisasioissa saa ottaa yhteyttä.  

Tuula Rouhiainen-Valo, Satakunnan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys: Tänä vuonna yhdistyksellä on STEAn 

rahoittama pieni hanke kansalaiskahvilatoimintaan. 22.5. Porissa on nuorten tapahtuma, tapahtumassa 

Anniksella mahdollisuus esitellä nuorille suunnattuja toimintoja. Jos haluat mukaan, ota Kaarina 

Latostenmaahan (kaarina.latostenmaa@samk.fi) yhteys. Syksyllä järjestetään Raumalla ikäihmisten 

tapahtuma.  

Irma Roininen: Yksinäisyys-hanke on loppumassa, yhdistyksen toiminta jatkuu vapaaehtoisvoimin. 

Perusturvalautakunnasta kuulumisia vanhusten laitospaikkojen vähentäminen ja lisää tukea kotona 

asumiseen. Myös omaishoitoa kehitetään. 

Päivi Erkko, Yhteinen keittiö: Yhteisen keittiön toiminta ollut monitoimijaisena käynnissä Porissa jo pari 

vuotta. Päivi koordinoi nyt verkoston toimintaa, lisäksi kohtaamispaikkatoimintaa ja Yhteinen Jääkaappi 

Otavassa. 

Nina Tuli, Kontti: Kontti on iso kolmannen sektorin työllistäjä, 70-80 työtekijää palkkatuella tai 

kuntouttavassa työtoiminnassa päivittäin. Kontti tarjoaa kaupan alan kokemusta ja koulutusta, jatkopaikkaa 

avoimille työmarkkinoille tai koulutusta etsitään. Samalla kerätään rahaa SPR:n toimintaan 

Marita Björn, Kuurojen liitto: Satakunnassa tarjolla palveluohjausta viittomakielisille. Suomen kielen taito 

non monille syntymästään kuuroilla heikko. Kielikysymys on usein esteenä yhteistyössä kohderyhmän kanssa. 

https://sydan.fi/mika-on-uniapea-katso-verkkoseminaari-uniapneasta-ja-sen-hoidosta/
mailto:kaarina.latostenmaa@samk.fi
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Anu Kärki, Huittinen: Syksyllä vapaaehtoistoimijoiden koulutus, vapaaehtoisten löytäminen haasteellista, 30 

nimeä listalla, mutta suurin osa näistä ei käytännössä mukana toiminnassa.  

Kristiina Heiniluoma, Suomen Kipu: Kroonisesta kivusta kärsivien vertaistukiryhmä toimii. Suomen Kipu 

mukana myös eurooppalaisessa yhteistyössä Pain Alliancen kautta.  

Annemari Hirsimäki: Annemari on aloittanut Satakunnan yhteisökeskuksessa vapaaehtoistoiminnan 

koordinaattorina. Annemarin tehtäviin kuuluu OLKA-toiminta Satasairaalan kanssa ja muun 

vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Satakunnassa. Satasairaalan OLKA-toimintaan tulee kolmiosainen 

toimintamalli. Luotsi-piste on remontissa tällä hetkellä. Annemari toivoo syksyllä face-to-face keskusteluja 

vapaaehtoistoiminnasta järjestötoimijoiden kanssa, jotta hän tietää, miten voi auttaa vapaaehtoistoiminnan 

kehittämisessä. Annemariin (annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi) voi ottaa yhteyttä jo nyt.  

6. Sisäisten työryhmien ajankohtaiset kuulumiset 

-Viestintätyöryhmä: Ulla Jäntti ja Marika Westergård ovat pohtineet viestinnän kehittämistä. 

JYTRYn sähköpostilistan kautta menee nyt niin paljon viestejä, että osa vastaanottajista on eronnut 

listalta. Ehdotetaan, että jatkossa tulee neljä sähköpostilistaa alueellisten JYTRYjen mukaisesti ja 

jokainen saa tilata haluamansa listan/listat. Kokeillaan myös uutiskirjettä, johon tärkeimmät JYTRYn 

uutiset ja isot tapahtumat. Viestintäryhmä miettii uutiskirjeen kriteerit. JYTRYn facebookin 

aktivoiminen ei saanut kannatusta kokouksessa. Kaikkia kehotetaan lisäämään tapahtumia 

Satakunta Events- sivustolle.  

-Suomi-Areena -työryhmä: SuomiAreenan teltalla on kaksi yhdistystä samaan aikaan. Teltta on nyt 

täynnä. Yhdistykset huolehtivat omasta osuudestaan. JYTRYn puolesta mietitään teltalle kokoavaa 

ohjelmaa, osallistavaa toimintaa, arvontoja tms. Muut yhdistykset voivat tuoda esitteitä teltalle 

esitetelineeseen. SuomiAreenan aikataulu lähetetään muistion liitteenä. 

-Liikkujan polku: Työryhmä on toistaiseksi telakalla, syksyllä päätetään jatkosta. 

 

7. Syksyn 2019 kokoukset  

- Päätettiin pitää syksyllä kokoukset seuraavasti: ma 2.9. klo 9-11 (Satasairaala, P1 

Neuvotteluhuone) ja ma 4.11. 9-11 (paikka ilmoitetaan myöhemmin). 

 

8. Kokouksen päättäminen 

-Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.24. 
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