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Aika:  2.9.2019 klo 9.00 – 11.00 
Paikka: Satasairaala / B1-neuvotteluhuone, Sairaalantie 3 Pori 
  
 
 
Muistio 
 

1. Kokouksen avaaminen 
- puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00 
 

2. Läsnäolijat / Esittäytymiskierros 
- läsnäolijat esittelivät itsensä ja edustamansa organisaation/yhdistyksen 
  

3. OLKA-toiminta Satasairaalassa, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Annemari Hirsimäki 
- OLKA = koordinoitu järjestö-, vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta sairaalassa 
- valtakunnallista toimintaa 
- Satakunnassa Satakunnan yhteisökeskus/satakuntalaiset järjestöt yhteistyössä Satasairaalan 
kanssa (Mari Viljanen-Peuraniemi ja Sirkku Vainionpää) 
- OLKA-toiminta/palvelut: OLKA-palvelupiste/OIVA-tietopalvelu (Satasairaalan AB-aula), 
vapaaehtoistoiminta/vapaaehtoinen ILONA-palvelu ja vertaistukitoiminta/TOIVO-vertaistukipalvelu. 
Tulevaisuudessa kokemustoiminta tulee erilliseksi osaksi OLKA-toimintaa/palvelua 
- vapaaehtoistoimintaan annetaan 3 h perehdytys sisältäen mm. sairaalaympäristössä toimimisen 
- vapaaehtoistyötehtävät räätälöidään sairaalan tarpeiden mukaisiksi 
- järjestöjen vertaistukitoiminta esille valtakunnalliseen Vertaistaloon www.terveyskyla.fi/vertaistalo  
 
- OLKA-toiminnan lisäksi Annemari kehittää Satakunnan vapaaehtoistoimintaa mm. näkyvyyttä ja 
saavutettavuutta yhdessä vapaaehtoistoimintaa organisoivien tahojen kanssa 
- 12.11.2019 klo 9 – 12 Yhteisötalo Otavassa Porissa vapaaehtoistoiminnan 
yhteiskehittämistilaisuus 
- miten digitaalisuutta voidaan hyödyntää vapaaehtoistoiminnassa? SPR:n sivusto vapaaehtoisille / 
Oma Punainen Risti -tukisivusto https://rednet.punainenristi.fi/oma 
 
- materiaali muistion liitteenä 
- yhteystiedot Annemari Hirsimäki annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi / 044 7444 181 
 

4. JYTRY-toiminnan/-rakenteen uudistamisen kuulumiset, Ulla Jäntti  
- www.yhteisokeskus.fi/jytry sivulla tärkeää JYTRY-infoa (esite, jäsenyys, neuvottelukunta, 
toimintaohje, alueelliset JYTRY-verkostot…) 
- 15.1.2019 hyväksyttyä toimintaohjetta 2019 – 2020 noudatetaan JYTRY-toiminnan/-rakenteen 
uudistamisessa. Vuoden 2020 aikana arvioidaan toimintaohjeen toimivuutta ja muutetaan ohjeen 
sisältöä tarvittaessa 
- Satakunnan yhteisökeskuksen toiminta ja asiantuntijat tukevat JYTRY-toimintaa (neuvottelukunta, 
alueelliset JYTRY-verkostot, foorumit kaksi kertaa vuodessa) 
 
- kokouksessa oli runsasta keskustelua neuvottelukunnan ehdokasasettelusta (mitä 
ehdokkuus/valinta jäseneksi tarkoittaa? miten voi asettua ehdolle? tarvitaanko hallituksen päätös 
ehdolle asettamisesta? henkilöjäsen vai yhdistysjäsen?)  
 - JYTRY-toiminnassa/-rakenteessa luotetaan hyvään yhteistyöhön byrokratiaa 
 välttäen 
 - selkeä viestintä on tärkeää. Infoa ja ohjeita sisältävä video on tekeillä. Ehdolle 
 asettuneet (maakuntatason ja paikallistason ehdokkaat) esitellään sähköpostin ja 
 JYTRY-kotisivun avulla 
 - neuvottelukuntaan valitaan henkilöjäseniä. Yhdistykset eivät aseta ehdokkaita 
 - ehdolle asettuva voi itsekin ilmoittautua Ulla Jäntille 
- myös äänestäminen keskustelutti (miten demokratia toteutuu? miten vaali toteutetaan ja 
viestitään selkeästi? onko suljettu äänestys? tarvitaanko valtakirja äänestyksessä?) 
 - jokaiselle varsinaisella yhdistysjäsenellä on yksi ääni sekä maakuntatason - että 
 paikallistason edustajan vaalissa 
 

http://www.terveyskyla.fi/vertaistalo
https://rednet.punainenristi.fi/oma
mailto:annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi
http://www.yhteisokeskus.fi/jytry
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- lisäksi keskusteltiin myös varsinaisesta yhdistysjäsenyydestä (saadaanko riittävästi ja kattavasti 
varsinaisia yhdistysjäseniä äänestämään neuvottelukunnan jäsenistä? riittääkö hallituksen 
sähköpostikokouksen pöytäkirjaote todentamaan varsinaisen yhdistysjäsenyyden? piiritason 
organisaatiot haasteellisia)  
 - varsinaisia yhdistysjäseniä on tällä hetkellä 49 (HUOM! Sihteerin lisäys muistioon 
 23.10.2019). Kumppanijäsenenä tällä hetkellä ainoastaan Satakuntaliitto 
 
- alueellisten JYTRY-verkostojen käynnistäminen  
 - Pohjois-Satakunnan ja Rauman alueelliset JYTRY-verkostot ovat  
 käynnistäneet toimintaansa. Sekä Kankaanpäässä että Raumalla on  
 kokoonnuttu yhteisten pöytien ääreen kerran 
 - Huittisten ja Porin alueellisten JYTRY-verkostojen toiminta  
 käynnistyy viimeistään alkuvuonna 2020 
 - pohdittava tarvitaanko joitakin teemakohtaisia työryhmiä? 
 - verkostot valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.  
 Koska verkoston tehtävänä on välittää paikallistason näkemyksiä  
 neuvottelukunnalle, on muistioon hyvä kirjata säännöllisesti terveiset  
 neuvottelukunnalle  
 - Ulla Jäntti ja Marika Westergård vastaavat alueellisten JYTRY- 
 verkostojen toiminnan käynnistämisen aloittamisesta 
 
- kysymykset ja vastaukset videot löytyvät oheiselta sivulta 
www.yhteisokeskus.fi/jytrykysymyksetjavastaukset/ 
 

5. Sisäisten työryhmien ajankohtaiset kuulumiset 
- Foorumityöryhmän kuulumiset Syysfoorumista 12.10.2019, Ulla Jäntti 
 - ilmainen brunssi mahdollinen 150 hengelle. Kaikille avoin tilaisuus, myös 
 sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille 
 - neuvottelukuntaan ehdolle asettuvat esillä tilaisuudessa 
 - neuvottelukunnan jäsenäänestys 
 - työpajatyöskentelyä iltapäivällä tiettyjen teemojen osalta 
  
- Viestintätyöryhmän kuulumiset, Marika Westergård 
 - Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY:n visuaalista ilmettä on uusittu 
 - JYTRY:n oma Facebook-sivu on aktivoitu. Facebook-sivun lisäksi on luotu suljettu 
 keskusteluryhmä vapaamuotoiselle keskustelulle 
 - JYTRY tiedoksi -sähköposti sisältää JYTRY-toimijoiden sisäistä tiedotusta tai 
 sidosryhmien/yhteistyökumppaneiden järjestöille suunnattua tiedotusta 
 - JYTRY-uutiskirje jatkossa erillään Satakunnan yhteisökeskuksen uutiskirjeestä 
 - alueellisten JYTRY-verkostojen tiedotusta kehitetään tulevaisuudessa 
 
- SuomiAreena-työryhmän kuulumiset kesästä 2019, Ulla Jäntti 
 - kehittämisideoita mm. tietyt teemapäivät, pelkästään 1 henkilö yhdistyksestä 
 kerrallaan paikalla, vähemmän yhdistyksiä paikalla päivittäin, esitteillä/lehdillä ei ole 
 menekkiä, tekeminen/toiminta herättää kiinnostusta, satakuntalaisyhdistysten 
 yhteistyö esille 
 - SuomiAreenaan 2020 Satakunnan yhteisökeskus on varannut alustavasti viikon 
 Kansalaistori-telttapaikan JYTRY:lle. Kokous kannatti teemapäiviä ja yhtenäisyyden 
 luomista  
 

6. Muut esille tulevat asiat 
- järjestöjen palvelukartat www.yhteisokeskus.fi/jarjestojenpalvelut/ ja vapaaehtoistoiminnan 
palvelukartta www.yhteisokeskus.fi/wp-content/uploads/2019/02/Vapaaehtoistoimintaa-
j%C3%A4rjest%C3%A4vi%C3%A4-tahoja-Satakunnassa_2019-1.pdf 
 - keskustelua palvelukarttojen hyödyistä ja päivittämisestä 
 - yhdistysten/järjestöjen vastuulla on ajantasaisten tietojen toimittaminen Ulla 
 Jäntille/järjestöjen palvelukartat tai Annemari Hirsimäelle/vapaaehtoistoiminnan 
 palvelukartta  
 - palvelukarttojen otsikot kankeat 
 - miten maakunnalliset toimijat huomioon? 

http://www.yhteisokeskus.fi/jytrykysymyksetjavastaukset/
http://www.yhteisokeskus.fi/jarjestojenpalvelut/
http://www.yhteisokeskus.fi/wp-content/uploads/2019/02/Vapaaehtoistoimintaa-j%C3%A4rjest%C3%A4vi%C3%A4-tahoja-Satakunnassa_2019-1.pdf
http://www.yhteisokeskus.fi/wp-content/uploads/2019/02/Vapaaehtoistoimintaa-j%C3%A4rjest%C3%A4vi%C3%A4-tahoja-Satakunnassa_2019-1.pdf
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 - mikäli palvelukarttojen ylläpitämistä ja päivittämistä jatketaan, ohjeistavat Ulla ja 
 Annemari JYTRY-toimijoita  
- HYTE-toiminnan edistämiseen (esim. savuttomuuteen) haastetaan myös järjestöt mukaan 
Satakunnassa 
 

7. Seuraava kokous 
- 4.11.2019 klo 9 – 11 Rauman Järjestötalo, Siikapolku 1 Rauma. Kimppakyyti lähtee Yhteisötalo 
Otavan edestä klo 8.00. Jos haluat kyytiin, niin ilmoittaudu Jaanalle 
jaana.tuomela@yhteisokeskus.fi  
- ajankohtaiset hanketoiminnan kuulumiset kokouksessa esillä. Mikäli haluat puheenvuoron, varaa 
Jaanalta hankkeellesi aikaa asialistalta 

 
8. Kokouksen päättäminen 

- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00 
 
 

  Puheenjohtaja Paula Ilén   sihteeri Jaana Tuomela  

mailto:jaana.tuomela@yhteisokeskus.fi

