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Aika:  4.11.2019 klo 9.10 – 11.10 
Paikka: Rauman Järjestötalo, Siikapolku 1 Rauma 
  
Muistio 
 
1. Kokouksen avaaminen 
- puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.10 
- Raija Reunanen Rauman Järjestötalolta toivotti JYTRY:n tervetulleeksi 
 - Rauman Seudun TULES ry hallinnoi Järjestötaloa 
 - STEA rahoitteista toimintaa 
 - 3 osa-aikaista työntekijää 
 - v. 2020 puolella tarkoitus valita toiminnanjohtaja Järjestötalolle 
 - Järjestötalolla runsaasti monenlaista kerhotoimintaa 
 - yhdistyksillä arkistokaappeja  
 - tiloja mahdollisuus vuokrata 
 - Rauman Seudun TULES ry on vahvasti mukana Rauman Vammaisjärjestöjen 
 Yhteistyötoimikunnassa (VYT)  
 - www.raumanseuduntules.fi  
 
2. Läsnäolijat / Esittäytymiskierros 
- läsnäolijat esittelivät itsensä ja edustamansa yhdistyksen / organisaation 
 
3. KumppanuusAkatemia -hanke / Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, Mervi 
Vähätalo 
- hanke on osa Länsi-Suomen Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmaa 2014 – 2020 
- hanke kestää helmikuuhun 2021 
- tavoitteena mm. yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen 
asiakaslähtöisyys huomioiden erityisesti ikäihmisten palveluissa (koti- ja omaishoidon verkostot). 
Lisäksi tunnettuuden lisäämistä ja palvelumuotoilua 
- sähköinen alusta kehitteillä toimijoiden verkosto- ja kumppanuusosaamisen tueksi  
- KumppanuusAkatemian Facebook-sivu https://www.facebook.com/KumppanuusAkatemia/ 
- esitys muistion liitteenä sähköpostissa 
Keskustelua olemassa olevista / tulossa olevista verkostoista: 
- Satakunnan Vanhustyöstä vastaavien verkosto (vanhuspalvelujohtajat)  
- Satakunnan Omaishoidon verkosto 
- HYTE-yhteyshenkilöiden verkosto 
- Satakunnan HYTE-verkosto 
- Digituki -hanke (kokoaa digitaalista tukea antavat tahot) / Ulla Koivula Satakuntaliitto 
 
4. Yhdistysohjelmilla hyvinvointia ja elinvoimaa -hanke / SataKylät ry, Hanna Ruohola 
- hanke kestää joulukuuhun 2020. Se on jatkoa Omalta kylältä -hankkeelle 
- yhdistysohjelmat 5 kuntaan (Eura, Kankaanpää, Kokemäki, Merikarvia, Pomarkku) + Raumalla 
Elinvoimaohjelmaan maaseutunäkökulman esilletuominen 
- yhdistysohjelmaan kirjataan tavoitteet ja toimenpiteet yhteistyölle. Täten kaupunkien / kuntien ja 
kolmannen sektorin vuoropuhelu ja yhteistyö syvenee. Lisäksi lisätään vastavuoroista ymmärrystä 
ja tietoisuutta 
- kaupungeissa / kunnissa on tarpeen luoda tai päivittää olemassa olevat alueen yhdistysten 
yhteystietolistat 
- esitys muistion liitteenä sähköpostissa 
Keskustelua: 
- Satakunnassa vajaa 4 500 yhdistystä. Digitaalinen alusta ja mobiilisovellus tarpeen, jotta 
yhdistykset voidaan tavoittaa. Kuka koordinoi ja rahoittaa? 
- Rauman Seudun Työnhakijat ry on kehittänyt työllisyyden hoitoon liittyvän alustan / 
palveluhakukoneen  
- www.terveyskyla.fi hyödyksi 
 
5. Verkkopuntari 2.0 -hanke 2017 - 2020 / Satakunnan Sydänpiiri ry, Johanna Toivola 
- verkkopuntari on digitaalinen ratkaisu painonhallinnan ja pysyvien elintapamuutosten tukemiseen 
- Satakunnan Sydänpiiri kouluttaa valtakunnallisesti Verkkopuntari-ohjaajia. Uudet halukkaat 
ohjaajat voivat ottaa yhteyttä Johanna Toivolaan johanna.toivola@sydan.fi  
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- miten järjestöt voivat toimia elintapaohjauksen tukena ja asiantuntijoina? Verkkopuntari vahvistaa 
järjestölähtöistä elintapaohjausta 
- yhteistyötä Satakunnan HYTE-verkoston kanssa 
- erityisryhmien huomiointi ohjauksessa painopisteenä erityisesti vuonna 2020 (liikkumisrajoitteet 
vaikuttavat ravintoon ja liikkumiseen, henkilökohtaisen ohjauksen mahdollisuus) 
- Verkkopuntari-videot: Verkkopuntari-ohjaaja https://www.youtube.com/watch?v=jYb8Cv9vMcI ja 
Raijan tarina https://www.satakunnankansa.fi/a/nsedi0019712 
- www.verkkopuntari.fi  
- esitys muistion liitteenä sähköpostissa 
 
6. Järjestöjen Satasote -hanke – Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -ohjelma / Satakunnan 
yhteisökeskus, Ulla Jäntti ja Marika Westergård 
 - Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisu viimeistään tammikuussa 2020 järjestö – 
 kunta yhteistyöstä 
 - Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta valittiin 12.10.2019. Alueelliset JYTRY-
 verkostot voivat kukin nimetä vielä yhden edustajan neuvottelukuntaan vuoden 2020 
 ensimmäisessä kokouksessaan. Kokousajankohdat löydät 
 https://mailchi.mp/30dcab235a2d/kutsusatakunnanjarjestoyhteistyoryhmajytry 
 - kokouksessa paikalla olleet neuvottelukunnan jäsenet esittäytyivät 
 - neuvottelukunta järjestäytyy marraskuun 2019 aikana ja määrittelee tavoitteita 
 vuodelle 2020. Satasairaala ja Satakuntaliitto ovat alueellisten JYTRY-verkostojen 
 ohella keskeiset yhteistyötahot. Vuoropuhelu esim. yritysten kanssa yksi 
 tulevaisuuden kehittämiskohteista 
 - JYTRY:n Kevätfoorumi kesäkuun 2020 ensimmäisellä viikolla arkipäivänä 
 työaikaan 
 - toimintaohje ohjaa tulevaa JYTRY-toimintaa. Toimintaohje löytyy 
 https://www.yhteisokeskus.fi/wp-content/uploads/2019/03/JYTRYn-toimintaohje_VALMIS.pdf

 - JYTRY:n YouTube-kanavalla useita videoita 
 https://www.youtube.com/channel/UCdXRIdgL3Zc1p98zzfoLuBw/featured 
  
7. Muut esille tulevat asiat 
 - to 16.1.2020 klo 13 – 15.30 SUOMI.FI-palvelu järjestöille. Tilaisuus on 
 Yhteisötalo Otavassa Porissa. Valmistaudu käyttöönottoon etukäteen, mikäli haluat 
 kirjata oman järjestösi tiedot palveluun tammikuun tilaisuuden aikana. Voit toki 
 osallistua muutenkin. Ohjelma, ilmoittautumislinkki ja lisätietoa 
 https://mailchi.mp/458c46d4dc44/varaududigitaaliseentulevaisuuteensuomifi 
 - kokemustoiminta / kokemusasiantuntijatoiminta Satakunnassa. Tutustu 
 oheiseen sivuun https://www.yhteisokeskus.fi/kokemustoiminta/ Erilaista 
 kokemustietoa omaavia koulutettuja kokemustoimijoita ja kokemusasiantuntijoita on 
 Satakunnassa arviolta jo noin 100. Hyödynnä heidän asiantuntemustaan! Katso 
 videot: Keskustelussa kokemustoiminta ja kokemusasiantuntijatoiminta 
 https://www.yhteisokeskus.fi/kysymykset-ja-vastaukset/ ja Kokemustoiminta 
 Satasairaalassa https://www.youtube.com/watch?v=vx9_LQsQJc8 
 - SuomiAreena 2020 Ulla Jäntti ja Marika Westergård tiedottavat myöhemmin 
 - osanottajien ajankohtaiset kuulumiset 
  - Hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistämisen  
  osaamiskokonaisuus vuonna 2020 / Turun yliopisto Sote-akatemia. 
  Lisää Sote-akatemiasta https://sites.utu.fi/sote/  
  - Ehkäisevän päihdetyön viikko 45 
  - Porraspäivät viikko 45 www.porraspaivat.fi  
  - Mielenterveyden ensiapu -koulutus marraskuussa 2019 Raumalla 
  / Tuija Eskelinen ja Porissa / Jaakko Viitala 
    
8. Kokouksen päättäminen 
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10 
 
 

  Puheenjohtaja Paula Ilén   sihteeri Jaana Tuomela  
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