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1. JYTRYn tarkoitus ja rakenne
Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRY on maakunnan yhdistys- ja
vapaaehtoistoimijoiden keskustelu-, kehittämis- ja yhteistyöverkosto. JYTRYn
tarkoitus on lisätä yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja
saavutettavuutta sekä edistää yhdistysten yhteistyötä keskenään ja muiden
toimijoiden kanssa.
JYTRY toimii verkostomaisesti, läpinäkyvästi ja sen kokoontumiset ovat avoimia
kaikille. JYTRY-verkostoon kuuluminen on maksutonta. JYTRY on poliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumaton.
JYTRY-verkoston päätavoitteena on koko yhdistyskulttuurin ja järjestötoiminnan
aseman vahvistaminen yhteistyössä kuntien, Satakuntaliiton, hyvinvointialueen,
koulutusorganisaatioiden, yritysten, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa
Satakunnan maakunnassa. JYTRY-verkostossa kehitetään järjestötoimintaa ja
lisätään yhteistyötä toimijoiden välillä.
JYTRY kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa (kevät- ja syysfoorumit) sekä
tarvittaessa
useammin
keskustelemaan
ajankohtaisista
aiheista
ja
suunnittelemaan tulevaa toimintaa.
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta alatyöryhmineen edistää JYTRYn
tehtävien ja tavoitteiden toteutumista. Neuvottelukunnan jäsenet valitaan
syysfoorumissa. JYTRYn varsinaiset yhdistysjäsenet asettavat ehdokkaat vaaliin
ja valinta tehdään äänestysmenettelyllä.
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JYTRYn tehtävät
koota järjestöt yhteen
edistää järjestöjen keskinäistä yhteistyötä
vahvistaa viestintää
valita Satakunnan järjestöjen
neuvottelukunta
vahvistaa vapaaehtoistoimintaa ja
kokemusosaamista
kerätä ja välittää tietoa järjestöjen tuen ja
koulutuksen tarpeista
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2. JYTRYn jäsenyys
VARSINAISET YHDISTYSJÄSENET
JYTRYn varsinaiseksi yhdistysjäseneksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset ja
julkisoikeudelliset yhteisöt, joilla on toimintaa Satakunnassa. Jäseneksi eivät
kuitenkaan voi liittyä poliittiset, uskonnolliset tai ammattiyhdistystoimintaan
liittyvät yhdistykset. Jäseneksi liitytään toimittamalla pöytäkirjaote Satakunnan
järjestöjen neuvottelukunnan sihteerille. Otteesta tulee ilmetä yhdistyksen
hallituksen tekemä liittymispäätös. Poikkeustapauksissa voidaan varsinaiseksi
yhdistysjäseneksi hyväksyä myös vapaamuotoisen ilmoituksen perusteella, jos
pöytäkirjaotteen toimittaminen ei ole mahdollista (esim. liittojen aluetyö
Satakunnassa). .JYTRYstä erotaan toimittamalla pöytäkirjaote Satakunnan
järjestöjen neuvottelukunnan sihteerille. Otteesta tulee ilmetä yhdistyksen
hallituksen tekemä eroamispäätös. Jos pöytäkirjaotteen toimittaminen ei ole
mahdollista, voi poikkeustapauksissa JYTRYstä erota myös vapaamuotoisella
ilmoituksella (esim. liittojen aluetyö Satakunnassa).
KUMPPANIJÄSENET
JYTRYn kumppanijäseniä voivat olla kunnat, Satakuntaliitto, hyvinvointialue,
koulutusorganisaatiot, yritykset, seurakunnat ja muut toimijat. Kumppanijäsenillä
on vapaa pääsy JYTRYn kevät- ja syysfoorumeihin. Kumppanijäseneksi
ilmoittaudutaan Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan sihteerille.
Varsinaisista yhdistysjäsenistä ja kumppanijäsenistä pidetään ajantasaista listaa
JYTRYn verkkosivuilla. JYTRYn verkkosivuilla voi lisäksi liittyä JYTRYn
sähköpostilistalle, jolloin saa keskitetyn viestinnän kautta ajankohtaista tietoa
JYTRYn toiminnasta ja järjestötoiminnasta yleisesti. Sähköpostilista on avoin
kaikille.
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3. Neuvottelukunta
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan tehtävänä on edustaa kaikkia
satakuntalaisia yhdistyksiä ja toimia yhdistysten edunvalvojana ja erityisesti
Satakuntaliiton,
hyvinvointialueen
ja
kuntien
keskustelukumppanina
järjestötoimintaa koskevissa asioissa.

Neuvottelukunnan tehtävät
edistää JYTRYn tehtävien ja tavoitteiden toteutumista
tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja järjestötoimintaa
koskevissa asioissa
lisätä yhdistysten ja viranomaisten sekä muiden toimijoiden
yhteistoimintaa ja tiedonkulkua
edistää yhdistysten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa
päätöksentekoon
tarjota asiantuntemusta kunnille ja hyvinvointialueelle
päätöksenteon ja kehittämistyön tueksi
ohjata hyvinvointialueen ja kuntien työntekijöitä järjestö- ja
vapaaehtoistoimintaa koskevissa asioissa
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Neuvottelukunta
Neuvottelukuntaan valitaan henkilöitä, jotka edustavat JYTRYn varsinaisia
yhdistysjäseniä. Edustajat voivat toimia yhdistyksissä työntekijöinä tai
luottamushenkilöinä. Neuvottelukunnan jäsenen tulee olla alansa asiantuntija,
aktiivinen ja motivoitunut tehtävään. Neuvottelukunnan jäsenen tulee ajaa koko
järjestökentän etua.
Neuvottelukunnassa on 10 jäsentä. Kymmenen (10) edustajaa valitaan vaalilla
JYTRYn syysfoorumissa. Kymmenestä vaalilla valittavasta edustajasta viisi (5)
edustaa maakunnallisia toimijoita ja viisi (5) paikallistason yhdistyksiä. Lisäksi
valitaan neljä (4) varajäsentä äänestystuloksen perusteella. Äänten mennessä
tasan arpa ratkaisee. Edustajien vaalissa kullakin JYTRYn varsinaisella
yhdistysjäsenellä on käytettävissään yksi ääni sekä maakunnallisten että
paikallisten
edustajien
valinnassa.
Laaja-alaisen
edustuksellisuuden
varmistamiseksi neuvottelukuntaan ei voida valita useampaa edustajaa samasta
yhdistyksestä/järjestöstä.
Ehdokkaaksi neuvottelukunnan vaaliin pitää ilmoittautua kuukautta ennen
syysfoorumia. Ehdokasasettelu julkaistaan JYTRYn verkkosivuilla ja muissa
viestintäkanavissa. Ennen ehdokkaiden nimien julkaisua Satakunnan järjestöjen
neuvottelukunnan puheenjohtaja ja sihteeri tarkistavat, että asetetut
ehdokkuudet ovat JYTRYn toimintaohjeen mukaisia.
Kunkin edustajan kausi neuvottelukunnassa kestää kaksi (2) vuotta alkaen
valintaa seuraavan vuoden tammikuusta, minkä jälkeen kyseinen edustaja on
erovuorossa.
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Neuvottelukunta
JYTRYn
syysfoorumin
jälkeen
neuvottelukunta
kokoontuu
järjestäytymiskokoukseen, jossa se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vuoden (1) toimikaudeksi. Toistaiseksi neuvottelukunnan
sihteerin resursoi Satakunnan yhteisökeskus.
Neuvottelukunta kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa ja tarvittaessa
useammin. Neuvottelukunta voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijajäseniä ja
perustaa alaisuuteensa aihekohtaisia alatyöryhmiä tarpeen mukaan.
Neuvottelukunnan kokoukset järjestetään pääasiassa arkisin päiväaikaan, jotta
yhteistyö Satakuntaliiton, hyvinvointialueen ja kuntien kanssa mahdollistuu.
Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä puolet jäsenistä.
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4. JYTRYn kevät- ja syysfoorumit
JYTRYn jäsenet kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa yhteisiin kevät- ja
syysfoorumeihin, jotka ovat JYTRYn toiminnan suunnittelutilaisuuksia.
Foorumeissa kuullaan Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kuulumisia,
keskustellaan ajankohtaisista kaikkia yhdistyksiä koskevista asioista sekä
suunnitellaan JYTRYn tulevan vuoden toimintaa ja vaikuttamisen kärkiä. Kevätja syysfoorumeilla on neuvottelukunnan työskentelyä ohjaava rooli.
JYTRYn kevät- ja syysfoorumit ovat avoimia kaikille. Tarvittaessa foorumin
yhteydessä voidaan pitää osio, joka on avoin vain varsinaisille yhdistysjäsenille,
mikäli järjestötoiminnan strateginen etu sitä vaatii. Syysfoorumin yhteydessä
varsinaiset yhdistysjäsenet äänestävät keskuudestaan uudet jäsenet
neuvottelukuntaan erovuorossa olevien tilalle.
Kevät- ja syysfoorumeiden puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat Satakunnan
järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtaja ja sihteeri. JYTRYn toimintaohjetta
koskevat päivitykset hyväksytään kevät- ja syysfoorumeiden yhteydessä.
Merkitykseltään vähäiset muutokset voidaan tehdä Satakunnan järjestöjen
neuvottelukunnan päätöksellä.
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5. JYTRYn viestintä
JYTRY-verkoston toimijoiden ajankohtaisista asioista ja tapahtumista
tiedotetaan JYTRYn sähköpostilistalla. Listalle voi ilmoittautua JYTRYn
verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Sähköpostilistalle voivat liittyä kaikki
yhdistystoiminnasta kiinnostuneet yhdistysten työntekijät ja luottamushenkilöt,
kumppanijäsenten edustajat ja yksityishenkilöt. Sähköpostilistalle liittyminen ei
edellytä JYTRYn jäsenyyttä. Sähköpostilistaa ylläpitää toistaiseksi Satakunnan
yhteisökeskus. JYTRYn verkkosivu on toistaiseksi Satakunnan yhteisökeskuksen
verkkosivujen alla.
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Lisätietoja:
Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRY
www.yhteisokeskus.fi/jytry
Facebook: @satakunnanjytry

Satakunnan yhdistys- ja
vapaaehtoistoimijoiden
keskustelu-, kehittämis- ja
yhteistyöverkosto

