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VUOSIKERTOMUS SALON SYTY RY 2016 
 

 
YLEISTÄ 

      
 
Toiminta on koko vuoden 2016 ollut vilkasta ja tilat ovat olleet ahkerassa käytössä. Helpotusta tilojen osalta toi alkuvuodesta saatu kolmas 
kokoontumistila Salonki, kun toiminnanjohtaja muutti projektilta vapautuneeseen toimistohuoneeseen. Tilojen käyttökertoja on ollut yhteensä 925, joka 
on muutaman vähemmän kuin edellisenä vuotena.  
Toiminnan toteutus on pääosin noudattanut toimintasuunnitelmaa. Joitakin suunniteltuja toimintoja ei toteutunut, mutta vastaavasti esim. atk-koulutuksia 
oli paljon suunniteltua enemmän. Neuvontapiste ATK-pysäkki aloitti toimintansa keväällä ensin muutaman vapaaehtoisen voimin ja sitten 
kuntouttavassa työtoiminnassa olevan henkilön voimin. ATK-pysäkki on ollut kaikille avoin henkilökohtaisen neuvonnan piste ja avoinna kolmena 
aamupäivänä viikossa.  
 
Talousasioiden hoidossa haasteita on tuonut uuden kirjanpito-ohjelman käyttöönotto ja koko taloudenhoidon siirtyminen yhdistyssihteerin hoidettavaksi.  
Yhdistyksen talous on toteutunut suunnitelmien mukaan ja taloudellinen tilanne on vakaa. 
 
Joulukuussa tehtiin opiskelijatyönä jäsenyhdistyksille sekä vapaaehtoisille kyselyt, joissa kartoitettiin SYTYn toiminnan merkitystä yhdistyksen tai 
vapaaehtoisen näkökulmasta. Jäsenyhdistyksiltä tuli 28 vastausta ja vapaaehtoisilta 50. Jäsenyhdistysten osalta aktiivisuus oli erittäin hyvä, mutta 
vapaaehtoisten osalta vastausten määrä jäi odotettua vähemmäksi. Molempien kyselyiden perusteella toiminta koettiin erittäin hyväksi ja 
merkitykselliseksi ja siihen oltiin tyytyväisiä nykyiselläänkin, mutta saimme myös kehittämisehdotuksia ja toiveita mm. koulutusten ja toiminnan 
suhteen.  

 
 Lähihoitajaopiskelijoiden ylläpitämä kaikille avoin palvelupiste Hyvinvointipysäkki toimi sekä kevät- että syyslukukaudella viikoittain. 
 
Tiloissa oli vuoden aikana kolme taidenäyttelyä. Kehitysvammaisten Tuki järjesti Kansalaisopiston kehitysvammaisten taideryhmän näyttelyn, Marika 
Kolisevan valokuvanäyttely sekä Anneli Jalosen maalauksia. Näyttelyn jälkeen Anneli Jalonen lahjoitti tiloihin sijoitettavaksi maisemataulun.  
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1. YHDISTYKSEN TOIMINTA 
 

                      Hallitus 
                      Hallitukseen kuului puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.  

 
Puheenjohtajana on toiminut Kauko Lindholm ja varapuheenjohtajana Päivi Vigg.  

 
Varsinaiset jäsenet vuonna 2016: 
Maija Iltanen, LSSY ry:n Salon Paikallisosasto 
Riitta Laajasuo, Salon AVH-kerho 
Heikki Rämö, Salon Kehitysvammaisten Tuki ry 
Eero Törmä, Salon Kuuloyhdistys ry 
Pirjo Virtanen, Salon Invalidit ry 
Päivi Vigg, Salon seudun Näkövammaiset ry 

 
Varajäsenet:  

 Seppo Kettunen, Mielenterveysyhdistys Salmi ry 
Jarmo Virtanen, Salon Parkinson-kerho 

 
Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Eija-Riitta Hilska 

  
Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa sekä piti yhden kehittämisiltapäivän. 
 

                     Yhdistyksen kokoukset 
 
Vuosikokous pidettiin 24.2.2016 yhdistyksen tiloissa. Kokoukseen osallistui 39 valtakirjan omaavaa 23 jäsenyhdistyksestä. 

  
                      Jäsenistö 
 
  Vuoden 2016 lopussa jäsenyhdistyksiä oli 34: 

- FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry       
- Lounais-Suomen kilpirauhasyhdistys ry 
- Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Salon paikallisosasto 
- Mielenterveysyhdistys SALMI ry 
- Perniön-Särkisalon Sydänyhdistys ry 
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- Salon AVH-kerho 
- Salon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry 
- Salon Diabetes ry 
- Salon Hengitysyhdistys ry 
- Salon Invalidit ry 
- Salon Kehitysvammaisten Tuki ry 
- Salon Kuulonyhdistys ry 
- Salon Kuurot - kerho  
- Salon Luustoyhdistys ry 
- Salon mielenterveysseura ry 
- Salon MS-kerho 
- Salon Muistiyhdistys ry 
- Salon Reumayhdistys ry 
- Salon seudun ADHD-yhdistys ry 
- Salon Seudun Allergia ja Astmayhdistys ry 
- Salon Seudun Keliakiayhdistys ry 
- Salon seudun Munuais- ja maksayhdistys ry 
- Salon Seudun Näkövammaiset ry 
- Salon seudun Parkinson-kerho 
- Salon Seudun Psoriasisyhdistys ry 
- Salon seudun Sydänyhdistys ry 
- Suomen Kipu ry, Salon aluejaosto 
- Suomen Nivelyhdistys ry, Salon nivelpiiri 
- Suur-Salon Selkäyhdistys ry 
- Särkisalokotiyhdistys ry 
- Turun CP-yhdistys ry 
- Turun seudun Epilepsiayhdistys ry 
- Turun seudun lihastautiyhdistys ry 
- Turun Seudun Nivelyhdistys ry 

 
Kannattajajäseniä oli 10  
- Salon Vanha Apteekki 
- Salon Lääkintälaboratorio Oy 
- Salon Metalelektro Oy 
- Design Hill Oy 
- Ajan Terapia Oy 
- Mehiläinen Salo 
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- Salon Fysioterapia Oy 
- Evondos Oy  
- Kuninkaantien Apteekki 
- Terveystalo Salo 

 
                     Varainhankinta 

Yhdistyksen talous rakentui Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetusta toiminta-avustuksesta (Ak1) jota saatiin 170 000€ sekä Salon kaupungin 
38 000€ avustuksesta. 

 
Yhdistyksen oma varainhankinta koostui jäsenyhdistysten jäsenmaksuista ja kannatusjäsenten jäsenmaksuista, kuntouttavasta työtoiminnasta tulleista 
ohjauspalkkioista sekä muiden kuin jäsenyhdistysten tilojen käyttökorvauksista. 
  

                     Henkilöstö 
RAY-rahoitteinen Ak1-toiminta: toiminnanjohtaja Eija-Riitta Hilska sekä yhdistyssihteerit Hanna-Maija Virtanen joka palasi perhevapaalta elokuussa ja 
9.2.2016 aloittanut Aki Peltoniemi. Hanna-Maija Virtasen sijaisena toimi 30.6.2016 asti Virpi Nurminen, tehden 80% työaikaa. Hanna-Maija Virtanen 
hoiti perhevapaan aikana yhdistyksen talousasioita 4 työpäivää/kk. 

 
SYTY ry 
Palkkatuella oli koko vuoden toimistoemäntä Sirpa Kanerva, kesäkuun loppuun Anne Laaksonen ja heinäkuun loppuun Paula Rautakangas, kaikki 65% 
työajalla. Työkokeilussa aloitti elokuussa Satu Suominen toimina-avustajana ja syyskuussa Sirpa Syväjärvi tilaemäntänä.  

 
                      Henkilökunnan koulutus 

Henkilökunta on osallistunut erilaisiin ammattiin ja toimintaan liittyviin koulutuspäiviin pitkin vuotta, järjestäjinä pääsääntöisesti RAY tai SOSTE.  
 
                     Ostopalvelut 

Tilintarkastus ostettiin Tilintarkastus ja Konsultointi Harri Leinolta. ATK-tukea on ostettu Jukka Hilskalta ja kirjanpidon konsultointia ---------- 
Lattioiden vuosihuollon on tehnyt Clean Ones Siivouspalvelu.  
  

                     Toimitilat 
Yhdistyksellä on 352:n neliön toimivat ja esteettömät vuokratilat osoitteessa Helsingintie 6.   Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.   

 
                      Liikuntatoiminta 

Yhteistyössä kaupungin liikuntapalvelujen kanssa järjestettiin kaksi vaikeavammaisille suunnattua erityisvesijumpparyhmää. Yhdistys vastasi avustajien 
hankkimisesta sekä heistä aiheutuvista kustannuksista. Avustajat tulivat Avustajakeskuksen kautta. 
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                     Muuta 
Yhdistys omistaa Salon Työkeskus Oy:n (Kolmituote) osakkeita 150 kpl.  Yhtiökokouksessa edustajana oli toiminnanjohtaja ja hän tuli valituksi myös 
Työkeskuksen hallituksen jäseneksi. 

 
Jäsenyhdistyksiltä tulleiden ehdotusten pohjalta hallitus valitsi vuoden 2016 vapaaehtoiseksi Pirjo Randellin Salon Reumayhdistyksestä.  

 
                     Yhdistys oli Kansalaisareena ry:n jäsen. 
 

Salon SYTY ry:n koko toiminnan talous ilmenee erillisestä, vuoden 2016 tuloslaskelmasta ja taseesta. 
 
 

 
 

Salon SYTY ry                  Perustoiminnan (Ak1) vuosikertomus 2016 

Avustuksen käyttötarkoitus: Salon seudulla toimivien potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyön, edunvalvonnan ja 
vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen sekä järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen 
 
Toiminnan strateginen tavoite: Salon SYTY ry aktivoi ja tukee jäsenyhdistyksiään, jotta salolaisten pitkäaikaissairaiden ja vammaisten osallisuus ja osallistumisen 
mahdollisuudet sekä hyvinvointi ja arkielämän laatu lisääntyvät. 

Strateginen tavoite jakaantuu neljään toiminnalliseen päätavoitteeseen. Tämän lisäksi toimintasuunnitelmaan on RAY-anomuksen suunnitelman mukaan otettu omaksi 
kohdakseen yhteistyö, kohta 5, sekä muut vaikuttavat tekijät, kohta 6. 

Päätavoite Osatavoitteet Tehdyt toimenpiteet Tavoitellut tulokset ja vaikutukset 
 
1. Jäsenyhdistysten toiminnan ja 
toimintaedellytysten tukeminen  

 

1. jäsenyhdistysten 
toiminnan tukeminen 
sekä 
vapaaehtoistoimijoiden 
tarvitseman ohjauksen, 
neuvonnan, virkistyksen ja 
koulutuksen järjestäminen  
 
 
 
 

1a. yhdistystoimintaa tukevia 
koulutuksia sekä virike- ja 
liikuntatoimintaa tukevia 
ideailtoja järjestettiin 7 
 
1b. jäsenyhdistyksille on annettu 
atk- ja verkkotoimintoihin 
tarvittavaa tukea ja neuvontaa 
sekä järjestetty 13 vähintään 
kaksi tuntia kestävää koulutusta 
toivotuista aiheista 

1. Koulutuksen ym. 
toiminnan toteutuksessa 
huomioidaan jäsenistöistä 
tulleet toiveet, jolloin 
vastataan oleviin 
tarpeisiin ja odotuksiin. 
Jäsenyhdistysten 
toimintaan saadaan uutta 
tietoa, uusia 
toimintamalleja sekä 
virikkeitä niiden 
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1c. kaikille avoimet, viikoittaiset  
Teematorstait peli-, yhteislaulu-, 
kulttuuri- ja liikunta-aihein 
järjestettiin 40 kertaa, osallis-tujia 
yht, 899 
 
1d.  vapaaehtoisten virkistyspäivä 
11.6, joulukauden avajaiset 
marraskuussa 24.11,  
1.11.elokuvailtapäivä, 30.11. 
Avainteatterin esitys, 26.12. 
Tapanin-kaffet sekä Mustakuula 
turnaus jäsenyhdistysten kesken, 
2 konserttiin oli mahdollisuus 
saada lippuja 
 
1e. saatavilla on ollut ohjausta ja 
neuvontaa yhdistystoimintaan 
liittyvissä asioissa aina 
tarvittaessa 
 
 1f. jäsenyhdistysten 
vapaaehtoisille on annettu 
työnohjauksellista tukea tarpeen 
mukaan 
 
1g. toimisto on ollut avoinna ma, 
ke, pe klo 9-15 ja ti, to klo 9-18, 
tämän lisäksi asiakkaita on 
palveltu myös erikseen sovittuina 
aikoina, riittävällä  aukiololla ja 
henkilökunnan paikallaololla on 
turvattu palvelujen, tuen ja 
neuvonnan saatavuus sekä 

kehittämiseksi. 
Yhdistysten toiminta on 
pääosin vapaaehtoisten 
varassa ja erilaisen 
osallistumisen kautta 
heidän jaksamisensa ja 
taitonsa 
yhdistystoimijoina 
lisääntyvät. Tieto helposti 
saatavilla olevasta tuesta 
rohkaisee käyttämään sitä 
arkailematta hyödykseen 
pientenkin asioiden 
kyseessä ollessa. 
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2. kokoontumistilojen, 
välineiden, laitteiden ja 
tarvikkeiden 
ajanmukaisina ja tarvetta 
vastaavana pitäminen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. jäsenyhdistysten 
yhteistyön kehittymisen ja 
verkostojen rakentumisen 
tukeminen 
 
 

yhdistysten toimintaa tukeva 
asiakaspalvelu 
  
2a. entinen toiminnanjohtajan 
huone on muutettu kokoon-
tumistilaksi, joten jäsenyhdis-
tysten käytössä on ollut kolme 
konoontumistilaa, kaappitilaa 
sekä yksi toimistohuone atk-
laittein ja kopiointi/tulostus-
mahdollisuuksin. Tilavarauksia oli 
925, joista vertaistoimintaan 60%, 
osallistujia 8898, joista 
vertaistoimintaan 62,7%. Tiloja 
käytti 25 jäsenyhdistystä. Sytyn 
omia käyttökertoja 208. 
 
2b.  yhdistyksen tilat on pidetty 
siisteinä ja viihtyisinä, huolehdittu 
laitteiden ja välineiden 
toimivuudesta sekä opastetu ja 
autettu niiden käytössä 
 
2d. keittiö astioineen ja kahvi-
tustarvikkeineen on ollut kaikkien 
käytettävissä 
 
3a. jäsenyhdistysten edustajista 
koostuva yhteistyötoimikunta 
kokoontui 3 kertaa, pyrkien mm. 
edistämään yhdistysten keski-
näistä yhteistyötä  
 
3b. jäsenyhdistysten keskinäis-tä 
yhteydenpitoa ja tiedotusta 

 
 
 

2. Yhteinen fyysinen tila 
kaikkine varusteineen ja 
palveluineen helpottaa 
yhdistystoiminnan 
käytännön järjestelyjä ja 
toteutusta. Se luo 
jatkuvuuden-, 
varmuuden- ja 
turvallisuudentunnetta 
sekä jäsenyhdistysten 
vapaaehtoisille että 
jäsenistölle. Viihtyisiin ja 
esteettömiin tiloihin on 
mukava tulla ja se lisää 
jäsenyhdistysten 
toimintaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Yhteistyötoimikunta 
pyrkii löytämään 
yhdistysten keskuudesta 
uusia keinoja keskinäisen 
yhteistyön lisäämiseksi. 
Sisältä päin tulevat ideat 
kantavat paremmin 
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4. kannustetaan 
jäsenyhdistyksiä 
kehittämään uusia 
toimintamuotoja ja tapoja 
myös tietoverkossa ja 
sosiaalisessa mediassa 

tukemaan perustettu verkko-
foorumi ei osoittautunut 
toiveiden mukaiseksi väyläksi 
 
3c. jäsenyhdistykset ovat teh-
neet yhteistyötä pitkälti vakiin-
tuneiden kumppaneiden kanssa  
 
4a. jäsenyhdistyksille on annettu 
vuoden aikana 39 vähintään 
tunnin kestävää 
avustusta/neuvontaa. Tämän 
lisäksi nopeita atk-aiheisia 
neuvontoja on tehty päivittäin. 
 

käytännön toiminnaksi 
kuin ulkoapäin tulleet ja 
mahdollisuudet 
jatkuvampiin yhteisiin 
toimintoihin paranevat. 

 
 
 
 
 
 

4.jäsenyhdistysten 
verkkonäkyvyys lisääntyy 
ja aktiivitoimijoiden atk-
osaamisen lisääntyessä 
käyttöön otetaan uusia 
toimintatapoja jotka 
helpottavat ja edistävät 
yhdistysten toimintakäy-
täntöjä 

 
 

2. Vertaistoiminnan 
tukeminen ja 
kehittäminen 

 

 
1. kannustetaan ja tuetaan 

jäsenyhdistyksiä 
vertaistoi-minnan 
kehittämisessä ja tuetaan 
siinä mukana olevien 
vapaaehtoisten jaksamista 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1a. vertaistukihenkilöiden ja 
ryhmänohjaajien koulutuksiin ei 
koettu tarvetta ja suunnitellut 2 
luentoa jäivät myös toteutumatta 
 
1b. maksuttomia virkistystilai-
suuksia järjestettiin 4 sekä 
osallistumismaksullisia 3 (2 
konserttia ja elokuva) 
 
1d. on tuettu jäsenyhdistyksiä 
kehittämään ja ylläpitämään 
verkossa tapahtuvaa 
vertaistoimintaa 

1.Vertaistoiminta on 
jäsenyhdistysten ydintoimintaa ja 
panostus siihen leimaa  
yhdistyksen toimintaa. Saamansa 
koulutuksen, työnohjauksellisen 
tuen ja virkistyksen ansiosta 
vertaistukihenkilöiden ja ryhmien 
ohjaajien valmiudet kohdata 
erilaisia ihmisiä ja vaikeita 
tilanteita sekä tietoisuus omasta 
jaksamisesta lisääntyvät. Tämä 
motivoi heitä toiminnassa ja 
kannustaa kehittämään sitä 
edelleenkin. 
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2. vertaistukitoiminnan  
tunnettavuuden 
lisääminen 
ammattilaisten, 
opiskelijoiden sekä 
asiakkaiden keskuudessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SYTY toimii salolaisen 
potilas- ja 
vammaissektorin 
vertaistuen keskuksena  

 
1c. halutessaan henkilökun-nalta 
on ollut saatavissa 
työnohjauksellista tukea  
 
2a. ammattilaisia on muistutet-tu 
vertaistuen saatavuudesta ja 
yhteydenottoja heidän tahol-taan 
on tullut useita yksittäisiin 
asiakkaisiin liittyen 
 
2b.  hoitoalan opiskelijoille on 
pidetty infotilaisuuksia yhdis-
tystoiminnasta ja vertaistuen 
merkityksestä, 78 opiskelijaa 
 
2c. vertaistukitoimintaa on tehty 
tunnetuksi tiedotuksen avulla 
sekä osallistumalla erilaisiin 
tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä 
esittelemällä toimintaa 
vierailleille ryhmille 
 
3a. työntekijät tuntevat hyvin 
jäsenyhdistysten toiminnan ja 
toimijat ja ovat voineet opas-taa 
asiakkaan hänen tarpeidensa 
mukaisen vertaistuen piiriin 
 
3b. jäsenyhdistyksille on ollut 
ilmoitustaulut ja jaettavalle 
materiaalille lokerikot, joista on 
voitu antaa tietoa ja materiaalia 
kiinnostuneille asiakkaille 

 
 
 
 
 
 

2-3. Paikalliset sosiaali- ja   
terveysalan ammattilai-
set muistavat vertaistuen 
merkityksen ja antavat 
siitä tietoa asiakkailleen. 
Opiskelijoiden osalta tieto 
lisää heidän valmiuksiaan 
tähän tulevina ammatti-
laisina. Kun ammattilai-
nen tietää mistä tukea 
saa, lisääntyvät myös ne 
tilanteet kun hän 
asiakkaansa sen pariin 
ohjaa. SYTYn olemassaolo 
helpottaa tätä, koska 
pitää muistaa vain yksi 
yhteystieto 
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3. Yhdistystoimintaan sekä 
pitkäaikaissairaiden ja 
vammaisten elämään liittyvien 
oikeuksien ja                        etujen 
valvonta 
 

1. toimia salolaisen potilas- 
ja 
vammaisyhdistystoiminna
n,  vertaistoiminnan sekä  
kohderyhmän palvelujen 
käyttäjänäkökulman 
asiantuntijana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. seurata sosiaali- ja 
terveysalan toiminta-
kentässä tapahtuvia 
muutoksia, tarvittaessa 
ottaa kantaa niihin sekä 
tiedottaa niistä jäsen-
yhdistyksille  

 
 
 
 

1a. toiminnanjohtaja toiminut 
jäsenenä mm. Salon seudun 
koulutuskuntayhtymän 
neuvottelukunnassa ja sosiaali- ja 
terveysjaostossa, Salon seudun 
Työkeskus Oy:n hallituksessa, 
vammaisneuvos-ton 
neuvottelukunnassa, jäsenenä 
terveyspalvelujen 
hoitajavastaanoton kehittä-misen 
ohjausryhmässä sekä jäsenenä 
Varsinais-Suomen sote-
uudistuksen valmistelun 
intressiryhmien kuuleminen -
järjestöjen valmisteluryhmässä  
 
1b. yhdistyssihteeri jäsenenä 
Varsinais-Suomen sairaanhoi-
topiirin asiakasraadissa ja ollut 
mukana esteettömyyteen 
liittyvissä asiantuntijaryhmissä 
 
2a. seurattiin aktiivisesti 
kaupungin toimintaan liittyviä 
asioita mm. lukemalla tiedotteita, 
esityslistoja, pöytäkirjoja sekä 
osallistumalla erilaisiin 
kansalaiskuulemisiin ja 
tiedotustilaisuuksiin  
 
2b. tarvittaessa asioihin on otettu 
kantaa olemalla yhteydessä 
asianomaisiin virkamiehiin, 
luottamushen-kilöihin ja muihin 
toimijoihin tai annettu lausuntoja 

 1-2. Edunvalvontatyön kautta 
avautuu mahdollisuus 
rakentavaan keskusteluun eri 
tahojen kanssa erilaisten 
muutosten vaikutuksista  ja 
merkityksistä yhdistyskenttään ja 
sen toimintaedellytyksiin.  
SYTYn ja jäsenyhdistysten 
asiantuntijuus tunnetaan, sitä 
osataan käyttää ja hyödyntää ja 
sillä pystytään vaikuttamaan 
asioiden etenemiseen ja 
lopputulokseen eri tilanteissa 
sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla ja yhdistyskentän 
sisällä.  
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2c. on seurattu valtakunnalli-sesti 
tapahtuvia muutoksia ja niiden 
vaikutuksia paikallisesti niin 
palvelujen kuin järjestötoi-
minnankin kannalta, erityisinä 
kohteina sote-uudistus ja 
rahapelifuusio 

 
4.Viestintä 

 
1. lisätä tietoa jäsenyhdistys-

ten olemassaolosta ja 
niiden toiminnasta sekä 
toimintamahdollisuuksista 
niissä  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1a. Sytyn Sanomat julkaistiin 
huhtikuun alussa teemalla Miehet 
potilasyhdistyksen toiminnassa, 
painosmäärä 24 000, jakelu 
salolaisiin kotitalouksiin 
ilmaislehden mukana sekä 
omajakeluna 20 eri palvelu- ja 
terveydenhuollon 
toimipisteeseen ja oppilaitok-
seen eri puolille Saloa, 
ilmoitusmyynti hoidettiin itse, 
lehtitoimikuntaan kuuluivat: 
Kauko Lindholm, Pirjo Virtanen, 
Riitta Laajasuo, Virpi Nurminen, 
H-M Virtanen ja E-R Hilska 
 
1b. on osallistuttu erilaisiin 
tapahtumiin ja messuihin joissa 
mahdollisuus esitellä jäsenyh-
distysten ja SYTYn toimintaa 6 
kertaa (iltatorin yhdistys-tori, 
Vilpas Wikings kotipeli, SSKKY 
minimessut, aivoviikon semi-naari 
AMK, kaupungintalo) 
 

 
1.  Sytyn Sanomat ja esillä 

olo erilaisissa foorumeissa 
antavat ihmisille tietoa 
yhdistysten toiminnasta, 
vertaistuesta, erilaisista 
sairauksista ja niiden 
kanssa elävistä ihmisistä, 
heidän tarpeistaan ja 
arjestaan. Tieto 
auttamaan löytämään 
avun tai vertaisten pariin. 
Erilaisuus saa kasvoja ja 
sitä on helpompi 
ymmärtää ja hyväksyä.  
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2. yhdistyksen ja toiminnan 
ajankohtaisista asioista 
tiedotetaan aktiivisesti eri 
kanavia hyödyntäen ja se 
kannustaa osallistumaan 
järjestettyyn toimintaan 
 
 
 

 

1c. toimintaan on käynyt 
tutustumassa tai siitä on käyty 
kertomassa 7 ryhmälle  
 
2a. Sytyn järjestämästä 
toiminnasta tiedotettiin 
viikoittain Salonjokilaakson 
yhdistyspalstalla ja Salon Seudun 
Sanomien menovin-keissä sekä 
jokaisessa Salon 
kaupunkitiedotteessa, maksul-
lisia ilmoituksia oli muutamia 
 
2b. kuukausitiedote julkaistiin 
heinäkuuta lukuun ottamatta 
joka kuukauden alussa sähkö-
postina yhdyshenkilöille ja uu-
tiskirjeiden tilaajille, kotisivuilla, 
facebookissa ja paperisena 
toimistolla 
 
2c. yksittäisistä tilaisuuksista, 
koulutuksista ym. tiedotettiin 
lisäksi erikseen edellä mainittuja 
kanavia käyttäen 
 
2d. facebookissa päivityksiä 
tehtiin useamman kerran viikossa 
ja kotisivuja päivitettiin tarpeen 
mukaan 
 
2e. kannustettiin jäsenyhdistys-
ten vapaaehtoisia ja jäseniä, 
yhteistyökumppaneita ja muita 
kiinnostuneita liittymään 

 
 
 
 

2. Useiden tiedotuskanavien 
käytöllä varmistetaan 
entistä useampien 
tiedonsaanti ja heidän 
mahdollisuutensa löytää 
itselleen parhaiten 
sopivaa toimintaa, tukea 
tai virkistystä. Hyvä 
tiedonsaanti motivoi 
osallistumaan. 
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uutiskirjetilaajiksi tai facebook-
seuraajiksi jossa tykkääjiä  
 

5.Yhteistyö muiden toimijoiden 
kanssa on laaja-alaista sekä 
tarkoituksenmukaista ja 
avainkumppaneiden kanssa se 
on pitkäjänteistä sekä 
molemmin puolin sitoutunutta 

1. yhteistyö Salon kaupungin 
kanssa jatkuu tiiviinä 
erityisesti sosiaali-, 
terveys- ja 
liikuntapalveluiden sekä 
työvoiman 
palvelukeskuksen kanssa, 
mutta myös muiden 
toimialojen kanssa 
tarpeen mukaan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a. Salon terveyspalvelun 
tuottamia Arkeen voimaa –
ryhmiä kokoontui SYTYn tiloissa 4 
ja toiminnanjohtaja on ollut 
mukana sen toiminnan kehittä-
misessä ja seurantaryhmässä 
 
1b. Arkeen Voimaa -ryhmien 
vertaisohjaajat saaneet SYTYstä 
tukea ja virkistystä samoin 
perustein kuin jäsenyhdistysten 
vapaaehtoiset 
 
1c. toiminnanjohtaja on ollut 
mukana hoitajavastaanoton 
kehittämisen ohjausryhmässä 
 
1d. yhteistyö erityisvesiliikun-
taryhmien osalta on toteutunut 
samoin kuin ennenkin 
(ilmoittautumisten vastaanotto, 
avustajien hankinta, avustajien 
kulujen korvaus) 
 
1e. yhdistyssihteeri on osallis-
tunut Esteetön leikkipuisto -
hankkeeseen 
 
1f. tarjottu kahdelle vaikeasti 
työllistettävälle pitkäaikaistyöt-
tömälle mahdollisuus kuntout-
tavaan työtoimintaan ja kahdelle 

1. Yhteistyön kautta SYTYn ja 
jäsenyhdistysten 
asiantuntijuuden ja oman 
sektorin toiminnan 
osaaminen tunnistetaan ja 
sitä osataan hyödyntää. 
Yhteistyöstä hyötyvät 
entistä useammin 
yksittäiset vammaiset ja 
pitkäaikaissairaat henkilöt 
tai heidän omaisensa. 
Esim. Arkeen Voimaa 
ryhmäläisille SYTYssä 
tapahtuva toiminta tulee 
tutuksi kun ryhmät 
kokoontuvat tiloissamme 
ja kynnys tulla mukaan 
johonkin madaltuu 
entisestään. Samoin 
meillä on kokemusta 
vapaaehtoisten tukemi-
sesta, joten ryhmien 
ohjaajien on tarkoituk-
senmukaista saada sitä 
meiltä. 
Kaupunki näkee SYTYn 
merkityksellisenä 
toimijana ja myöntää 
edelleen taloudellista 
avustusta.  
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2. oppilaitosyhteistyö on 
monipuolista ja kahden- 
suuntaista eikä se rajoitu 
pelkästään sosiaali- ja 
terveysalan opiskelijoihin 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. salolaisessa sosiaali- ja 
terveysalan vapaaehtois- 

työkokeilupaikka 
 
1g. on osallistuttu erilaisiin 
yhteistyökokouksiin ja -tilai-
suuksiin, aiheina mm. avusta-
jakortti, yhdenvertaisuussuuni-
telma, liikuntatapahtuma sekä 
ylläpidetty henkilökohtaisia 
yhteyksiä avainhenkilöihin  
 
 
2a. opiskelijaryhmille on 
järjestetty infotilaisuuksia 
yhdistystoiminnasta ja vertais-
tuen merkityksestä 4 ryhmälle, 
eri alojen yksittäisiä opiskeli-joita 
on 4 käynyt tutustumassa 
yhdistyksen toimintaan sekä 2 on 
ollut työssäoppimisjaksoilla 
 
2b. Salon ammattiopiston 
loppuvaiheen lähihoitajaopis-
kelijat ovat pitäneet palvelupis-te 
Hyvinvointipysäkkiä SYTYn tiloissa 
32 kertaa, 338 kävijää 
 
2c. vammaistyön lähihoitaja-
opiskelijoille on järjestetty 
asiakkaita itsenäisen opiskelun 
jaksoille 
 
3a. on oltu aktiivisesti mukana 
paikallista vapaaehtoistoimin-taa 
koordinoivien työntekijöi-den 
KumppaRit -valikkoryh-mässä, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Opiskelijat saavat tietoa ja 
kokemuksia 
yhdistystoiminnasta ja 
vertaistuesta jolloin he 
tulevina ammattilaisina 
osaavat paremmin antaa 
niistä tietoa asiakkailleen. 
Muut kuin hoitoalan 
opiskelijat kohtaavat 
erilaisuutta ja oppivat 
toimimaan eri lailla 
vammaisten tai toiminta-
rajoitteisten ihmisten 
kanssa. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Toistensa toiminnan 
tunteminen lisää 
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kentässä tehdään 
yhteistyötä ja tunnetaan 
toistensa toiminta sekä 
osataan ohjata 
vapaaehtoisia heidän 
haluamiinsa tehtäviin  

 

ryhmä on osa valtakunnallista 
toimintaa 
 
3b. vapaaehtoistoiminnasta 
kiinnostuneille henkilöille on 
kerrottu eri mahdollisuuksista      
sekä ohjattu heitä  kiinnostus-
tensa mukaiseen toimintaan 
 
3c. aloitettu yhteisen seminaarin 
valmistelut Kansalaisareenan 
kanssa   

yhteistyötä ja 
vapaaehtoistoiminnan 
näkyvyyttä paikkakun-
nalla. Vapaaehtoiseksi 
haluavan on helppo saada 
tietoa monipuolisesti eri 
vaihtoehdoista ja mukaan 
lähteminen on helpom-
paa. Työntekijöiden 
yhteistyön kautta hyvien 
käytäntöjen on helpompi 
levitä ja osaamista 
voidaan hyödyntää 
laajemmin. 

 
 
Muut vaikuttavat tekijät 

 
1. kolmannen työntekijän 

rekrytointi ja kaikkien 
toimenkuvien tarkistus   

 
 
 

2. seuranta ja arviointi 
 
 
  

 
1a. yhdistyssihteeri Aki 
Peltoniemi aloitti työt 9.2.  
 
1b. kaikkien työntekijöiden 
toimenkuvat tarkistettu  
 
2a. 15.10. – 14.11. välisenä 
aikana toteutettu kävijä-seuranta  
 
2b. tilojenkäyttö ja ryhmiin 
osallistuminen on tilastoitu 
määrän, toiminnan laadun ja 
käyttäjätahon mukaan 
 
2c. tapahtumista ja koulutuk-sista 
on kerätty osallistujilta 
palautteita  
 
2d. jäsenyhdistyksille ja 

 
1.Pystytään tukemaan 
päättyneen projektin aikana 
jäsenyhdistyksissä alkaneiden 
toimintojen jatkumista ja 
edelleen kehittymistä sekä 
antamaan tarvittavaa koulutusta 
ja neuvontaa näiden 
mahdollistumiseksi. Vaikka 
monet jäsenyhdistysten toimijat 
ovat melko iäkkäitä, he saavat 
koulutusten ja neuvonnan kautta 
mahdollisuuden yhdistystensä 
toiminnan kehittämiseen ajan 
vaatimusten ja trendien 
mukaisesti. Samalla lisääntyneet 
taidot edes-auttavat heitä omien 
asioidensa hoidossa. 
 
2.Eri asioiden seurannoilla ja 



  16 / 16   

vapaaehtoisille on tehty 
opiskelijatyönä kysely 
joulukuussa 
 
2e. yhteistyötoimikunta ja 
yhdistyksen hallitus ovat arvi-
oineet ja antaneet palautetta 
toiminnasta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. uutena toimintana on 
toukokuussa aloitettu 
ATK-pysäkki, joka on 
kaikille avoin henkilö-
kohtaisen neuvonnan 
piste mobiililaitteiden ja 
tietokoneiden käytön 
ongelmissa. Neuvojat 
kuntouttavassa työtoi-
minnassa olevia atk-
osaajia 

tilastoinneilla saadaan tarkkaa 
tietoa toiminnan volyymista ja 
kohdentumisesta sekä tehtävällä 
kyselyllä selkeää käyttäjä-
palautetta. Näiden avulla 
toimintaa voidaan kehittää 
jatkossa mahdollisimman hyvin 
tarvetta vastaavaksi. 
Arviointi ja seuranta kehittyvät 
koko ajan kokemuksen myötä 
tarkoituksenmukaisemmaksi ja 
paremmin hyödynnettäväksi. 
Asiakaskyselyn avulla saadaan 
tietoa SYTYn toiminnan 
merkityksestä ja vaikutuksista 
jäsenyhdistyksissä ja 
vapaaehtoisille sekä tulevan 
toiminnan kehittämistarpeista ja 
toiveista. 

    
 

 


