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VUOSIKERTOMUS 2017

YLEISTÄ
Tämän vuoden toimintaa voisi luonnehtia sanaparilla muutosta kohti. Arkiseen työhön, varsinkin työntekijöiden osalta, on tuleva maakunta- ja
soteuudistus tuonut lonkeroitaan entistä vahvemmin. Tulevaan valmistautuminen on käynnistänyt monia erilaisia foorumeita ja keskusteluja uusista
yhteistyö- ja toimintamalleista yli sektorirajojen, niin järjestökentän keskuudessa kuin laajemminkin, paikallisesti ja maakunnallisesti.
Keväällä käynnistyi JärjestöSote 113 Varsinais-Suomi -hanke, joka on varsinaissuomalaisten sote-järjestöjen yhteinen hanke ja jolla vahvistetaan
järjestöjen roolia osana tulevaa sote-aluetta ja maakuntaa. SYTY ja Salon kaupunki ovat siinä mukana sopimuskumppaneina ja sitä kautta myös
aktiivisina toimijoina hankkeessa. Hankkeen puitteissa on syyskaudella ollut erilaisia seminaareja ja muita tilaisuuksia, joihin myös salolaisista
yhdistyksistä on osallistuttu. Yksi paneelitilaisuus järjestöille ja luottamushenkilöille järjestettiin Salossa ja osallistujia oli paikalla runsaasti.
Paneelikeskustelusta tehtiin SYTYn toimesta videotallenne, joka on kaikkien katsottavissa YouTubessa.
Kuntoutussäätiön ARTSI-toiminta tarjoaa sosiaali- ja terveysalojen pienille järjestöille tukea oman toiminnan systemaattiseen arviointiin ja
kehittämiseen. Pääsimme vuodeksi mukaan tähän toimintaan. Kesäkuussa oli aloitus sekä ensimmäinen tapaaminen asiantuntijoiden kanssa.
Kehittämistyö aloitettiin välittömästi ja se jatkuu edelleen. Joitakin seurannan ja arvioinnin työkaluja ja menetelmiä meillä oli jo hyvin käytössä ja
hallinnassa, mutta paljon oli ja on myös kehitettävää. Yhtenä osana valmistui Arviointisuunnitelma, jota päivitetään vuosittain ja jonka hallitus aina
vahvistaa. Työvälineitä suunnitelman toteuttamiseksi saatiin valmiiksi jo useampia.
Toiminta on edelleen ollut vilkasta ja tilojen käyttö runsasta, mutta yleensä tilaa on kaikille tarvitsijoille kuitenkin järjestynyt. Tilastojen mukaan tilojen
käyttökertoja oli 928 kpl ja osallistujia niihin 8643kpl. Tiloja käytti 30 jäsenyhdistystä. Näiden lisäksi oli muutamia muita yhdistyksiä, joilla oli 42
varausta sekä kaupungin tilojen käyttöä 32 kertaa. Pääosin ihmiset ovat osallistuneet jäsenyhdistysten järjestämään vertaistoimintaan. Tilastointi tuo
näkyväksi monenlaisia asioita, kuten sen, että yhdistysten hallinnointiin liittyviin kokouksiin ym. käytettiin tilavarauksista 18%.
Kansanedustaja Katja Taimela oli tammikuussa kolme koko työpäivää tutustumassa yhdistyksen toimintaan osallistuen arkisiin toimiin mm. leipoen
pullaa ja ollen mukana joidenkin ryhmien kokoontumisissa. Aikaa jäi myös keskusteluihin työntekijöiden kanssa ja samalla oli mahdollisuus tuoda esille
erilaisia huolenaiheita tulevien yhteiskunnallisten muutosten suhteen erityisesti järjestönäkökulmasta.
Syksyllä vierailulla olivat uusi kaupunginjohtaja Lauri Inna sekä Katja Taimela.
Huhtikuussa toteutettiin Ammattiopiston lähihoitaja- ja visualistiopiskelijoiden kanssa Hyvoninkadun koululla Näe, koe, kuule -messut jossa
jäsenyhdistyksiä oli esillä kiitettävä joukko. Messujen anti oli suunnattu koulun opikelijoille ja henkilökunnalle sekä suurelle yleisölle yhdistysten
toiminnan tunnettuuden paranemiseksi. Kävijöitä päivän aikana oli kiitettävästi ja messuista saatiin hyvää palautetta.
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Opiskelijoiden pitämä Hyvinvointipysäkki oli avoinna kerran viikossa 33 kertaa ja asiakkaita oli 322. Opiskelijoiden osalta opintosuunnitelmat
uudistuvat eikä siihen ole mahdollisuutta sisällyttää ainakaan toistaiseksi tämän tyyppistä toimintaa, joten Hyvinvointipysäkin toiminta päättyi
14.12.2017
ATK-pysäkki oli toiminnassa ensimmäisen koko vuoden työllistetyn atk-neuvojan voimin, sen toimintaa pidettiin hyvänä ja erittäin tarpeellisena ja siitä
saatiin paljon hyvää palautetta. Asiakaskäyntejä oli 150 ja kävijöiden keski-ikä 70,5 vuotta.
Lähihoitajaopiskelijoiden ylläpitämä ja kaikille avoin palvelupiste Hyvinvointipysäkki toimi edelleen sekä kevät- että syyslukukaudella viikoittain.
Toiminta kuitenkin päättyi joulukuussa koulutusuudistuksen ja siitä aiheutuneen tuntimuutosten vuoksi.
Sytyn Sanomia ei julkaistu tänä vuonna.
Tiloissa oli vuoden aikana neljä taidenäyttelyä. Kehitysvammaisten Tuki järjesti Kansalaisopiston kehitysvammaisten taideryhmän sekä Markku Vainion
töiden näyttelyt. Salon Sydänyhdistyksen Ruususet pitivät kaksi näyttelyä.
1. YHDISTYKSEN TOIMINTA
Hallitus
Hallitukseen kuului puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
Puheenjohtajana toimi Kauko Lindholm ja varapuheenjohtajana Päivi Vigg.
Varsinaiset jäsenet vuonna 2017:
Maija Iltanen, LSSY ry:n Salon Paikallisosasto
Riitta Laajasuo, Salon AVH-kerho
Leila Mustonen-Laine, Salon mielenterveysseura ry
Pirjo Virtanen, Salon Invalidit ry
Ulla Virtanen, Salon Kuuloyhdistys ry
Päivi Vigg, Salon seudun Näkövammaiset ry
Varajäsenet:
Jarmo Virtanen, Salon Parkinson-kerho
Heikki Rämö, Salon Kehitysvammaisten Tuki ry
Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Eija-Riitta Hilska
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Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa sekä piti yhden kehittämisiltapäivän.
Yhteistyötoimikunta kokoontui 3 kertaa.
Yhdistyksen kokoukset
Vuosikokous pidettiin 1.3.2017 yhdistyksen tiloissa. Kokoukseen osallistui 35 valtakirjan omaavaa henkilöä 21 jäsenyhdistyksestä.
Jäsenistö
Vuoden aikana liittyi kaksi uutta jäsenyhdistystä, Lounais-Suomen SYLI ry ja Turun Uniyhdistys ry. Joulukuun kokouksessa hallitus lopetti Salon
Autismi ja Aspergeryhdistys ry:n jäsenyyden. Vuoden 2017 lopussa jäsenyhdistyksiä oli 35:
- FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry
- Lounais-Suomen kilpirauhasyhdistys ry
- Lounais-Suomen SYLI ry
- Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Salon paikallisosasto
- Mielenterveysyhdistys SALMI ry
- Perniön-Särkisalon Sydänyhdistys ry
- Salon AVH-kerho
- 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
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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
Turun Uniyhdistys ry

Kannattajajäseniä oli 10
- Salon Vanha Apteekki
- Salon Lääkintälaboratorio Oy
- Salon Metalelektro Oy
- Design Hill Oy
- Ajan Terapia Oy
- Mehiläinen Salo
- Salon Fysioterapia Oy
- Evondos Oy
- Kuninkaantien Apteekki
- Terveystalo Salo
Varainhankinta
Yhdistyksen talous muodostui Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kohdennetusta toiminta-avustuksesta (Ak1) jota saatiin 170 000€
sekä Salon kaupungin 40 000€ avustuksesta.
Yhdistyksen oma varainhankinta koostui jäsenyhdistysten jäsenmaksuista ja kannatusjäsenten jäsenmaksuista, kuntouttavasta työtoiminnasta tulleista
ohjauspalkkioista sekä muiden kuin jäsenyhdistysten tilojen käyttökorvauksista.
Henkilöstö
STEA -rahoitteinen Ak1-toiminta: toiminnanjohtaja Eija-Riitta Hilska sekä yhdistyssihteerit Hanna-Maija Virtanen ja Aki Peltoniemi.
Yhdistys
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Palkkatuella oli koko vuoden toimistoemäntä Sirpa Kanerva, Sirpa Syväjärvi tilaemäntänä, Satu Suominen toimina-avustajana lokakuun loppuun sekä
Jesse Sainio 3.4. alkaen vuoden loppuun asti. Kaikkien työaika 65% täydestä työajasta. Lyhytaikaisia työkokeiluja, kuntouttavan työtoiminnan jaksoja ja
työhön tutustumisia oli 6 henkilön kanssa.
Tammikuusta kesäkuun loppuun oli lisäksi näyttöperusteinen merkonomiopiskelija, jolla oli koulu- ja työpäiviä vaihtelevasti ja toinen, vastaava
opiskelija aloitti marraskuussa. Näytöt annetaan ja arvioidaan työpaikalla.
Henkilökunnan koulutus
Henkilökunta on osallistunut erilaisiin työhön ja toimintaan liittyviin koulutuksiin pitkin vuotta, järjestäjinä pääsääntöisesti SOSTE, STEA tai
syyskaudella Järjestösote 113 -hanke. Yhteensä koulutuksiin, seminaareihin ja luentotilaisuuksiin osallistumisia oli 42, joista osa verkko-osallistumisia.
Ostopalvelut
Tilintarkastus ostettiin Tilintarkastus ja Konsultointi Harri Leinolta. Kirjanpidon konsultointia on ostettu Datataseelta ja ATK-tukea hyvin vähäisessä
määrin Jukka Hilskalta. Lattioiden vuosihuollon on tehnyt Clean Ones Siivouspalvelu.
Toimitilat
Osoitteessa Helsingintie 6 yhdistyksellä on 352:n neliön toimivat ja esteettömät vuokratilat, jossa on 3 kokoontumistilaa, 5 toimistohuonetta, keittö, aula
ja sosiaalitilat. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.
Talous
Talouden osalta vuosi meni suunnitellusti ja yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. STEAn avustusta saatiin 170 000 € ja kaupungin avustusta
38 000 €. Salon SYTY ry:n toiminnan talous ilmenee tarkemmin erillisestä, vuoden 2017 tuloslaskelmasta ja taseesta.
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 2017 vapaaehtoiseksi Sirkka Vesanderin, joka toimii vapaaehtoisena mm. Salon
AVH-kerhossa ja Salon Seudun Keliakiayhdistyksessä.
Yhdistys oli Kansalaisareena ry:n jäsen.
Ak1 -toiminta näkyy omana osiona.

