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YLEISTÄ 

 

Salon SYTY ry:n pitkäaikainen toiminnanjohtaja Eija-Riitta Hilska jäi eläkkeelle 1.9.2020 alkaen. 

Hänen työtään jatkamaan valittiin 2.4.2020 pidetyssä hallituksen kokouksessa Veera Hälli 

Somerolta. Perehdytys uudelle työntekijälle järjestettiin 3.-31.8., jolloin toiminnanjohtajat 

työskentelivät SYTYssä samanaikaisesti. Eija-Riitta oli perustamassa Salon SYTYä ja työskenteli 

toiminnanjohtajana 15 vuotta yhdistyksen alkumetreiltä asti. Eija-Riitan läksiäiskahvitilaisuus 

järjestettiin 26.8. 

 

Koronapandemia saavutti Suomen maaliskuussa ja pysäytti kaiken muun ohella myös 

yhdistystoiminnan. Tapahtumia ja tilaisuuksia peruttiin ensin 31.5. asti ja koko kesän voimassa oli 

eri suuruisia kokoontumisrajoituksia. Pandemiatilanne heikkeni jälleen syksyn edetessä ja 

marraskuun aikana monet toimijat lopettivat fyysiset tapaamiset yhdistysten tilaisuuksissa. 

Kokoukset, koulutukset ja tapahtumat siirtyivät suurelta osin verkossa järjestetyiksi tai peruuntuivat 

kokonaan.  

  

Sote-uudistuksen valmisteluun liittyvä edunvalvonta- ja vaikuttamistyö jatkui JärjestöSote113 -

hankkeen toimesta kuluneen vuoden aikana. Kyseessä oli hankkeen viimeinen vuosi. Syyskuussa 

perustettiin Varsinais-Suomen sote-järjestöjen neuvottelukunta, johon valittiin mukaan viisitoista 

eniten ääntä saanutta ehdokasta. SYTYn uusi toiminnanjohtaja, Veera Hälli, valittiin mukaan 

neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia sote-järjestöjen yhteisenä edustajana 

tulevan sotemaakunnan valmisteluyhteistyössä. Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta ja 

ensimmäisen toimintavuoden tehtävänä tulee olemaan neuvottelukunnan toimintasäännön luominen 

ja suunnitelma sote-järjestöjen yhteistyön rakentamiselle ja viestinnälle JärjestöSotehanke 113:n 

jälkeen. 

 

Yhteistyö ja mukanaolo eri foorumeilla Varsinais-Suomen alueella on ollut merkittävää 

vaikuttamistyötä, koska yhteistyöelimissä ei useimmiten ole ollut muita seutukuntien tai pienten 

yhdistysten edustajia ja puolestapuhujia. Eija-Riitta Hilska jatkoi maakunnallisen yhteistyöryhmän 

(MYR) alle perustetun järjestöjaoston jäsenenä.  

 

Edunvalvonta- ja vaikuttamistyö painottui vahvasti toiminnanjohtajan tehtäväksi, mutta 

talousasiantuntija osallistui aktiivisesti mm. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin asiakasraadin ja 

sen työ-/pienryhmien toimintaan.  

 

Kuluneen vuoden aikana panostettiin markkinoinnissa SYTYn sosiaalisen median kanavien 

käyttöönottoon. Koronapandemian vuoksi tapahtumien lähettäminen live-lähetyksinä Facebookin 

tai YouTube-kanavan kautta näkivät päivänvalon. Kokouksia ja Torstaitreffejä järjestettiin Teamsin 

välityksellä. Markkinointia suunnattiin paikallislehtien järjestöpalstojen, uutiskirjeiden ja 

nettisivujen ohella vahvasti sosiaaliseen mediaan kuten Facebookiin ja Instagramiin. 

 

Suunnitellut tapahtumat ja tilavarausten määrä romahtivat maaliskuun puolen välin jälkeen. Kesän 

jälkeen toimintoja aktivoitiin joiltain osin, mutta monilta osin merkittävästi aikaisempia vuosia 

pienimuotoisemmin. Toimintatilastoissa kontaktien, kävijämäärien ja tilavarausten määrä pieneni 

kauttaaltaan. Tilavarauksia oli yhteensä 528 (-46 %). Syksyn osalta on nähtävissä Saliin tehtyjen 
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varausten suurempi määrä, kun turvavälien säilymisen mahdollistamiseksi yhdistykset hakivat 

mahdollisimman suuria tiloja käyttöönsä.  

 

 
 

 

Tiloja käyttävien jäsenyhdistysten määrä oli 26 (-10%). Muiden yhdistysten tai muiden käyttäjien 

määrä pysyi lähes ennallaan ollen yhteensä 69 varausta. Kaupungin varauksia näistä oli vain 6 (-

87%), sillä Arkeen voimaa -ryhmien kokoontumisia ei pystytty järjestämään. Kaikista 

tilavarauksista 64 % (+10%) oli käytetty vertais- tai toimintaryhmien toimintaan, 20% yhdistysten 

hallitustyöskentelyyn sekä 8% luentoihin ja koulutuksiin. 

 

 
 

 

Syksyllä 2020 teetettyjen kontaktiseurannan (14.9.–12.10.) ja kävijäseurannan (15.10.-14.11.) 

tulokset myötäilevät pudonneita tilavarauslukemia. Kontakteja eri muodoissaan kirjattiin syys-

lokakuussa 17 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lukema pitää sisällään myös puhelin- tai 

sähköpostikontaktit. Kävijäseurannassa pudotusta oli loka-marraskuussa 59 %. Edellisen vuoden 
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1542 kävijään verrattuna vastaava luku oli 627 kävijää. Kävijöistä 71% oli naisia ja 29% miehiä. 

Tämä sukupuolien välinen suhdeluku oli lähes sama edelliseen vuoteen verrattuna. Ikäluokista 63-

79 -vuotiaita oli eniten, yhteensä 55%. Kaikkiaan yli 63-vuotiaita oli 71% kävijöistä.  

 

Kaupungin kanssa yhteistyö Hyvinvointipiste Linjurin tiimoilta jatkui alkuvuodesta. Kyseessä on 

terveyspalvelujen ylläpitämä neuvonta- ja palvelupiste, jossa myös yhdistykset ovat mukana 

esittelemässä omaa toimintaansa. Tammi-maaliskuun aikana yhdistykset olivat Hyvinvointipiste 

Linjurissa 10 eri päivänä. Loppuvuoden ajan Hyvinvointipiste jouduttiin pitämään suljettuna eri 

asteisten koronarajoitusten vuoksi. 

 

 

 

 

1. YHDISTYKSEN TOIMINTA 

 

Hallitus 

Hallitukseen kuului puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. 

Puheenjohtajana toimi Kauko Lindholm ja varapuheenjohtajana Maija Iltanen. 

Varsinaiset jäsenet vuonna 2020: 

Maija Iltanen, LSSY ry:n Salon Paikallisosasto 

Lasse Lehtiö, Salon Reumayhdistys ry 

Päivi Vigg, Salon Näkövammaiset ry 

Heikki Rämö, Salon Kehitysvammaisten Tuki ry 

Satu Suominen, Salon Seudun Psoriasisyhdistys ry 

Pirjo Virtanen, Salon Invalidit ry 

Varajäsenet: 

Juha Kalevo, Mielenterveysyhdistys Salmi ry 

Tauno Nikander, Salon Kuuloyhdistys ry 

Hallituksen sihteerinä toimi 31.8.2020 asti toiminnanjohtaja Eija-Riitta Hilska. Eija-Riitan 

eläkkeelle siirtymisen jälkeen hallituksen sihteerinä jatkoi toiminnanjohtaja Veera Hälli. 

Yhdistyksen talousasioista vastasi Hanna-Maija Virtanen. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Hallituksen kehittämispäivää ja yhteistyöiltaa 

jäsenyhdistysten kanssa ei pystytty koronan vuoksi järjestämään. Hallitukselle teetettiin 

itsearviointikysely marraskuussa. 

 

Yhdistyksen kokoukset 

Vuosikokous pidettiin maanantaina 10.3.2020 yhdistyksen tiloissa. Kokoukseen osallistui 32 

valtakirjan omaavaa kokousedustajaa 21 jäsenyhdistyksestä. Vuosikokous hyväksyi Salon SYTYn 

hallituksen laatiman strategisen suunnitelman vuosille 2020-2023. 

 
 

Jäsenistö 

Vuoden aikana ei tullut mukaan uusia jäsenyhdistyksiä. Salon Kuurot ilmoittivat eroavansa 

1.1.2020 alkaen. Hallitus hyväksyi eron kokouksessaan 20.12.2019. Jäsenyhdistyksiä oli vuoden 

lopussa 37. Kannatusjäsenten määrä oli 5. 

Jäsenyhdistykset: 

- FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry 

- Endometrioosiyhdistys ry 
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- Lounais-Suomen Allergia ja Astmayhdistys ry 

- Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry 

- Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry 

- Lounais-Suomen SYLI ry 

- Lounais-Suomen Syöpäyhdistys - 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 Klubitalo ry 

- Salon Kuuloyhdistys ry 

- Salon Luustoyhdistys ry 

- Salon mielenterveysseura ry 

- Salon MS-kerho 

- Salon Muistiyhdistys ry 

- Salon Omaishoitajat ry 

- Salon Reumayhdistys ry 

- Salon seudun ADHD-yhdistys ry 

- Salon Seudun Keliakiayhdistys ry 

- Salon seudun Munuais- ja maksayhdistys ry 

- Salon 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 Nivelyhdistys ry 

- Turun Uniyhdistys ry 

Kannatusjäsenet: 

- Salon Metalelektro Oy 

- Design Hill Oy 

- Salon Fysioterapia Oy 

- Kuninkaantien Apteekki 

- Salon Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry 
 

Varainhankinta 

Yhdistyksen oma varainhankinta koostui jäsenyhdistysten jäsenmaksuista ja kannatusjäsenten 

jäsenmaksuista sekä muiden kuin jäsenyhdistysten tilojen käyttökorvauksista. 

 

Henkilöstö 

STEA -rahoitteinen Ak1-toiminta  
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toiminnanjohtaja Eija-Riitta Hilska 31.8.2020 asti 

toiminnanjohtaja Veera Hälli 3.8.2020 alkaen 

IT-asiantuntija Aki Peltoniemi 

talousasiantuntija Hanna-Maija Virtanen 

 

STEAn Paikka auki -ohjelman rahoitus v. 2020 

yhdistysassistentti Santeri Havia 12.2.2020-11.2.2021 

 

Yhdistyksen henkilöstö 

toimistoemäntä Sirpa Kanerva 1.1.-21.10.2020 (palkkatuki 50%, 25h/vko) 

tilaemäntä Sirpa Syväjärvi 1.10.2019-30.9.2020 (palkkatuki 50%, 25h/vko) 

digineuvoja Niko Lehtonen 3.3.-31.12.2020 (kuntouttava työtoiminta 4pv/vko, 4-5h/pv) 

tilaemäntä Marjo Forsman 7.9.-22.12.2020 (kuntouttava työtoiminta 3-4pv/vko, 5h/pv) 

 

Lomautukset 

Henkilökunnasta oli osa lomautettuna toimiston kesäaikaisen kiinniolon vuoksi ja osa koronan 

aiheuttaman toimintakatkon takia:  

Sirpa Kanerva 14.4.-21.6.2020  

Sirpa Syväjärvi 14.4.-21.6.2020 

Hanna-Maija Virtanen 15.7.-31.7.2020 

Santeri Havia 13.7.-31.7.2020 

 

Henkilökunnan koulutus 

Henkilökunta on osallistunut erilaisiin työhön ja toimintaan liittyviin, ammatillista kehitystä 

tukeviin koulutuksiin pitkin vuotta. Järjestäjinä on useimmiten olleet mm. SOSTE, STEA, SIVIS tai 

Järjestösote 113 -hanke. Yhteensä koulutuksiin, seminaareihin ja luentotilaisuuksiin osallistumisia 

oli peräti 72 (+41%). Osallistumisaktiivisuudessa näkyy erittäin hyvin koronavuoden vaikutus, sillä 

verkkokoulutuksiin osallistumisia oli lähes 100% aikaisempia vuosia enemmän. Tilaisuuksien ja 

tapahtumien fyysisten peruuntumisten vuoksi webinaareja järjestettiin paljon enemmän ja niihin oli 

aikaa osallistua muiden tilaisuuksien peruuntuessa. 

 

Ostopalvelut 

Tilintarkastus ostettiin Tilintarkastaja HT, JHT Jukka Vuoriolta, Auditori Oy. 

Lattioiden vuosihuollon teki Clean Ones Siivouspalvelu. 

 

Toimitilat 

Osoitteessa Helsingintie 6 yhdistyksellä on 352:n neliön toimivat ja esteettömät vuokratilat, jossa 

on 3 kokoontumistilaa, 5 toimistohuonetta, keittiö, aula ja sosiaalitilat. Vuokrasopimus on 

voimassa toistaiseksi. 

 

Talous  

Talouden osalta vuosi meni suunnitellusti ja yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. STEAn 

AK1-avustusta saatiin 174 000 €, Paikka Auki-rahoitusta 31 300 € ja Salon kaupungin avustusta 

43 000 €.  

STEAlta ja Salon kaupungilta on saatu myönteiset päätökset vuoden 2021 toimintarahoituksista, 

joten tulevan vuoden talous näyttää jatkuvan tasaisena. Kulurakenteessa ei ole ennakoitavissa 

yllättäviä muutoksia. 
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Muuta 

Yhdistys omistaa Salon Työkeskus Oy:n (Kolmituote) osakkeita 150 kpl. Toiminnanjohtaja Eija-

Riitta Hilska toimi edelleen Työkeskuksen hallituksen jäsenenä ja hän oli myös yhtiökokouksessa 

SYTYn edustajana.  

Jäsenyhdistyksiltä tulleiden ehdotusten pohjalta hallitus valitsi vuoden 2020 vapaaehtoiseksi Marja 

Koljosen, joka toimii vapaaehtoisena mm. Salon Muistiyhdistyksessä ja Salon Invalideissa sekä 

ohjaa Arkeen Voimaa -ryhmiä. 

 
 

2. STEA:N PAIKKA AUKI -OHJELMAN MUKAINEN RAHOITUS 

 

Salon SYTY ry sai toisen kerran STEAn Paikka auki - ohjelman avustusta. Avustus summa oli 

31300 €. Ohjelman kautta saadulla avustuksella tulee työllistää osatyökykyinen henkilö tai alle 29-

vuotias työtön nuori yhdeksi vuodeksi. Tehdyssä hakemuksessa oli ilmoitettu, että työllistämme 

yhden nuoren tai osatyökykyisen yhdistysassistentiksi, jossa työ painottuu erilaisiin viestinnän 

tehtäviin. Tehtävään palkattiin kokopäiväiseksi työntekijäksi Santeri Havia 12 kuukaudeksi 

12.2.2020 alkaen.  

Viestinnän ohella Santeri vastaanotti asiakkaita, ohjasi heitä eteenpäin oikeisiin tiloihin, keräsi 

tilastotietoja, järjesti kokouskahvituksia ja organisoi SYTYn tapahtumia kuten Teematorstain 

käytännönjärjestelyjä. Koronan aiheuttaman tauon aikana yhdistysassistentti vastasi tilojen 

siistimisestä ja ylläpidosta tilaemännän ja toimistoemännän ollessa lomautettuina.  

 
 


