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VUOSIKERTOMUS 2019

YLEISTÄ
Sote-uudistuksen valmisteluun liittyvä edunvalvonta- ja vaikuttamistyö muuttui merkittävästi
keväällä hallituksen hylättyä uudistusesityksen ja sen jälkeen hallituksen vaihduttua. Järjestöjaosto
on kuitenkin jatkanut toimintaa edelleen matalalla profiililla Järjestösote 113 -hankkeen suojissa.
Yhteistyö ja mukanaolo eri foorumeilla on ollut merkittävää vaikuttamistyötä, koska niissä ei
useimmiten ole ollut muita seutukuntien tai pienten yhdistysten edustajia ja puolestapuhujia.
Toiminnanjohtaja valittiin loppuvuodesta maakunnallisen yhteistyöryhmän (MYR) alle perustetun
järjestöjaoston jäseneksi.
Edunvalvonta- ja vaikuttamistyö painottui vahvasti toiminnanjohtajan tehtäväksi, mutta
talousasiantuntija osallistui aktiivisesti Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin asiakasraadin ja sen
työ-/pienryhmien toimintaan. Lisäksi yhdistysassistentti oli mukana Salon kaupungin
terveyspalveluiden asiakasraadissa.
Maakunnallisen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen valmisteluryhmän alatyöryhmänä ollut
järjestötyöryhmä julkaisi joulukuussa 2018 valtakunnallisestikin monien tahojen kiinnostusta
herättäneen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä
edistävän toiminnan kuvauksen. Osa siinä esitetyistä toiminnoista saatettiin SYTYn toimesta
YouTubeen videosarjaksi konkretisoimaan selvityksen kuvauksia. Yhdistykset pääsivät itse
videoilla kertomaan, mitä hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa heillä on. Videosarja
julkaistiin syksyllä.
Yhteistyö vanhojen kumppaneiden kanssa oli edelleen vilkasta. Varsinais-Suomen Vammais- ja
Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry:n (ent. TVJ) kanssa solmittiin yhteistyösopimus. VAPI:n
hallitus oli lokakuussa vierailulla tutustumisen ja yhteistyön kehittämisen merkeissä.
Yhdistyksen kotisivut uudistettiin kokonaan ja panostettiin erityisesti niiden saavutettavuuteen,
selkeyteen ja ilmeen raikkauteen. Uudet sivut julkaistiin Joulukauden avajaisissa. Sivut teki
Mainostoimisto Kuke.
Toiminta on edelleen ollut vilkasta ja tilojen käyttö runsasta. Tilavarausten määrä pieneni hieman
ollen nyt 978 kpl. Tiloja käyttävien jäsenyhdistysten määrä oli 29. Muiden yhdistysten tai muiden
käyttäjien määrä oli 62 varausta. Kaupungin varauksia oli 47 ja ne ovat pääosin Arkeen voimaa ryhmien kokoontumisia. Kaikista tilavarauksista 54,6 % oli käytetty vertais- tai toimintaryhmien
toimintaan.
Kaupungin kanssa yhteistyö Hyvinvointipiste Linjurin tiimoilta jatkui. Se on terveyspalvelujen
ylläpitämä neuvonta- ja palvelupiste, jossa myös yhdistykset ovat mukana esittelemässä omaa
toimintaansa. Terveyspalvelujen johto kutsui yhdistyksiä koolle keväällä kuullakseen yhdistysten
palautetta ja toimintaehdotuksia hyvinvointipisteen kehittämiseksi.
Vuosikokous hyväksyi Salon SYTYn päivitetyt säännöt, jotka lähetettiin patentti- ja
rekisterihallituksen hyväksyttäviksi. Siellä ne hyväksyttiin 10.6.2019.
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Sääntömuutosta valmistellut työryhmä jatkoi edelleen laatimalla yhdistykselle Talous- ja
johtamisohjeistuksen. Työryhmässä olivat Leila Mustonen-Laine (hallituksen jäsen, ryhmän pj.),
Eija-Riitta Hilska (toiminnanjohtaja), Heikki Rämö (hallituksen jäsen), Päivi Vigg
(yhdistysassistentti) ja Outi Hoikkala (SYTYn vapaaehtoinen, ryhmän sihteeri). Intensiivisen
työrupeaman jälkeen työryhmän esitys yhdistyksen talous- ja johtamisohjeeksi hyväksyttiin
hallituksen 19.9. olleessa kokouksessa ja sen noudattaminen aloitettiin heti.
Tiloissa pidettiin entiseen tapaan useampia taidenäyttelyitä.

1. YHDISTYKSEN TOIMINTA
Hallitus
Hallitukseen kuului puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
Puheenjohtajana toimi Kauko Lindholm ja varapuheenjohtajana Leila Mustonen-Laine
Varsinaiset jäsenet vuonna 2019:
Maija Iltanen, LSSY ry:n Salon Paikallisosasto
Lasse Lehtiö, Salon Reumayhdistys ry
Leila Mustonen-Laine, Salon mielenterveysseura 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 toiminnanjohtaja Eija-Riitta Hilska ja talousasioista vastaa HannaMaija Virtanen
Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa sekä piti yhden kehittämispäivän lokakuussa.
Hallituksen pitämä yhteistyöilta jäsenyhdistysten kanssa pidettiin helmikuussa.
Yhdistyksen kokoukset
Vuosikokous pidettiin maanantaina 4.3.2019 yhdistyksen tiloissa. Kokoukseen osallistui 32
valtakirjan omaavaa kokousedustajaa 18 jäsenyhdistyksestä.

Jäsenistö
Vuoden aikana jäseniksi liittyivät Salon Klubitalo ry ja Salon Omaishoitajat ry. Jäsenyhdistyksiä
oli vuoden lopussa 38.
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Salon Kuurot ilmoittivat eroavansa 1.1.2020 alkaen. Hallitus hyväksyi eron kokouksessaan
20.12.2019.
Kannatusjäsenten määrä oli 5.
Jäsenyhdistykset:
- FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry
- Endometrioosiyhdistys ry
- 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 Kuurot - kerho
- 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
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Varainhankinta
Yhdistyksen oma varainhankinta koostui jäsenyhdistysten jäsenmaksuista ja kannatusjäsenten
jäsenmaksuista sekä muiden kuin jäsenyhdistysten tilojen käyttökorvauksista.
Henkilöstö
STEA -rahoitteinen Ak1-toiminta: toiminnanjohtaja Eija-Riitta Hilska, IT-asiantuntija Aki
Peltoniemi ja talousasiantuntija Hanna-Maija Virtanen, joka palasi perhevapaalta 19.8. Hänen
sijaisenaan on ollut 30.6. asti Marika Suuronen. Hanna-Maija hoiti perhevapaan aikana 20%
työajalla yhdistyksen kirjanpidon ja Marika teki 80% työaikaa.
STEAn Paikka auki ohjelman rahoituksella palkattiin yhdistysassistentiksi Päivi Vigg 18.2.2019
alkaen.
Yhdistys
Palkkatuella (50%) oli koko vuoden toimistoemäntä Sirpa Kanerva ja Sirpa Syväjärvi
tilaemäntänä. Kaupungin edelleen sijoittamina työllistettyinä toiminta-avustajina oli Outi
Hoikkala 5.3. asti ja Annika Lammi ajalla 1.4.-31.12. ATK- neuvojana oli Jarmo Lylyoja, ensin
kuntouttavassa työtoiminnassa, maaliskuun alusta palkkatuella ja marras-joulukuussa kaupungin
edelleen sijoittamana. Työllistetyt tekivät vajaata työaikaa.
Henkilökunnan koulutus
Henkilökunta on osallistunut erilaisiin työhön ja toimintaan liittyviin, ammatillista kehitystä
tukeviin koulutuksiin pitkin vuotta. Järjestäjinä on useimmiten olleet SOSTE, STEA tai
Järjestösote 113 -hanke. Yhteensä koulutuksiin, seminaareihin ja luentotilaisuuksiin osallistumisia
oli 61, joista osa verkko-osallistumisia.
Ostopalvelut
Tilintarkastus ostettiin Tilintarkastus ja Konsultointi Harri Leinolta. 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, keittiö, aula ja sosiaalitilat. Vuokrasopimus on
voimassa toistaiseksi.

Talous
Talouden osalta vuosi meni suunnitellusti ja yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vakaa. STEAn
AK1-avustusta saatiin 172 000 €, Paikka auki-rahoitusta 33 000 € ja kaupungin avustusta 42 000
€. Salon SYTY ry:n taloustilanne on vakaa ja ilmenee tarkemmin erillisestä, vuoden 2019
tuloslaskelmasta ja taseesta.
Muuta
Yhdistys omistaa Salon Työkeskus Oy:n (Kolmituote) osakkeita 150 kpl. Yhtiökokouksessa
edustajana oli yhdistyksen varapuheenjohtaja Leila Mustonen-Laine. Toiminnanjohtaja Eija-Riitta
Hilska toimi edelleen Työkeskuksen hallituksen jäsenenä.
Jäsenyhdistyksiltä tulleiden ehdotusten pohjalta hallitus valitsi vuoden 2019 vapaaehtoiseksi Sisko
Lupalan, joka toimii vapaaehtoisena Salon MS-kerhossa ja Yhdistävä tekijä -blogissa kirjoittajana.
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Yhdistys oli Kansalaisareena ry:n jäsen.
Ak1 -toiminta näkyy omana osiona.

2. STEA:N PAIKKA AUKI -OHJELMAN MUKAINEN RAHOITUS
Salon SYTY ry sai ensimmäisen kerran STEAn Paikka auki -ohjelman avustusta 33 000 €.
Ohjelman kautta saadulla avustuksella tulee työllistää osatyökykyinen henkilö tai alle 29 vuotias
työtön nuori yhdeksi vuodeksi. Olimme hakemuksessa ilmoittaneet työllistävämme
osatyökykyisen henkilön, jonka työpanos painottuisi mm. koulutusten ja tapahtumien
järjestämiseen. 18.2. alkaen 12 kuukaudeksi palkattiin Päivi Vigg yhdistysassistentiksi.
Päivi Viggillä tiedettiin olevan paljon osaamista yhdistystoiminnasta ja hänen työnsä painottuikin
erityisesti jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen tähtääviin tehtäviin, joissa panostettiin sellaisiin
koulutuksiin, tiedon välitykseen ja tukeen, jotka kannustivat ja vahvistivat jäsenyhdistyksiä
kehittämään omaa toimintaansa sekä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.
Yhdistysassistentti oli aktiivisesti mukana Sytyn Sanomien tekemisessä. Lisäksi hän on julkaissut
säännöllisen epäsäännöllisesti (20 krt) Päivi pohtii-palstaa, jossa on pohdittu yhdistysmaailman
kiemuroita.
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan
kuvauksesta tehdyssä ja YouTubessa julkaistussa videosarjan toteutumisessa yhdistysassistentilla
oli merkittävä rooli, sillä hän kokosi haastateltavat, käsikirjoitti osat, teki yhteenvedon osion
alkuun ja toimi haastattelijana videoissa. Haastattelut tehtiin toukokuussa ja videot julkaistiin
saavutettavina SYTYn Youtube -kanavassa syksyllä.
Yhdistysassistentin työpanos on liittynyt vahvasti osaksi kokonaistoimintaa ja on ollut siinä
merkittävä lisä.
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Salon SYTY ry

Perustoiminnan (Ak1) vuosikertomus 2019

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; jäsenyhdistysten
toiminnan ja toimintaedellytysten tukeminen, vertaistoiminnan tukeminen, yhdistystoimintaan
sekä pitkäaikaissairaiden ja vammaisten elämään liittyvien oikeuksien ja etujen valvonta sekä
viestintä. Tämän lisäksi toimintasuunnitelmaan on STEA-anomuksen suunnitelman mukaan
otettu omaksi kohdakseen yhteistyö, kohta 5, sekä seuranta ja arviointi, kohta 6.
Toiminnasta voi nostaa uusina asioina yhteistyössä kaupungin ja Ykkösakselin kanssa järjestetyt ja
sektorirajat ylittäneet koulutukset, jotka onnistuivat ja tavoittivat osallistujia hyvin. Viestinnän
osalta uudet kotisivut oli merkittävä asia, koska saavutettavuus ja käyttömukavuus niiden osalta
parani merkittävästi.
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Osatavoitteet
1. Jäsenyhdistykset
ja vapaaehtoistoimijat saavat
tarpeisiinsa
vastaavaa tukea
toimintansa
turvaamiseksi,
toteuttamiseksi ja
kehittämiseksi,
sekä keskinäisen
yhteistyön
tekemiseksi.

Toteutuma (Tehdyt toimenpiteet)

Arviointi tulokset ja vaikutukset

- yhdistystoimintaa tukevia koulutuksia ja luentoja
järjestettiin 6 mm. tulorekisteri, palkka.fi,
vammaiskortin käyttö ja esteettö- myys.,
osallistujia yht. 237
- virkistysiltoja ja- tapahtumia yhdistysten
vapaaehtoisille oli 5 mm. teatteria ja elokuvia,
sointukylpy ja virkistyspäivä, osallistujia 115

- koulutuksissa käyneet vastasivat
seuraavasti(arvoasteikko 1 - 4):

- jäsenyhdistysten aktiiveille oli ATKneuvontakertoja keskiarvona 20 kertaa ja 12
tunnin verran kuukaudessa. Tämän lisäksi
neuvontaa annettiin myös usein muiden
työtehtävien lomassa.
- ATK koulutusta toivotuista aiheista oli 8 kertaa,
osallistujia oli 79.
- 9.10 oli Seniorsurf päivä jossa oli useita
asiantuntijaluentoja, osallistujia 49.
- ATK-asiantuntija on ollut saatavilla yhdistysten
avuksi päivittäin. Työnkuvaan kuului olla mukana ja
tukena yhdistysaktiivien tietoteknisten haasteiden
kanssa. Apua ja oppia sai esim. laitehankinnoista
aina toimisto-ohjelmien kiemuroihin.
- kaikille avoimen ATK-Pysäkin suurin asiakaskunta
muodostui jäsenyhdistysten jäsenistä. ATKPysäkillä työkokeilussa tai työllistettynä ollut ATKneuvoja antoi neuvontaa sekä opastusta
tietokoneiden ja mobiililaitteiden käytössä.
Varattuja aikoja oli 257, neuvontaa annettiin yht.
182 tuntia. Keskiarvona 23 kertaa ja 17 tunnin
verran kuukaudessa. Toiminta perustuu VTKL
SeniorSurf projektin malliin.

(Koulutus vastasi odotuksiani) ka 3,52
- 92% uskoo voivansa hyödyntää
oppimaansa yhdistyksen tai
vapaaehtoisen toiminnassa
- Atk-koulutuksissa käyneet vastasivat:
(kykenen hyödyntämään oppimaani
arjessa) ka 3,54
(Voin hyödyntää koulutuksessa
oppimaani yhdistyksemme toiminnassa
/ vapaaehtoisena toimiessani.)ka 3,42
(koulutuksen sisältö vastasi tarkoitusta)
ka 3,95
(Koulutuksen sisältö vastasi odotuksia)
ka 3,48
ATK-Koulutuksista kysyttiin
kouluarvosanaa, josta saatiin keskiarvo:
9,14 (4-10).
-saadun palautteen mukaan
koulutusten ansiosta valmiudet
yhdistyksen vapaaehtoisena
lisääntyivät ja atk-koulutukset lisäsivät
whatsappin ja facebook messengerin
käyttöä mm. hallituksissa jäsenten
keskinäisessä viestittelyssä.

Teemaatorstaissa ja tapahtumissa
käyneet vastasivat seuraavasti
(arvoasteikko 1 - 4):

- SYTYn virkistystoiminta Teematorstait järjestettiin
vuoden aikana 41 kertaa. Teematorstaissa oli
viikoittain vaihtuva aihe: Peli, Yhteislaulu, Kulttuuri,
Liikunta/muu toiminta. Teematorstai oli kaikille
avointa ja ilmaista toimintaa. Kävijöitä 856.

(Sain tapahtumasta uutta tietoa /
mielenkiintoista sisältöä arkeen.) ka
3,68
(Tapahtumasta tuli hyvä mieli) ka 3,75
(Lieventää yksinäisyyden tunnetta)ka
3,4
(Mahdollisuus tavata ystäviä) ka 3,576

- muuta Sytyn järjestämää virkistystoimintaa olivat:
Musta Kuula turnaus 19.1., 23 osallistujaa,
vapaaehtoisten virkistyspäivä kesäkuussa, 49
osallistujaa ja marraskuussa joulukauden avajaiset,
98 osallistujaa sekä Tapaninkaffet, 34 osallistujaa
sekä yksi elokuvailtapäivä ja kaksi muuta
virkistysiltaa. Yksi yhteislaulukerta järjestettiin
Salon torilla, laulajia ~170.
Lisäksi vapaaehtoisille tiedotettiin ja kannustettiin
osallistumaan muutamiin yhteistyökumppaneiden

- jäsenyhdistysten verkkonäkyvyys
lisääntyi aktiivitoimijoiden saadessa
tarvitsemaansa tietoa ja tukea
ylläpitääkseen sivuja ja sosiaalista
mediaa. Kotisivujen ylläpitämistä
tuettiin ja opetettiin.
-yhdistysten saama apu sähköisten
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2. Vertaistoimintaa
on jäsenyhdistysten toimesta
tarjolla
monipuolisesti, se
on laadukasta ja
yhdistyksensä
koordinoimaa ja
toiminnassa on
motivoituneita
vapaaehtoisia. Se
on helposti
tavoitettavaa ja
sen pariin ohjataan
myös
ammattilaisten
toimesta. Tieto
toiminnasta on
keskittynyt
SYTYyn.

-järjestettiin vertaistukihenkilökoulutus, johon
osallistui 11 henkilöä 6:sta eri yhdistyksestä.
- vertaistukihenkilöitä kannustettiin osallistumaan
vapaaehtoistoimijoille suunnattuun
virkistystoimintaan, kuten Virkistyspäivään,
TeemaTorstaihin ja tapahtumiin joissa Syty oli
mukana.
- yhdistyksiä kannustettiin ja neuvottiin ottamaan
käyttöön ja ylläpitämään verkossa tapahtuvaa ja
muun teknologian mahdollistamaa
vertaistoimintaa.
- kaikilla vertaistukihenkilöillä on ollut
mahdollisuus henkilökunnan antamaan
työnohjaukselliseen tukeen
- terveydenhuollon ammattilaisille tietoiskuja
vertaistoiminnasta pidettiin 2 kertaa

- vertaistukihenkilöiden ja ryhmien
vastuuhenkilöiden osallistuminen
erilaiseen virkistystoimintaan ja muihin
järjestettyihin tilaisuuksiin antoi heille
mahdollisuuden keskinäiseen
vertaisuuteen ja toisiinsa
tutustumiseen yli yhdistysrajojen
-työnohjauksellisen tuki mahdollisti
mieltä painavien asioiden esille
ottamisen, jakamisen ja keskustelun
niistä jolloin asian käsittely yleensä
helpottui ja mieli keveni
- sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
ovat kokeneet hyväksi tiedon
keskittymisen yhdistysten toiminnasta
ja niiden vertaistuesta yhteen paikkaan,
jolloin asiakkaiden ohjaaminen niihin
on ollut helpompaa.

- vertaistukitoimintaa tehtiin tunnetuksi
tiedotuksen avulla sekä osallistumalla erilaisiin
tilaisuuksiin ja tapahtumiin, mm. Hyvinvointipiste,
Seniorimessut ja TYKSin järjestömessut.
- työntekijöiden hyvä jäsenyhdistysten toiminnan
tuntemus on edesauttanut ohjaamaan asiakkaita
heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaisen
vertaistuen piiriin

3. SYTY on
aktiivinen
kumppani ja
asiantuntija kuntaja
maakuntatasolla
erilaisissa työ-,
valmistelu- ja
kehittämisryhmiss
ä
painopisteenä
pienten

- yhdistyksen tiloissa olevat ilmoitustaulut ja
lokerikot jäsenyhdistysten tiedotteille ja muulle
jaettavalle materiaalille mahdollistivat asiakkaille
ajantasaisen tiedon yhdistysten vertaistoiminnasta
- toiminnanjohtaja oli jäsenenä mm. Salon seudun
koulutuskuntayhtymän sosiaali- ja
terveysjaostossa, Salon seudun Työkeskus Oy:n
hallituksessa, vammaisjärjestöjen
neuvottelukunnassa, terveyspalvelujen
vastaanoton kehittämisen ohjausryhmässä, V-S
liiton järjestötyöpajoissa, JäerjestöSote 113 hankkeessa ja muissa yhteistyöfoorumeissa sekä
alkuvuonna V-S sote-uudistuksen järjestöjen
intressityöryhmän jäsenenä ja makusotevalmistelun järjestötyö- ryhmässä.
Toiminnanjohtaja valittiin syksyllä Maakunnan

- aktiivinen edunvalvonta ja
vaikuttamistyö antoivat
mahdollisuuksia rakentavaan
keskusteluun eri tahojen kanssa
erilaisten muutosten vaikutuksista ja
merkityksistä yhdistyskenttään ja sen
toimintaedellytyksiin
- yhdistyksille voitiin välittää tietoa
uusista asioista, niiden mahdollisista
vaikutuksista toimintaan tai jäsenistöön
sekä välittää tietoa kyselyistä ym.
väylistä joissa pienetkin yhdistykset
saivat äänensä kuuluville
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yhdistysten ja
pitkäaikaissairaide
n ja vammaisten
tarpeet sekä näihin
liittyvä seudullinen
tasa-arvo.

yhteistyöryhmän (MYR) perustaman
järjestöjaoston jäseneksi.
- yhdistyssihteeri oli jäsenenä Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin asiakasraadissa ja sen 2
työryhmässä, Voimaa Vanhuuteen -hankkeessa ja
Vammaisneuvostossa, (13 kertaa)
- seurattiin aktiivisesti kaupungin toiminnassa ja
rakenteissa tapahtuvia muutoksia sekä hallitus-,
valtuusto- ja lautakuntatoimintaa mm. lukemalla
tiedotteita, esityslistoja, pöytäkirjoja sekä
osallistumalla tiedotus- ja kuulemistilaisuuksiin (3
kertaa).

- SYTYn asiantuntijuus tunnistettiin,
sitä arvostettiin ja hyödynnettiin mm.
erilaisissa työ-, asiantuntija- ja
ohjausryhmissä sekä pyydetyissä
puheenvuoroissa
-henkilökohtaiset tapaamiset ja
yhteydenotot ammattilaisten,
luottamushenkilöiden ja muiden
vaikuttajien kanssa antoivat
mahdollisuuden kohdennettuun
vaikuttamiseen paikallisen
yhdistyskentän ajankohtaisissa asioissa.

- tapaamisia ajankohtaisista asioista
viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden kanssa
oli 5 kertaa sekä kerran asiantuntijana kaupungin
hyte-työryhmässä
- Hyvinvointipiste Linjurin toiminnasta ja
kehittämistarpeista kuultiin yhdistysten palautetta
ja toiveita. Hyvinvointipisteellä yhdistyksiä oli 63
kertaa.
- valtakunnallisesti tapahtuvia muutoksia ja niiden
vaikutuksia paikallisesti niin palvelujen kuin
järjestötoiminnan kannalta seurattiin eri tavoin.
Maakunnassa järjestettävistä tilaisuuksista
tiedotettiin jäsenyhdistyksille ja niihin osallistuttiin
aktiivisesti.

4.Yhteistyö muiden
toimijoiden kanssa
on laaja-alaista sekä
tarkoituksenmukaist
a ja
avainkumppaneiden
kanssa se on
pitkäjänteistä sekä
molemmin puolin
sitoutunutta

- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja
terveyttä edistävä toiminta Varsinais-Suomessa selvityksen yhdistystoiminnan termeistä tehtiin
jäsenyhdistysten avustuksella Youtubeen
videosarja (11 jaksoa), jonka toivotaan avaavan
yhdistystoiminnan moninaisuutta ja sen merkitystä
Salon kaupunki:
- terveyspalvelun tuottamia Arkeen voimaa –
ryhmiä kokoontui SYTYn tiloissa 24 kertaa ja
ohjaajat 4 kertaa, toiminnanjohtaja oli mukana
toiminnan kehittämisessä ja seurantaryhmässä
sekä osallistui Kuntaliiton keväällä ja syksyllä
järjestämille koordinaattori päiville
- yhdistyssihteeri kävi 4 päiväisen Arkeen Voimaa ohjaaja- koulutuksen

- Arkeen Voimaa ryhmäläisille SYTYstä
on tullut tuttu paikka, kun ryhmät ovat
kokoontuneet tiloissamme ja kynnys
tulla mukaan toimintaan madaltui.
Arkeen Voimaan -ryhmien ohjaajat
näkivät hyvänä mahdollisuuden
osallistua SYTYssä järjestettyyn
virkistystoimintaan ja käyttivät sitä
hyödykseen
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- Arkeen Voimaa -ryhmien vertaisohjaajat saivat
SYTYstä työnohjauksellista tukea ja heitä osallistui
eri virkistystilaisuuksiin
- Syty oli mukana Hyvinvointipiste Linjurin
toiminnassa ja sen kehittämisessä,
jäsenyhdistykset ovat olleet pisteellä esittelemässä
omaa toimintaansa 63 kertaa
- yhdistyssihteeri oli mukana Voimaa Vanhuuteen ohjelmassa
- toiminnanjohtaja oli mukana
vastaanottotoiminnan kehittämisen
ohjausryhmässä käyttäjänäkökulman edustajana
- yhteistyö erityisvesiliikuntaryhmien osalta
liikuntatoimen kanssa jatkui edelleen
(ilmoittautumisten vastaanotto, avustajien
hankinta, avustajien kulujen korvaus)
- kyläasiamiehen kanssa tehtiin yhteistyötä mm.
järjestämällä yhteistyössä koulutuksia
(tulorekisteri, palkka.fi)
- tarjottiin pitkäaikaistyöttömille mahdollisuus
kuntouttavaan työtoimintaan, kaupungin
työllistämän edelleen sijoitukseen ja työhön
tutustumisiin (3 hlö)
- osallistuttiin erilaisiin yhteistyökokouksiin ja –
tilaisuuksiin ja ylläpidettiin henkilökohtaisia
kontakteja avainhenkilöihin
Salon seudun koulutuskuntayhtymä:
- opiskelijaryhmille järjestettiin 2 tutustumis- ja
infotilaisuus yhdistystoiminnasta ja vertaistuen
merkityksestä, 2 yksittäistä opiskelijaa kävi
tutustumassa yhdistyksen toimintaan
- kerran opiskelijat pitivät virkistys/hemmotteluhetken vapaaehtoistoimijoille
- ensihoidon opiskelijoiden pääsykokeen
asiakaskohtaamisen tehtävään hankittiin
vapaaehtoisia asiakkaiksi
- vammaistyön lähihoitajaopiskelijoille järjestettiin
asiakkaita itsenäisen opiskelun jaksoille
- sisustusalan kaksi opiskelijaa olivat mukana
suunnittelemassa ja rakentamassa tilojen
jouluilmettä

- yhdistysten mukana olo
Hyvinvointipiste Linjurin toiminnassa
koettiin kaupungin terveyspalveluissa
erittäin merkittäväksi. Yhdistyksissä
tätä pidettiin hyvänä mahdollisuutena
ja lisänä heidän toimintansa
näkyvyyden ja tunnettavuuden esille
tuomiseen. Yhteistyön konkreettisuus
koettiin molemmin puolin hyväksi.
- kaupunki näki SYTYn merkityksellisenä
toimijana ja myönsi avustusta
toimintaan

- Opiskelijat saivat tietoa
yhdistystoiminnasta ja vertaistuesta
jolloin he tulevina ammattilaisina
osaavat välittää tietoa asiakkailleen.
Muut kuin hoitoalan opiskelijat
kohtasivat erilaisuutta ja osaavat
jatkossa huomioida heidän tarpeitaan
paremmin kohdatessaan
toimintarajoitteisia ja vammaisia
ihmisiä.
Yhteistyö Ammattiopiston kanssa toi
mahdollisuuden olla mukana
kehittämässä koulutusta lähihoitajien
osalta ja tuoda siihen myös
asiakaslähtöisiä näkökulmia.

- Toistensa toiminnan tunteminen lisää
yhteistyötä ja vapaaehtoistoiminnan
näkyvyyttä paikkakunnalla.
Vapaaehtoiseksi haluavan on helppo
saada tietoa monipuolisesti eri
vaihtoehdoista ja mukaan lähteminen
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KumppaRit -valikkoryhmä
- paikallisten vapaaehtoistoiminnan
koordinaattoreiden ryhmä kokoontui 4 kertaa,
joista yksi oli koko iltapäivän kestävä ja keskittyi
työntekijöiden jaksamiseen ja virkistykseen
- annettiin tietoa sotealan vapaaehtoistoiminnasta
siitä kiinnostuneille sekä ohjattiin heitä niiden
pariin omien kiinnostustensa mukaan
JärjestöSote 113 -hanke
-SYTY oli mukana sopimuskumppanina ja
toiminnanjohtaja ohjausryhmässä
- järjestettiin yhteistyössä Sytyn tiloissa
yhdistyksille työpaja tulevaisuuden tarpeista
- välitettiin jäsenyhdistyksille hankkeen tiedotteita,
kyselyjä sekä koulutus- ja tapahtumailmoituksia
- osallistuttiin useisiin hankkeen koulutuksiin ja
seminaareihin
Muu yhteistyö
- toiminnanjohtaja on turkulaisen Lounatuulet
Yhteisötalo ry:n Apuri palvelukeskushankkeen
ohjausryhmän jäsen
- toiminnanjohtaja osallistui kahteen VarsinaisSuomen ja Satakunnan yhteisyhdistysten
tapaamiseen sekä Siviksen Turussa järjestämiin
toiminnanjohtajien tapaamisiin 4 kertaa.
- Varsinais-Suomen Vammais- ja
Pitkäaikaissairaujärjestöt VAPI ry (ent. TVJ)
hallituksen jäseniä oli Sytyn hallituksen vieraana
18.11. VAPI:n kanssa allekirjoitettiin
yhteistyösopimus
- Ykkösakseli ry:n kanssa käynnistyi yhteistyö mm.
koulutusten järjestämisessä
- ATK-Pysäkki oli mukana Salon omaishoitajat ry:n
ja kaupungin järjestämissä Hyvinvoinnin iltapäivät
-kuntakiertueessa. Kävimme kuudessa lähialueen
kuntakeskuksessa kertomassa ATK-Pysäkistä,
ajankohtaisista asioista ja myös antamassa paikan
päällä atk-neuvontaa.

on helpompaa. Työntekijöiden
yhteistyön kautta hyvien käytäntöjen
on helpompi levitä ja osaamista
voidaan hyödyntää laajemmin.
- Aktiivisella yhteistyöllä JärjestöSote
113 -hankkeen kanssa ja mukanaololla
sen eri toimissa varmistettiin, että
pienten soteyhdistysten ja
seutukuntien ääni tuli kuulluksi ja
huomioiduksi sen tekemässä työssä
- Verkostoituminen muiden
yhteisyhdistysten kanssa antaa
perspektiiviä ja uusia ideoita
toiminnalle ja tehtävälle työlle, antaa
mahdollisuuden työntekijöiden
vertaistukeen sekä tilaisuuden hyvien
käytäntöjen jakamiseen.
- Yhteistyö yli sektorirajojen laajentaa
näkemyksiä, lisää resursseja ja
vähentää päällekkäistä työtä.
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5. Viestintä on
aktiivista,
monipuolista ja eri
tiedotuskanavia
käyttävää lisäten
tietoa
jäsenyhdistysten
olemassaolosta ja
toiminnasta sekä
tiedottaa
ajankohtaisista
asioista
kannustaen
yhdistysten
vapaaehtoistoimij
oita osallistumaan
heille
tarkoitettuun
toimintaan.
Viestinnän
välinein seurataan
aktiivisesti
yhteiskunnan
asioita ja
tiedotetaan niistä.

- osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin ja messuihin
joissa oli mahdollisuus esitellä jäsenyhdistysten ja
SYTYn toimintaa, mm. , yhteislaulupäivä torilla,
yhdistysten iltatori, Seniorimessut, Vilpas Vikings
ottelu.
-jäsenyhdistykset ja Syty osallistuivat
Hyvinvointipiste Linjurin toimintaan ollen
esittelemässä sen aukioloaikoina toimintaansa, Syty
3 kertaa.
- toimintaan on käyty tutustumassa 8 kertaa ja siitä
on käyty kertomassa muualla 6 ryhmälle
- Sytyn järjestämästä toiminnasta tiedotettiin
viikoittain Salonjokilaakson yhdistyspalstalla ja
Salon Seudun Sanomien menovinkeissä sekä
jokaisessa Salon kaupunkitiedotteessa, maksullisia
ilmoituksia oli 6 kappaletta.
-mediaosumia lehdissä 96.
- kuukausitiedote julkaistiin heinäkuuta lukuun
ottamatta joka kuukauden alussa sähköpostina
yhdyshenkilöille edelleenjaettavaksi
jäsenyhdistyksiin ja uutiskirjeiden tilaajille,
kotisivuilla, facebookissa ja paperisena toimistolla.

- salonsyty.fi verkkosivusto uudistettiin
saavutettavuusasetuksia vastaaviksi ja sivuja
ladattiin vuoden aikana 16796 kertaa. Uniikkeja
käyttäjiä oli vuoden aikana 3425. Keskiarvona
sivustoa selaa 358 uniikkia kävijää kuukaudessa.
- Facebookissa julkaistiin vuoden 2019 aikana 442
“postausta”. SYTYn sivujen yksittäisiä postauksia
luki keskiarvona 207 uniikkia henkilöä.
- toimitilan pääikkunassa on infomonitori, johon on
viikoittain päivitetty kaikki SYTYn tulevat avoimet

- SYTYn osallistuminen ja toiminnan
esittely erilaisissa foorumeissa antoi
ihmisille tietoa yhdistysten toiminnasta
ja vertaistuen mahdollisuuksista. Se
lisäsi tietoa pitkäaikaissairaiden ja
vammaisten ihmisten tarpeista ja
samalla erilaisuus on saanut kasvoja ja
tullut helpommaksi ymmärtää ja
hyväksyä.
-mukanaolo Hyvinvointipiste Linjurin
toiminnassa lisäsi yhdistysten
näkyvyyttä ja tiedonjakamisen
mahdollisuuksia.
- monipuolisten tiedotuskanavien
käyttö lisäsi ihmisten tiedonsaantia ja
osallistumista järjestettyihin
tilaisuuksiin ja toimintoihin.
-uusien nettisivujen saavutettavuus
mahdollistaa useampien
kohderyhmäläisten tavoittamisen.
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tapahtumat, sekä vaihtuvat jäsenyhdistysten
esittelyt.
- muutamien aktiivisten kirjoittajien toimesta
julkaistaan 2x viikossa blogia: Yhdistävä tekijä.
Blogi tekstejä julkaistiin 101 kappaletta. Yksittäistä
blogitekstiä luettiin keskiarvona 53 kertaa.
- SYTYn paikka auki rahalla työllistetty piti omaa
Päivi Pohtii blogia johon julkaistiin 17 kirjoitusta.
Yksittäistä blogitekstiä luettiin keskiarvona 23
kertaa.
- kannustettiin jäsenyhdistysten vapaaehtoisia ja
jäseniä, yhteistyökumppaneita ja muita
kiinnostuneita liittymään uutiskirjetilaajiksi (139)
tai facebook-seuraajiksi (434)
-YouTube -kanavalla julkaistiin itse kuvattuja,
saavutettaviksi muokattuja
yhdistysasiantuntijavideoita eri aiheista 13 kpl,
niitä on katsottu yhteensä 338 kertaa.
-perustettiin Instagram tili.
-perustettiin Twitter tili
- Sytyn sisäinen tiedotus hoitui paljolti
maanantaisissa työntekijäkokouksissa,
henkilökohtaisin kontaktein, sähköpostein ja
whatsapp -ryhmän kautta.
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6. Seurannan,
tilastojen ja
saatujen
palautteiden avulla
voidaan arvioida
toimintaa, saada
tietoa toiminnan
kehittämistarpeist
a sekä sen
vaikuttavuudesta
kohderyhmiin.

- 15.10. – 14.11. välisenä aikana toteutettiin
kävijäseuranta jona aikana oli 1181 kävijää,
- työntekijöiden kuukauden mittainen
asiakaspalveluseuranta tehtiin syyskuussa:
asiakkaita 912 joista henkilökohtaisia 563, eri
tyyppisiä asiointeja 1098 eli osalla oli useampaa
asiaa samalla kerralla
- tilojen käyttö ja ryhmiin osallistuminen tilastoitiin
entiseen tapaan määrän, toiminnan laadun ja
käyttäjätahon mukaan koko vuoden ajalta
- työntekijöiden osalta kirjattiin kaikki ulkopuolinen
osallistuminen kokouksiin, koulutuksiin,
seminaareihin, tapahtumiin ja edustustehtävät,
joita yhteensä 148
- tapahtumista ja koulutuksista on kerätty
osallistujilta kirjallisia palautteita
- hallitus teki marras-joulukuussa itsearvioinnin
yhdistyksen toiminnasta sekä hallitustoiminnasta.
- hallitus päivitti Arvioinnin suunnitelman jonka
mukaan arviointia ja seurantaa tehtiin

Eri asioiden seurannalla ja tilastoinnilla
saatiin tarkkaa tietoa toiminnan
volyymista ja kohdentumisesta.
Tapahtumien ja koulutusten
palautekyselyillä saatiin selkeää
käyttäjäpalautetta vaikutusten
arvioimiseksi ja toiminnan
kehittämiseksi.

