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YLEISTÄ
Koko vuosi elettiin koronapandemian varjossa. Tautitilanteen muuttuessa pitkin vuotta muuttuivat
myös koronarajoitukset, joita asetettiin hallituksen, aluehallintoviranomaisten ja Salon kaupungin
toimesta. Toisinaan oli varsin haastavaa pysyä mukana nopeaan tahtiin vaihtuneissa rajoituksissa,
jotka koskivat kokoontumismääriä, aukioloaikoja ja määrittelivät karanteeniohjeita. Sytyn ja
jäsenyhdistysten toiminta sopeutui poikkeusoloihin, vaikka osallistujamäärät tilaisuuksiin olivat
edellisvuottakin matalammat. Tilavarausten määrässä näkyi kuitenkin jo pientä nousua.
Sote-uudistuksen valmisteluun liittyvää edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä tehtiin eniten
sotejärjestöjen neuvottelukunnan kautta. Toiminnanjohtaja valittiin vuoden 2020 lopulla
neuvottelukunnan jäseneksi. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia sote-järjestöjen yhteisenä
edustajana tulevan hyvinvointialueen valmisteluyhteistyössä. Neuvottelukunnan toimikausi on
kaksi vuotta ja ensimmäisen toimintavuoden tehtävänä oli neuvottelukunnan toimintasäännön
luominen ja suunnitelma sote-järjestöjen yhteistyön rakentamiselle ja viestinnälle JärjestöSotehanke
113:n jälkeen. Loppuvuodesta painopiste siirtyi historian ensimmäisiin aluevaaleihin ja niiden
kautta tehtyyn vaikuttamistyöhön.
Toiminnanjohtajalla oli toimenkuvansa mukaisesti merkittävin rooli edunvalvonta- ja
vaikuttamistyön tekemisessä, mutta taloushallinnon ja yhdistystoiminnan asiantuntija osallistui
myös aktiivisesti mm. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin asiakasraadin ja sen työ-/pienryhmien
toimintaan. Lisäksi hänet valittiin uudelleen Salon kaupungin vammaisneuvoston jäseneksi ja hänen
rooliaan Arkeen Voimaa -toiminnan yhteistyökumppanina Salon kaupungin suuntaan lisättiin.
Menneen vuoden aikana panostettiin edelleen Sytyn sosiaalisen median kanavien profiilin nostoon.
Nopeasti muuttuvien koronarajoitusten vuoksi some-kanavat tavoittivat seuraajia tarvittavalla
nopeudella. Sanomalehtien ja kaupunkitiedotteen menovinkkejä hyödynnettiin entiseen tapaan ja
nettisivuja ylläpidettiin. Sytyn Sanomat julkaistiin toukokuun alussa ensimmäistä kertaa
yhteistyössä Salonjokilaakson kanssa. Julkaisun teemana oli yhteistyö.
TeemaTorstai -tapahtumia pystytiin järjestämään 26 kpl. Kävijämäärä näissä oli keskimäärin 14
henkilöä / kerta. Avoimia digikoulutuksia järjestettiin 12 kpl ja matalankynnyksen digipajoja 10.
Muita virkistystilaisuuksia vuoden aikana oli yhteensä 13. Jäsenyhdistyksille tarjottiin
mahdollisuutta Office365 -järjestelmien käyttöönottokoulutuksiin. Osa O365-paketin
käyttöönottaneista jatkaa koulutuksia vielä vuoden 2022 aikana. Vapaaehtoisten Virkistyspäivää
vietettiin elokuussa Sytyn tiloissa, lokakuussa osallistuttiin mm. SeniorSurf -teemapäivään,
Iäkkäiden ulkoilupäivään ja Salon kaupungin organisoimaan Halloween -polkuun. Syty koordinoi
kesäkuussa Kuntavaalien yhteydessä järjestetyn pieni ele -hyväntekeväisyyskeräyksen yhdessä
jäsenyhdistystensä kanssa.

Tilavarausten ja kävijöiden määrät olivat normaaleja toimintavuosia huomattavasti matalampia.
Tilavarauksia oli yhteensä 610, joka oli kuitenkin 16% edellisvuotta enemmän. Tähän vaikuttaa se,
että tiloja ei missään vaiheessa vuotta jouduttu sulkemaan kokonaan. Tiloista eniten varauksia oli
Salissa 43%. Kamarissa varauksia oli 21% ja Salongissa 20%. Yhdistystoimiston käytön osuus oli
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20%, joka oli 56% enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tämä kertoo myös yhdistysten
toimintatapojen muutoksesta koronavuoden aikana.
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Tiloja käyttäneiden jäsenyhdistysten määrä oli 23 (-12%). Muiden yhdistysten tai muiden käyttäjien
määrä väheni merkittävästi ollen yhteensä 18 varausta (-74%). Kaikista tilavarauksista 52 % (-13%)
oli käytetty vertais- tai toimintaryhmien toimintaan, 19% yhdistysten hallitustyöskentelyyn sekä
12% luentoihin ja koulutuksiin.

Syksyllä 2021 teetettyjen kontaktiseurannan ja kävijäseurannan (1.-30.11.) tulokset myötäilevät
toteutuneita tilavarauslukemia. Kontakteja eri muodoissaan kirjattiin marraskuussa 20 % enemmän
kuin vuotta aikaisemmin. Lukema pitää sisällään myös puhelin- tai sähköpostikontaktit.
Kävijäseurannassa nousua oli kuukauden seurantajakson aikana 18,5 %.
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Vuoden 2019 kävijämäärään 1542 verrattuna vuoden 2021 seurantaluku 743 on kuitenkin 52%
pienempi. Kävijöistä 74% oli naisia ja 26% miehiä. Tämä sukupuolien välinen suhdeluku oli lähes
sama edelliseen vuoteen verrattuna. Ikäluokista 63-79 -vuotiaita oli eniten, yhteensä 60%.
Kaikkiaan yli 63-vuotiaita oli 71% kävijöistä.
Kaupungin ylläpitämä Hyvinvointipiste Linjuri oli suljettuna lähes koko vuoden. Kyseessä on
terveyspalvelujen koordinoima neuvonta- ja palvelupiste, jossa myös yhdistykset ovat mukana
esittelemässä omaa toimintaansa. Marraskuun alussa Linjurin toimintaa päästiin pitkän
kiinniolojakson jälkeen avaamaan, mutta joulun tienoilla ovet sulkeutuivat jälleen.

YHDISTYKSEN TOIMINTA
Hallitus
Hallitukseen kuului puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
Puheenjohtajana toimi Maija Iltanen Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Salon paikallisosastolta ja
varapuheenjohtajana Heikki Rämö.
Varsinaiset jäsenet vuonna 2021:
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
Riitta Laajasuo, Salon Kuuloyhdistys ry
Varajäsenet:
Juha Kalevo, Mielenterveysyhdistys Salmi ry
Elina Vesa, Salon Hengitysyhdistys ry
Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Veera Hälli. Yhdistyksen talousasioista vastasi
taloushallinnon yhdistystoiminnan asiantuntija Hanna-Maija Virtanen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Hallituksen kehittämispäivä pidettiin 27.9.
Lehmirannassa. Hallitukselle teetettiin itsearviointikysely marraskuussa.
Yhdistyksen kokoukset
Vuosikokous pidettiin tiistaina 16.3.2021 Teamsilla. Kokoukseen osallistui 27
valtakirjan omaavaa kokousedustajaa 17 jäsenyhdistyksestä.

Jäsenistö
Vuoden aikana ei tullut mukaan uusia jäsenyhdistyksiä. Suomen Nivelyhdistys ry / Salon Nivelpiiri
ilmoitti eroavansa 1.1.2021 alkaen. Hallitus hyväksyi eroilmoituksen. Jäsenyhdistyksiä oli vuoden
lopussa 36. 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
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- Lounais-Suomen SYLI ry
- Lounais-Suomen Syöpäyhdistys - Salon paikallisosasto
- Mielenterveysyhdistys SALMI ry
- Mieli Salon mielenterveys 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 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
- 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.
Salon Seudun Sanomat lahjoitti joulukortteihin varaamansa summan 500 euroa Sytyn toiminnan
tukemiseen.
Henkilöstö
STEA -rahoitteinen Ak1-toiminta
toiminnanjohtaja Veera Hälli
ICT- ja yhdistystoiminnan asiantuntija Aki Peltoniemi 31.12.2021 asti

Toimintakertomus

2021

taloushallinnon ja yhdistystoiminnan asiantuntija Hanna-Maija Virtanen
STEAn Paikka auki -ohjelman rahoitus v. 2021
yhdistysassistentti Riikka Koli 12.2.-31.12.2021 (työaika 30,0 h/vko)
Yhdistyksen henkilöstö
digineuvoja Niko Lehtonen 4.1.-3.9.2021 (kaupungin edelleen sijoittama työntekijä, 31,0 h/vko),
6.9.2021-5.9.2022 (palkkatuki 50%, 30 h/vko)
tilaemäntä Marjo Forsman 4.1.-28.2.2021 (kuntouttava työtoiminta), 1.3.2021-28.2.2022
(palkkatuki 50%, 24,25 h/vko)
Lomautukset
Henkilökunnasta toiminnanjohtaja oli lomautettuna toimiston kesäaikaisen kiinniolon vuoksi, koska
hänelle ei ollut ehtinyt kertyä tarvittavia vuosilomia:
Veera Hälli 7.-31.7.2021
Henkilökunnan koulutus
Henkilökunta on osallistunut erilaisiin työhön ja toimintaan liittyviin, ammatillista kehitystä
tukeviin koulutuksiin pitkin vuotta. Yhteensä koulutuksiin, seminaareihin ja luentotilaisuuksiin
osallistumisia oli 155 kpl (+115 %). Osallistumisaktiivisuudessa näkyy erittäin hyvin koronavuoden
vaikutus, sillä verkkotilaisuuksia kaikista osallistumisista oli 74%. Suurin osa kaikesta
yhteistyötoiminnasta tapahtui verkkovälitteisesti.
Ostopalvelut
Tilintarkastus ostettiin Tilintarkastaja HT, JHT Jukka Vuoriolta, Auditori Oy.
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 odotettua positiivisemmin, koska toimintaan ei kohdistunut odotettua
määrää kuluja ja henkilökunnan palkkakustannuksia ei jäänyt yhdistyksen maksettavaksi
budjetoitua määrää. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.
STEAn AK1-avustusta saatiin 172 000 €, Paikka Auki-rahoitusta 25 355 € ja Salon kaupungin
avustusta 43 000 €. Salon kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen päätettiin luopua osasta
kaupungin avustusta. Avustuksesta nostamatta jäänyt summa oli 9500€.
STEAlta ja Salon kaupungilta on saatu myönteiset päätökset vuoden 2022 toimintarahoituksista,
joten tulevan vuoden talous näyttää jatkuvan tasaisena. Kulurakenteessa ei ole ennakoitavissa
yllättäviä muutoksia.

Muuta
Yhdistys omistaa Salon Työkeskus Oy:n (Kolmituote) osakkeita 150 kpl. Toiminnanjohtaja Veera
Hälli valittiin Työkeskuksen hallituksen jäseneksi huhtikuussa 2021. Maija Iltanen osallistui
yhtiökokoukseen SYTYn edustajana.
Jäsenyhdistyksiltä tulleiden ehdotusten pohjalta hallitus valitsi vuoden 2021 vapaaehtoiseksi Sirpa
Päärnin, joka toimii vapaaehtoisena mm. Salon Seudun Psoriasisyhdistyksessä, Pirteyttä Päiviin ohjaajana sekä ohjaa Arkeen Voimaa -ryhmiä.

