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Yhteisökeskus on satakuntalaisen 

järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tuki- ja 

kehittämis organisaatio. Tarjoamme asian-

tuntijuutta, koordinointia ja tiloja järjestö- 

ja vapaaehtoistoimintaan.

www.yhteisokeskus.fi
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Elli-Mari Sulonen, viestintäsuunnittelija ja osallisuusagentti, Porin kaupunki 

Sirpa Kynäslahti, hyvinvointikoordinaattori, Porin kaupunki

HYVINVOINTIA, OSALLISUUTTA JA 
ELINVOIMAA TEHDÄÄN YHDESSÄ 

Kunnan ydintehtäviin lukeutuvat hyvinvoinnin, osallisuuden ja elinvoiman 
edistäminen. Kaupunki ei pysty toteuttamaan näitä tehtäviä yksin, vaan tueksi 
tarvitaan laajaa moniammatillista yhteistyötä, joista kunnan ja järjestöjen vä-
linen on yksi vaikuttavimmista.

Porissa yhteistyö kolmannen sektorin kanssa toimii monipuolisesti. Kaupun-
gin ja järjestöjen välille on esimerkiksi solmittu kumppanuussopimuksia, ur-
heiluseurojen kokoaman seuraparlamentin kanssa kehitetään liikunta-asioita 
ja lukuisille yhdistyksille tarjotaan tukea taloudellisina avustuksina.

Pelkän rahan jakamisen sijaan yhteistyötä on kehitetty ja kehitetään yhä osal-
listavampaan ja yhteistä arvopohjaa tukevaan suuntaan. Hyvinvointia, osalli-
suutta ja elinvoimaa halutaan edistää läheisessä yhteistyössä. Pitkän tähtäi-
men yhteistyötä tiivistetään strategisilla kumppanuuksilla, joissa määritetään 
tavoitteet ja työskentelytavat yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. 

Porissa vuonna 2018 aloitettu osallistavan budjetoinnin kokeilu, Rakkaudella 
porilaisille -hyvinvointiraha, on hyvä esimerkki uudenlaisesta lyhyemmän ai-
kajänteen yhteistyöstä. Kaupungille merkittäviin teemoihin haetaan toteutta-
jia vapaalla haulla, jossa järjestöt ja muut ryhmät voivat hakea rahaa erilaisten 
tapahtumien ja hankkeiden toteuttamiseen.

Avustuskäytänteitä uudistetaan parhaillaan samaan suuntaan. Taloudellista 
tukea halutaan jakaa osallistavasti, varmistuen siitä, että ne edistävät kaupun-
gin strategisia tavoitteita ja porilaisten hyvinvointia.

KUMPPANUUS VIE YHTEISTYÖN UUDELLE TASOLLE

Porin kaupungin ja Satakunnan yhteisökeskuksen yhteistyö on jatkunut jo 
useiden vuosien ajan ja tiivistynyt jatkuvasti. Toimiva kumppanuus on notee-
rattu myös valtakunnallisesti ja vastaavaa mallia on pohdittu muissakin kun-
nissa.



42 Järjestö ♥ kunta 1/2020

Yhteistyön peruspilarina on kumppanuussopimus, jonka tarkoituksena on 
luoda kansalaistoimintaan kestävät ja tavoitteelliset puitteet kuntalaisten hy-
vinvoinnin ja osallisuuden sekä alueen elinvoimaisuuden edistämiseksi Sa-
takunnassa ja erityisesti Porissa maakuntakeskuksena. Sopimuksen lisäksi 
käymme vuosittain kumppanuusneuvottelut seuraavan vuoden yhteisistä ta-
voitteista ja toimenpiteistä.

Yhteistyömme ei jää kuitenkaan vain sopimuksessa määriteltyjen tapaamis-
ten varaan. Kaupungin ja yhteisökeskuksen edustajat työskentelevät tiiviisti 
toistensa verkostoissa ja kehittäjäryhmissä. Esimerkiksi yhteisökeskuksen 
toiminnanjohtajan kuuluminen kaupungin hyvinvointiryhmään on tehostanut 
strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä konkreettisten toimenpiteiden 
aloittamista.

Käytännön yhteistyön muotoina ovat muun muassa ruoka-apu, yhteisötalo 
Otava ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelun kehittäminen yh-
dessä järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Yhteisötalo Otava kokoaa asukkaat ja 
eri järjestöjen asiantuntijat yhteen, ja siellä työskentelee myös Porin kaupun-
gin työntekijöitä. Myös yhdistysten avustuskäytänteiden uudistusta tehdään 
yhdessä.

Satakunnan yhteisökeskus toimii puolueettomana tahona järjestökentän ja 
kaupungin välillä. Heidän kauttaan tavoitamme valtavan määrän eri-ikäisiä ja 
eri puolilla Poria asuvia kuntalaisia. Tuotamme tietoa porilaisista, jonka pe-
rusteella edistämme hyvinvointia, osallisuutta ja elinvoimaa. 

Vuoden mittaan tapaamme yhteisökeskuksen väen kanssa lukuisia kertoja. 
Vaihdamme kuulumisia, käymme läpi käynnissä olevia projekteja, suunnit-
telemme tulevaa, löydämme uusia yhteistyön mahdollisuuksia ja mietimme, 
miten voisimme tarttua ajankohtaisiin haasteisiin. Puhumme avoimesti, nau-
ramme, joskus on tainnut kyynelkin tirahtaa silmäkulmaan. Ennen kaikkea 
työskentelemme yhdessä suurella motivaatiolla porilaisten ja satakuntalais-
ten hyvinvoinnin parantamiseksi. Se on aitoa kumppanuutta.
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