
Järjestö 
♥ kunta

Satakunnan yhteisökeskus 

1/2020

Järjestö
  ♥

 k
u

n
ta 

Satak
u

n
n

an
 yh

teisö
kesk

u
s 1

/2
0

2
0

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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Ulla Jäntti, Satakunnan yhteisökeskus

JÄRJESTÖ–KUNTA-YHTEISTYÖTÄ 
SATAKUNNASSA

NÄKÖKULMIA SATAKUNNAN YHTEISÖKESKUKSEN 

KUNTAKAFFE(E)T -KIERTUEELTA KEVÄÄLLÄ 2019

1. JÄRJESTÖKAFFE(E)T KUNNISSA –MITÄ JA MIKSI?

Alkuvuodesta 2019 toteutettiin Yhteisökeskuksen työntekijöiden yhteisvoimin 
Järjestökaffe(e)t -kuntakiertue. Helmi-kesäkuun aikana kutsuttiin yhdistysten 
ja kuntien edustajia koolle kuudessatoista (16) kunnassa keskustelemaan yh-
distystoiminnasta. Kiertueen tavoitteena oli lisätä tietämystä yhdistystoimin-
nasta eri kunnissa sekä kartoittaa järjestö–kunta -yhteistyön nykytilaa ja käy-
täntöjä eri kunnissa. 

Kuntakierroksen taustalla oli Yhteisökeskuksessa voimistunut tarve jalkautua 
järjestelmällisesti kaikkiin Satakunnan kuntiin Porin ulkopuolella. Satakun-
nan yhteisökeskuksen toiminta-alueena on koko maakunta, mutta yhdistyksen 
hallinnoima yhteisötalo Otava ja työntekijöiden työpisteet sijaitsevat Porissa. 
Yhteisökeskus saa usein palautetta ja toiveita siitä, että toimintaa maakun-
nassa Porin ulkopuolella pitää vahvistaa. Tämä onkin eittämättä tarpeen sekä 
Yhteisökeskuksen perustehtävien vuoksi, mutta myös Satakunnan Järjestö 2.0 
-hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Satakunnan yhteisökeskuksen perustehtäviä on kolme: järjestötoiminnan ke-
hittäminen ja tukeminen Satakunnassa, järjestöjen välisen yhteistyön edistä-
minen ja järjestöjen ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen. Yh-
teisökeskuksen hallinnoiman Järjestö 2.0 -hankkeen tehtäviä ovat järjestöjen, 
maakunnan ja kuntien välisen yhteistyörakenteen luominen ja järjestötoimin-
nan kehittäminen vastaamaan alueen väestön tarpeisiin. Satakunnan Järjestö 
2.0 -hanke kehittää myös Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn tomin-
taa, yhdistysten keskinäistä yhteistyötä ja yhteistä vaikuttamistoimintaa, joten 
osassa Järjestökaffe(e)t-tilaisuuksista myös nämä teemat olivat esillä. Järjes-
töyhteistyöryhmän yhtenä tavoitteena on olla myös alusta järjestö–kunta -yh-
teistyön kehittämiselle ja hyvien yhteistyökäytäntöjen jakamiselle. 
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Lähtökohtana kuntakiertueelle lähdettäessä oli jalkautua kuntiin kuulemaan 
ja oppimaan yhdistysten arjesta, tutustumaan toimijoihin ja lisäämään vuo-
rovaikutusta. Jokaisessa tilaisuudessa haluttiin varata pääosa ajasta vapaalle 
keskustelulle ja kuulemiselle. Tilaisuudet vaihtelivat suuresti niin järjestelyil-
tään, osanottajamääriltään kuin tilaisuuksien luonteiden osalta. Osa tilaisuuk-
sista järjestettiin yhdessä SataKylät ry:n kanssa; lähinnä niissä kunnissa, joissa 
Satakylien hanke aloitti samaan aikaan yhdistysohjelman laadintaa. SataKylät 
ry on maakunnallinen kylien yhteenliittymä, jonka tarkoitus on tukea Sata-
kunnan paikallisyhteisöjä ja vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta. Osassa tilai-
suuksista yhdistysohjelmasta keskusteleminen oli selvässä pääosassa. 

Tilaisuuksiin valmistauduttiin laatimalla kyselylomake, jossa pyydettiin vas-
taajia kirjaamaan ylös mm. yhteistyön muotoja, yhdistysten käytössä olevia 
tiloja sekä yhdistystoiminnan paikallisia vahvuuksia ja haasteita. Käytännössä 
tilaisuudet toteutettiin joustavasti ja osallistujia kuullen. Joissakin tapauksissa 
kyselylomake käytiin läpi yhdessä keskustellen, joissakin osallistujat täytti-
vät sen itsenäisesti. Joissakin tilaisuuksissa kyselylomakkeen käyttäminen ei 
tuntunut luontevalta, sillä yhdistysohjelmiin liittyvällä kyselyllä oli juuri kar-
toitettu samoja asioita. Keskustelu saattoi liikkua luontevasti myös muihin ai-
heisiin, joita osallistujat pitivät olennaisempina. Näiden taustatietojen valossa 
on todettava, että kuntakahveilta kerätty aineisto on monelta osalta vaikeasti 
sanoitettavaa ja kirjattavaa eikä kovin yhteismitallista. Kuitenkin jokainen ti-
laisuus oli omalla tavallaan hyvin hedelmällinen. Niissä tilaisuuksissa, joissa 
osanotto oli vähäisempi, saatiin usein aikaiseksi hyvin perusteellisia ja syviä 
keskusteluja eri teemoista, ja kaikki pääsivät ääneen ja tulivat kuulluksi. 

Eniten osallistujia oli Kankaanpään ja Euran tilaisuuksissa, jotka molemmat 
keräsivät paikalle yli 60 henkilöä. Molemmissa kunnissa yhdistysohjelman 
laatiminen oli juuri käynnistynyt ja prosessin avaustilaisuus järjestettiin yh-
dessä kuntien ja SataKylät ry:n kanssa. Osassa tilaisuuksista oli puolestaan alle 
kymmenen osanottajaa. Lähes kaikissa tilaisuuksissa paikalla oli myös kunnan 
edustaja. 

Tilaisuuksissa käytiin monipuolista ja vaihtelevaa keskustelua. Yhteenveto-
na voidaan todeta, että Järjestökaffe(e)t -kiertue oli tarpeellinen ja hyödylli-
nen jalkautuminen maakunnan yhdistyskentälle. Toimijoiden tavoittaminen 
osoittautui haastavaksi ja onnistui parhaiten niissä kunnissa, joissa kunta oli 
tiiviisti mukana tilaisuuden järjestelyissä yhdistysohjelman vuoksi. Vastaavia 
tilaisuuksia kannattaakin tulevaisuudessa järjestää yhteistyössä erityisesti 
kuntien ja muiden yhdistysten (esim. Leader-yhdistykset, SataKylät ry) kanssa.
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Tähän artikkeliin on koottu tärkeimpiä nostoja ja huomioita kuntatilaisuuksis-
ta sekä yleiskatsaus järjestö – kunta-yhteistyön nykytilanteesta Satakunnassa. 
Artikkelin lopussa on yleisiä suosituksia hyvään järjestö – kunta-yhteistyöhön 
sekä vinkkejä siihen, miten yhteistyötä voi edistää hyvin yksinkertaisilla kei-
noilla. Kirjoituksen lomassa on pieniä henkilöhaastatteluita, joissa yhdistysten 
ja kuntien edustajat pääsevät kertomaan yhteistyöstä omasta näkökulmastaan. 

2. JÄRJESTÖ – KUNTA-YHTEISTYÖN NYKYTILANNE 
SATAKUNNAN KUNNISSA

KUNTIEN JÄRJESTÖYHDYSHENKILÖT 

Kuntien käytännöt järjestöyhdyshenkilöiden nimeämisessä ovat kirjavat. Maa-
kunta- ja sotevalmistelun yhteydessä jokainen Satakunnan kunta nimesi yhte-
yshenkilön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (hyte) ja yhteyshenkilöt 
koottiin verkostoksi. Verkoston toimintaa koordinoidaan Satasairaalan perus-
terveydenhuollon yksiköstä ja verkosto on jatkanut säännöllisiä tapaamisia 
myös uudistuksen jäätyä tauolle. 

Monissa muissa maakunnissa on pidetty periaatteena, että jos kunnassa ei ole 
muuta järjestöyhdyshenkilöä, kunnan hyte-yhteyshenkilö (usein kunnan hy-
vinvointikoordinaattori tai vapaa-aikasihteeri) toimii myös järjestöyhdyshen-
kilönä. Nämä ”nimeämiset” ovat toistaiseksi olleet enimmäkseen epävirallisia 
ja perustuneet epävirallisiin sopimuksiin, ts. hyte-yhteyshenkilö on saattanut 
jo muutenkin hoitaa yhteistyötä yhdistysten kanssa ja on suostunut ottamaan 
tämän epävirallisen nimityksen vastaan. Satakunnassa ainoastaan yhden kun-
nan (Eurajoki) verkkosivuilla mainitaan kunnan virallisen yhdistysten yhteys-
henkilön tiedot. Myöskään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteyshen-
kilöiden yhteystietoja ei mainita verkkosivuilla tällä nimikkeellä, sillä sitäkin 
tehtävää hoidetaan tyypillisesti oman toimen ohella. 

Usein tarve ”nimetä” kuntaan järjestöyhdyshenkilö nousee yhdistysten (tai yh-
distystoimintaa kehittävien hankkeiden, esimerkiksi Järjestö 2.0-hankkeiden) 
tarpeista ja toiveista, ei niinkään kunnista. Niissä yhteistyötä ja järjestöasioita 
hoitavat monesti useat eri viranhaltijat monelta eri toimialalta (usein ainakin 
liikunta, kulttuuri, sosiaali- ja terveys, viestintä, talous). 

Monissa Satakunnan kunnissa on vakiintuneet toimintatavat yhdistysten 
kanssa tehtävälle yhteistyölle. Varsinkin pienissä kunnissa on sekä kunnan vi-
ranhaltijoille että paikallisille yhdistyksille suhteellisen selvää, kuka hoitaa mi-
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täkin osa-aluetta yhteistyöstä. Asiat siis toimivat ainakin jotenkuten totutulla 
tavalla, vaikka niihin ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. 

Selkeyden, avoimuuden ja erilaisen verkostoyhteistyön edistämisen vuoksi 
on kuitenkin toivottavaa, että kaikissa kunnissa käydään läpi järjestöyhteis-
työn käytäntöjä ja vastuita sekä sovitaan vähintään epävirallisesti, kuka on 
kunnassa päävastuullinen ja ensisijainen yhteyshenkilö. Nämä tiedot on sen 
jälkeen hyvä viestiä eri kanavissa sisäisesti ja ulkoisesti sekä laittaa pysyvästi 
näkyville kunnan verkkosivuille. Jos kunnassa ei ole muuta ilmeistä järjestöyh-
dyshenkilöä, on luontevaa, että hyte-yhteyshenkilö ottaa silloin myös kyseisen 
tehtävänimikkeen vastuineen itselleen. 

YHDISTYS- JA YHTEYSTIETOLISTAT 

Kaikilla Satakunnan kunnilla on hallussaan yhdistysten yhteystietoja. Erilaisia 
yhteystietolistoja on tyypillisesti useamman kunnan työntekijän hallussa ei-
vätkä ne ole kattavia. Osassa kunnista yhteystietoja löytyy esimerkiksi seura-
parlamentin jäsenyhdistyksiin tai kylien neuvottelukuntaan kuuluviin yhdis-
tyksiin, ja viestintää näiden yhdistysten kanssa hoitaa kyseisestä yhteistyöstä 
tai verkostosta vastaava kunnan työntekijä. Joissakin kunnissa yhteystiedot on 
koottu yhdeksi listaksi, jota hallinnoi joku kunnassa. Tällöin lista palvelee sekä 
kunnan omia tiedottamistarpeita, että joissakin tapauksissa myös yhdistysten 
keskinäisen tai muiden yhteistyötahojen viestinnän tarpeita. 

Lähes kaikissa kunnista yhdistysten (yhteys)tietoja on koottu myös kunnan 
verkkosivuille. Tällöin tiedot on suunnattu kuntalaisille ja niiden tarkoitukse-
na on viestiä kunnan yhdistysten monipuolisesta tarjonnasta ja ohjata niiden 
toiminnan ja palveluiden piiriin. Nämäkään listat eivät läheskään aina ole kat-
tavia tai ajan tasalla, eikä tietojen yhteydessä ole selvästi ilmoitettu, miten lis-
taa päivitetään ja täydennetään. 

Yhdistysten kannalta on tärkeää, että kunta mahdollistaa viestinnän sekä yl-
läpitämällä sähköpostilistaa että antamalla näkyvyyttä ja ohjaamalla palvelui-
hin kaikkien nähtävillä olevan yhdistyslistan avulla. 

TILAT 

Kuntien tilakäytännöt vaihtelevat. Useimmissa kunnissa kunta tarjoaa aina-
kin joitain tiloja maksuttomasti yleishyödyllisen yhdistystoiminnan käyttöön. 
Yhtenäiset, selkeästi viestityt käytännöt kuitenkin puuttuvat. Kuntien verkko-
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sivuilta ei löydy kootusti tietoja kuntien tarjoamista tiloista ja niiden hintapo-
litiikasta. Asia tuli ilmi myös joillakin paikkakunnilla Järjestökaffe(e)t-keskus-
teluissa. Yhdistyksille on epäselvää, ovatko hinnat kaikille toimijoille samat ja 
kuka tekee päätökset eri tilojen osalta. 

YHDISTYSILLAT TAI -KOKOONTUMISET 

Jos kunta järjestää kokoontumisia yhdistyksille, niitä on tyypillisesti yksi tai 
kaksi vuodessa. Tapaamisten tavoitteena on tiedottaminen, päällekkäisyyk-
sien välttäminen toimintaa suunniteltaessa tai yhteisten tapahtumien suun-
nittelu. Tilaisuudet ovat tyypillisesti hyvin kuntavetoisia. Osassa kunnista 
toimii kylien neuvottelukunnan tai seuraparlamentin tyyppisiä yhdistysten 
yhteenliittymiä, jotka kokoontuvat keskenään omien suunnitelmiensa mukai-
sesti. Usein koordinoimassa tai vähintään mukana on yhteyshenkilö kunnasta. 
Nämä verkostot kattavat kuitenkin vain osan yhdistyksistä. Useissa kunnissa 
ei ole säännöllistä rytmiä tai vakiintunutta sisältöä kaikkien kunnassa toimivi-
en yhdistysten kokoontumisille. 

YHDISTYSOHJELMAT

SataKylät ry on laatinut yhteistyössä kuntien kanssa yhdistysohjelmia Sata-
kunnan kuntiin. Omalta kylältä - hankkeessa laadittiin vuosina 2016-2018 yh-
distysohjelmat Huittisiin, Harjavaltaan ja Eurajoelle. Yhdistysohjelmilla hyvin-
vointia ja elinvoimaa -hankkeessa tehdään ohjelmat Euraan, Kankaanpäähän, 
Kokemäelle, Merikarvialle ja Pomarkkuun. Lisäksi hanke tuo maaseutualu-
eiden ääntä Rauman kaupungin elinvoimaohjelmaan. Yhdistysohjelmat ovat 
kunnalle tapa avata laaja keskustelu yhdistyskentän kanssa ja aloittaa suunni-
telmallinen yhteistyön kehittäminen. 
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MUITA HUOMIOITA JA HAVAINTOA KUNTAKIERROKSELTA

• Pienissä kunnissa tunnetaan ihmiset ja verkostot ovat tiiviitä ja lomittuvat 
luonnostaan. Kunnan tai yhdistyksen kohderyhmään kuuluvat voidaan kut-
sua osallistumaan toimintaan jopa henkilökohtaisesti.

• Joissakin kunnissa yhdistysten harrastustoiminta tavoittaa edelleen suuren 
osan nuorista ja suosittuja harrastuksia ovat esimerkiksi partio ja VPK. Eri-
tyisesti pienissä kunnissa yhdistysten rooli liikunta-aktiviteettien järjestä-
jänä on korvaamaton. Myös järjestö–kunta -yhteistyö on kaikista tiiveintä 
liikunnan alalla.

• Pienissä kunnissa yhdistysten tarjoama virkistystoiminta nähdään aidosti 
rahaa tuovana elinvoimatekijänä.

• Usein koetaan hyvänä, että ulkopuolinen tekijä kannustaa yhteistyöhön 
kuntatasolla ja tukee sitä alussa, varsinkin jos yhteistyön rakenteet ja vas-
tuutahot ovat epäselvät. 

• Yhdistysillan tai -tapaamisen pitopaikka vaikuttaa hyvin paljon tilaisuuden 
luonteeseen; valtuustosalissa ei usein synny vilkasta keskustelua. Vuorovai-
kutteisen tilaisuuden aikaansaamiseksi kannattaa kiinnittää huomiota ym-
päristöön ja tunnelman luomiseen.

• Alueen yhteistyöhön vaikuttaa paljon se, onko yhdistyksillä palkattuja työn-
tekijöitä. Vapaaehtoisvoimin pyörivän yhdistystoiminnan resurssit ovat vä-
häiset, eikä yhteistyöverkostoihin sitoutuminen tai yhteistyön kehittäminen 
ole aina mahdollista. Erityisesti tällaisissa kunnissa kunnan rooli yhdistys-
ten kokoajana on hyvin tärkeä. 

• Ihmisten luontaiset liikkumissuunnat vaikuttavat siihen, mihin suuntaan 
yhteistyö tuntuu luonnolliselta. Joidenkin kuntien välillä on myös ns. henki-
siä muureja, joiden ylittäminen tuntuu hankalalta.

• Eräässä kunnassa kunnan luottamushenkilö toi esille toiveensa, että kun-
tien tiukassa taloustilanteessa myös yhdistysten on tehtävä yhteistyötä tai 
jopa yhdistyttävä, jotta kaupungin kannalta yhteistyö olisi selkeää ja talou-
dellisesti kannattavaa.
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3. HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA HELMIÄ KUNTAYHTEISTYÖSTÄ 

HUITTINEN – HYVÄÄ VIESTINTÄÄ JA YHTEYDENPITOA

• Huittisissa kunnan markkinointi- ja viestintäsuunnittelija on ollut keskei-
sessä roolissa kunnan yhdistysten yhteistyön ja keskitetyn viestinnän kehit-
tämisessä. Huittisissa yhdistyksistä on koottu kattava sähköpostilista, jonka 
kautta kunta, yhdistykset ja muut toimijat tavoittavat tarvittaessa suuren 
joukon yhdistysten puheenjohtajia ja sihteereitä. Yhteystietojen päivittä-
minen on myös tehty helpoksi lomakkeella. Kattava lista yhdistyksistä on 
nähtävillä kunnan verkkosivuilla, minkä lisäksi kunta lähettää koostetun 
yhdistyskirjeen noin kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa. 

LAVIA (PORI) JA SIIKAINEN – TOIMIVAT PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ -VERKOSTOT

• SPR:n Satakunnan piirin Pärjätään yhdessä -hankkeessa luotiin vuosina 
2016 – 2019 paikallisia yhteistyöverkostoja, joiden ensisijainen tarkoitus oli 
lisätä yhteistyöllä arjen turvallisuutta ja luoda paikkakunnille vapaaehtoi-
suuteen perustuvia auttamisjärjestelmiä onnettomuus- ja poikkeustilantei-
ta varten. Satakunnan verkostoista parhaiten ovat käynnistyneet verkostot 
Laviassa ja Siikaisissa, joissa ne jatkavat omaehtoisesti toimintaansa myös 
hankkeen päätyttyä. Siikaisissa kunta on sitoutunut verkostoon ja kunnan 
edustaja osallistuu verkoston kokoontumisiin säännöllisesti. Verkostoissa 
vastuu jakautuu niin, että koollekutsumis- ja puheenjohtajavuoro kiertää. 
Näin yksittäiset yhdistykset tai toimijat eivät kuormitu liikaa. 

KARVIA – KARVIAN MATKAILU JA WILLI KARVIA-BRÄNDI

• Yhdistykset tuottavat kaupungin Willi Karvia -matkailubrändin alle pal-
jon erilaisia elämyspalveluita. Pienessä kunnassa on yhdessä tekemisen 
meininkiä ja asioita saadaan tapahtumaan, kun päätetään. Kunta arvostaa 
yhdistysten panosta ja kaikki tiedostavat, että matkailun kehittäminen on-
nistuu vain paikallisten toimijoiden aktiivisuudella ja yhteistyöllä. Isoja ke-
hittämis- ja talkoohankkeita ovat olleet mm. Kantin areenan rakentaminen, 
museoalue ja GeoPark. Talkoilla on rakennettu myös pitkospuut kansallis-
puistoon ja korjattu kirkko.
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EURAJOKI – YHDISTYSTIEDOT VERKKOSIVUILLA JA NIMETTY 
YHDYSHENKILÖ 

• Eurajoella yhdistysohjelman laatiminen on johtanut kunnan virallisen yh-
distysten yhteyshenkilön nimeämiseen. Kunnan vapaa-ajan asiakkuuspal-
velupäällikkö on vastuussa yhdistysyhteistyön kokonaisuudesta ja hänen 
yhteystietonsa löytyvät nimikkeellä myös kunnan verkkosivuilta. Yhteys-
henkilö kutsuu yhdistyksiä säännöllisesti koolle ja huolehtii yhdistyslistas-
ta. Verkkosivuilla yhdistyslista on jaoteltu yhdistysten toimialojen mukaan 
ja päivittämiseen on tarjolla lomake samassa yhteydessä. 

NAKKILA – YHDISTYKSET KUNTASTRATEGIASSA ISOSSA ROOLISSA

• Nakkilan kunta nosti vuonna 2018 laaditussa kuntastrategiassa järjestö-
jen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukemisen ja kehittämisen yhdeksi 
neljästä painopistealueesta. Painopistealueisiin panostamalla tavoitellaan 
kunnan visiota, joka on olla ”paras paikka työ- ja perhe-elämän yhdistämi-
seen”. Tulevina vuosina Nakkila panostaa yhdistysten osalta koordinointiin, 
yhteistyöhön, osaamisen lisäämiseen ja tapaamisiin. Seudun harrastusmah-
dollisuuksia tehdään tunnetuksi, tilat ja infra mahdollistetaan ja yritysten ja 
järjestöjen yhteistyötä edistetään. 

4. YHTEISIÄ TAVOITTEITA YHTEISTYÖHÖN

MILLAINEN ON JÄRJESTÖYSTÄVÄLLINEN KUNTA? 

Monissa maakunnallisissa Järjestö 2.0 -hankkeissa on julkaistu erilaisia malle-
ja ja suosituksia järjestöjen ja kuntien väliseen yhteistyöhön. Yksi selkeimmis-
tä ja käyttökelpoisimmista on Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen 
”järjestöystävällinen kunnan” käsite ja määritelmä. Järjestöystävällinen kunta 
on sellainen, joka

• mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen,
• tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina,
• nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle,
• tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja,
• maksaa järjestöavustuksia,
• kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluissaan ja
• viestii järjestötoiminnasta asukkaille.
 
Lähde: www.ihimiset.fi
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Järjestöyhteistyö ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen sekä koke-
mustiedon hyödyntäminen johtamisessa lisäävät kuntalaisten osallisuutta. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää heikoimmassa asemassa olevien osallisuu-
teen. Erityisesti tässä yhdistykset ovat hyviä kumppaneita kunnille. 

Kumppanuuteen panostava kunta voi tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasaver-
taisina kumppaneina kirjaamalla järjestökentän ja järjestötoiminnan moninai-
suuden strategiaansa sekä laatimalla käytännöt kumppanuudelle. Parhaiten 
kirjaukset strategiaan onnistuvat yhteistyöllä kuntalaisten ja järjestöjen kans-
sa. Järjestöyhteistyöhön liittyvät asiat voidaan kerätä myös yhteen asiakirjaan, 
yhdistysyhteistyöasiakirjaan tai kuten Satakunnassa on tehty –yhdistysohjel-
miin. 

Järjestöystävällinen kunta nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt 
säännöllisesti koolle keskustelemaan asukkaiden hyvinvoinnista sekä järjes-
tötoiminnan haasteista kunnassa tai maakunnassa. On tärkeää, että järjes-
töyhdyshenkilöllä on yhteys kunnan johtoryhmään yhteistyön resurssien ja 
toteuttamisen varmistamiseksi. 

Järjestöt on hyvä kutsua koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokoontu-
misten aiheina voivat olla asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, järjestöjen 
toimintaedellytykset sekä käytännön yhteistyön muodot kunnan kanssa. Jär-
jestöyhdyshenkilön lisäksi illoissa on hyvä olla muut järjestöyhteistyötä käy-
tännössä tekevät kunnan työntekijät paikalla. 

Järjestötoimintaa tukeva kunta tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia ti-
loja sekä maksaa järjestöavustuksia. Yleishyödylliseen, kaikille avoimeen ja 
maksuttomaan toimintaan kunnan tulee tarjota tilat järjestöjen käyttöön mak-
sutta. On myös tärkeää, että järjestöjen käytössä olevat tilat ovat listattuina ja 
helposti löydettävissä kunnan verkkosivuilta. 

Kaikki Satakunnan kunnat maksavat järjestöille avustuksia. Avustusten mak-
saminen ja niiden kerääminen pois tilamaksuina ei ole järkevää tai motivoivaa 
kummallekaan osapuolelle. Yhdistysten toimintaedellytysten tukemista tulee-
kin kunnassa miettiä kokonaisuutena.

Järjestöystävällinen kunta hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluidensa 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Järjestöiltä saadaan tietoa pal-
veluista myös niiden asukkaiden osalta, jotka eivät itse vastaa kyselyihin tai 
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osallistu muuten aktiivisesti. Yhdistyksiä tulee käyttää jatkossa apuna esimer-
kiksi kuntien hyvinvointikertomuksen laatimisessa.

Kunnan palveluiden kehittämisessä voidaan hyödyntää myös kokemustoimi-
joita ja -asiantuntijoita. Kokemustoimijalla on omakohtainen kokemus esi-
merkiksi sairaudesta, kriisistä tai omaisena olemisestä ja hänet on koulutettu 
käyttämään kokemuksiaan kehittämistyössä. Kokemustoimija voi näin mui-
den asiantuntijoiden rinnalla tuoda oman kokemuksensa kaikkien hyödyksi. 
Yleensä kokemustoimijoille maksetaan palkkio tai kulukorvaus hänen ajas-
taan ja asiantuntemuksestaan.

Järjestöystävällinen, hyvinvointia ja terveyttä edistävä kunta viestii järjestötoi-
minnasta mahdollistaen näin asukkaidensa osallistumisen heidän hyvinvoin-
tiaan tukevaan toimintaan. Yhdistystoimintaan liittyvät tiedot on hyvä koota 
kunnan verkkosivuille omaksi kokonaisuudekseen. Kunta on yleensä ainoa 
taho, joka voi ylläpitää ”tietokantaa” yhdistyksistä, niiden yhteystiedoista ja 
palveluista. 

Kuvio 1. Kuntien osalta tärkeimmät toimenpiteet järjestö – kunta-yhteis-
työn edistämiseksi Satakunnassa.
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5. ETEENPÄIN!

SATAKUNTALAISET YHTEISTYÖN SILMÄLASIT – UUSI NÄKÖKULMA 
TULEVAISUUTEEN

Halua yhteistyöhön on sekä kunnissa että yhdistyksissä. Myös tarve yhteistyöl-
le ja sen hyödyt tunnistetaan yhä laajemmin. Hyviä käytäntöjä ja vakiintuneita 
yhteistyön muotoja on monissa kunnissa. Kirjattuja ohjelmia ja strategiakir-
jauksia on useammassa kunnassa; oma yhdistysohjelmakin pian kahdeksassa 
kunnassa. 

Tarvitaan kuitenkin vielä ajatustavan muutos ja tottumista uusiin tekemi-
sen tapoihin. Uuden näkökulman muistamista voi verrata silmälaseihin, jot-
ka laitetaan silmien eteen ajoittain ja katsotaan maailmaa hiukan erilaisten 
linssien läpi. Silmälasit pitää muistaa laittaa silmille säännöllisesti ja silloin ne 
muistuttavat tietoisesti etsimään paikkoja yhteistyölle. Ennen jokaista uuden 
työryhmän perustamista, kehittämiskohdetta tai projektia omassa kunnassa 
kannattaa laittaa hetkeksi nenälle nämä järjestö–kunta -yhteistyön silmälasit. 
Mitä yhdistyksiä tämä asia koskettaa tai kiinnostaa? Mitä yhdistyksiä voidaan 
osallistaa ja millä keinoilla? Mitä tietoa tai osaamista yhdistykset voivat tarjo-
ta? 

Yhdistyksissä kannattaa myös ajoittain laittaa samat yhteistyön lasit päähän. 
Mihin kunnan toimintoon oma yhdistys voi antaa lisäarvoa? Mihin voi jalkau-
tua löytääkseen yhdistyksen kohderyhmään kuuluvia? Miten voi edistää yh-
distyksen näkyvyyttä ja tuoda toiminnan vaikutuksia esiin? Keneen kannattaa 
ottaa yhteyttä? Viestin pitää olla ytimekäs ja selkeä. 
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Tärkein tiedon jakamisen ja löytämisen kanava on internet. Kuntien nettisi-
vut ovat tärkeitä myös kunnan yhdistysten näkökulmasta, sillä muuta sellaista 
tahoa ei ole, joka kokoaisi ja ylläpitäisi yhdistysten yhteystietolistoja. Viestin-
nässä ja tietojen saavutettavuudessa ei pidä luottaa henkilösuhteisiin ja epävi-
rallisiin tiedotuskanaviin. Tasapuolisuuden vuoksi vastuutahot ja tiedot pitää 
olla kaikkien saavutettavissa. 

Hyvän järjestö–kunta -yhteistyön osalta ei voi liikaa painottaa johdon sitoutu-
misen tärkeyttä. Hyvä yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa on aina hyvä 
kirjata strategiaan ja sitä toteuttaviin ohjelmiin ja sopia myös sen toteuttami-
sesta systemaattisella tavalla. Tärkeä panostus kunnalta on järjestöyhteys-
henkilön nimeäminen ja työajan osoittaminen tehtävien hoitamiseen. Ensiar-
voisen tärkeää on myös sisäisestä työnjaosta sopiminen kunnassa sekä hyvä 
yhteystyö ja viestintä kaikkien järjestöyhteistyötä tekevien kesken. 

Muutama vinkki kuntatoimijoille 

• Vastuuttakaa kunnan organisaatiossa selkeästi, kenelle kuuluvat yhdistys-
avustukset, kunnan tilakäytännöt, yhdistysillat, yhdistysviestintä ja yhte-
ystietolistan päivitys. Eri henkilöt voivat olla vastuussa eri osa-alueista, 
mutta kokonaisuuden koordinaatio on hyvä olla yhdellä ihmisellä. 

• Nimetkää kuntaan järjestöyhdyshenkilö ja laittakaa kyseisen työntekijän 
yhteystiedot näkyville myös tällä nimikkeellä. 

• Laittakaa kaikki yhdistysasioiden vastuuhenkilöt ja yhteystiedot selkeästi 
näkyville kunnan nettisivuille

• Luokaa mielellään ”yhdistyksille”-alasivu, jolle kootaan kaikki yhdistyksiä 
koskevat asiat. 

• Ylläpitäkää kunnan nettisivuilla yhdistystietokantaa mielellään jaoteltuna 
yhdistysten tyypin mukaan.

• Valitkaa vastuuhenkilö, joka hallinnoi yhdistysten sähköpostilistaa. Sopi-
kaa pelisäännöt sille, kuka voi viestiä listalla ja mistä asioista. 

• Pyytäkää yhdistyksiä päivittämään yhteystietonsa säännöllisesti ja pyrki-
kää täydentämään listaa ajoittain
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• Ottakaa vastuu yhdistysten kokoon kutsumisesta kuntatasolla, koska ku-
kaan muu ei sitä tee. Yhteistyö ja hyvä tiedonkulku on kaikkien etu. 

• Pitäkää mielessä Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn alueelliset 
tapaamiset ja foorumit. Niissä kuulee yhdistystoiminnasta ja hyvistä käy-
tännöistä laajasti. 

Muutama vinkki yhdistystoimijoille

• Tehkää yhteydenpito helpoksi luomalla yhdistykselle sähköposti, joka siir-
tyy henkilöltä toiselle (esim. hallitus.meidanyhdistys@sposti.com). Näin 
sähköposti ei vaihdu, kun luottamushenkilöt vaihtuvat. 

• Pitäkää yhteystietonne ajan tasalla. On ensisijaisesti yhdistyksen omalla 
vastuulla huolehtia, että tärkeimmillä yhteistyötahoilla on oikeat yhteys-
tiedot. 

• Älkää luoko yhdistykselle nettisivuja, jos niitä ei voida päivittää jatkossa; 
mieluummin siis esimerkiksi aktiivinen facebook-sivu kuin vanhentunut 
nettisivu. 

• Viestikää, viestikää ja viestikää toiminnastanne ja erityisesti sen vaikutta-
vuudesta!

• Luontevia yhteistyön paikkoja ovat ne kunnan palvelut, joista löytyy yh-
distyksen kohderyhmää, esim. päiväkodit, koulut ja ikäihmisten palvelu-
asunnot.

• Tehkää yhteistyö helpoksi luomalla valmiita palvelupaketteja ja tarjoamal-
la konkreettisia ideoita yhteistyöhön. 

• Tarjotkaa yllättäviä ratkaisuja! Eräs kuoro löysi kuuleman mukaan har-
joitustilat ikäihmisten hoivakodista. Vanhukset saivat samalla virkistystä 
musiikkia kuuntelemalla.
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6. MITÄ JÄRJESTÖYHTEISTYÖRYHMÄ JYTRYN 
YHTEISTYÖRAKENNE TARJOAA YHTEISTYÖLLE?

Satakunnassa aloittaa vuonna 2020 laajennettu järjestöyhteistyöryhmä JYT-
RYn toiminta. Kokoontumisia järjestetään säännöllisesti viidellä alueella eri 
puolilla Satakuntaa. Verkostotapaamiset kokoavat alueiden yhdistyksiä ja si-
dosryhmien edustajia yhteen ja ovat avoimia kaikille järjestöjen keskinäises-
tä ja sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä kiinnostuneille. JYTRYn tapaamisiin 
ovat erityisen tervetulleita kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Verkos-
totilaisuuksissa on mahdollisuus jakaa kuntien hyviä yhteistyökäytäntöjä ja 
edistää myös yhteistyötä kuntarajojen yli. Verkostotilaisuuksien aiheet nou-
sevat alueellisista tarpeista, mutta niissä välitetään myös koko maakuntaa ja 
kaikkia yhdistyksiä koskevaa tietoa. 

Alueelliset verkostot luovat pohjan satakuntalaisten järjestöjen yhteiselle vai-
kuttamisrakenteelle. JYTRYn varsinaiset yhdistysjäsenet valitsevat keskuudes-
taan edustajat Satakunnan järjestöjen neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta 
toimii yhteistyön suunnannäyttäjänä, valvoo yhdistystoimijoiden etua sekä 
toimii muiden sektoreiden toimijatahojen keskustelu- ja kehittämiskumppa-
nina. 

Kuviossa 2. seuraavalla sivulla on esitetty JYTRYn kolmitasoinen rakenne, 
jonka pohjan muodostavat alueelliset JYTRY-verkostot. Kaikki verkostot ko-
koontuvat kaksi kertaa vuodessa isompiin foorumitilaisuuksiin. Syysfooru-
missa valitaan vuosittain edustajia neuvottelukuntaan, johon myös alueelliset 
verkostot saavat nimetä edustajansa. Kaikki alueverkostojen tilaisuudet sekä 
foorumit ovat avoimia kaikille eikä niihin osallistuminen velvoita tai sido mi-
hinkään.

Kuviossa 3. on kuvattu JYTRYn sijoittuminen Satakunnan yhteistyörakentee-
seen. Neuvottelukunta käy kuntien, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoi-
don ja Satakuntaliiton kanssa keskustelua ja neuvotteluja ylätason yhteistyös-
tä ja linjauksista. Käytännön yhteistyötä tehdään paikallisesti kunnissa sekä 
alueellisesti JYTRYn verkostoissa ja monissa muissa alue- tai aihekohtaisissa 
verkostoissa. JYTRYn toimintamalli ja toimintamuodot eivät kilpaile muiden 
verkostojen kanssa, vaan tavoitteena on sitoa jo olemassa olevia verkostoja 
yhteen ja edistää järjestöyhteistyötä mahdollisimman koordinoidusti. 

Satakunnan yhteisökeskus tarjoaa oman asiantuntemuksensa ja työpanok-
sensa JYTRY-verkoston ja maakunnallisen yhteiskehittämisen tueksi. Omalla 
osaamisellaan verkostoa täydentävät vapaaehtoistoiminnan Valikko-ryhmät 
ja Satakunnan kokemustoiminnan ohjausryhmä. 
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Kuvio 2.  JYTRYn kolmitasoinen rakenne.
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Kuvio 3.  JYTRYn sijoittuminen Satakunnan yhteistyörakenteessa.
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