
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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Hanna Ruohola, SataKylät ry

KUNTAKOHTAISET 
YHDISTYSOHJELMAT

SataKylät ry on tehnyt lähivuosina Satakunnassa joitain kuntakohtaisia yhdis-
tysohjelmia. Ensimmäinen yhdistysohjelma valmistui Huittisten kaupungille 
kesällä 2017. Myös Harjavallan kaupungille ja Eurajoen kunnalle on sittem-
min valmistunut oma yhdistysohjelma. Tällä hetkellä ohjelmaa valmistellaan 
Eurassa, Kankaanpäässä, Kokemäellä, Merikarvialla ja Pomarkussa. Hyväksi 
havaittu menetelmä tuotiin Satakuntaan Varsinais-Suomesta, jossa kuntakoh-
taisia yhdistysohjelmia on tehnyt Varsinais-Suomen Kylät ry.

Yhdistysten ja kunnan väliselle vuoropuhelulle sekä yhteisille tavoitteenaset-
teluille on selkeästi ollut tilausta. Julkisen sektorin ja järjestökentän yhteistyöl-
le on olemassa pitkät perinteet, mutta maailma on muuttunut ja muuttumassa 
voimakkaasti. Nyky-yhteiskunnassa kolmannen sektorin tekemälle hyvinvoin-
tityölle ja palvelutuotannolle luodaan paljon odotuksia, joihin yhdistykset ja 
järjestöt eivät kaikilta osin pysty vastaamaan. Yhdistykset joutuvat jatkossa 
miettimään omia tarkoituksiaan ja toimintojaan sekä uudistumaan ennakko-
luulottomasti. Kaikkia osapuolia hyödyttävä kumppanuus on noussut keskei-
seksi teemaksi puhuttaessa tulevaisuuden kunnista. Vaikka tavoitteet ovatkin 
molemmilla osapuolilla kutakuinkin saman suuntaisia, eroavat yhdistysten ja 
kunnan resurssit sekä toimintatavat suuresti toisistaan. Yhteisillä tapaamisilla 
ja keskusteluilla kumppanit ovat voineet löytää yhteisiä rajapintoja ja tekemi-
sen paikkoja.

Yhdistysohjelman tarkoitus on yksinkertaisuudessaan luoda uudenlaista 
vuoropuhelua, yhteistyötä ja kumppanuuksia julkisen sektorin ja kolmannen 
sektorin välille. Ohjelman yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on määritellä ne 
tavat, joilla yhdistykset voivat olla kaupungin kanssa lisäämässä asukkaiden 
viihtyvyyttä. Asukkaiden viihtyvyys ja siitä viestiminen positiivisella tavalla 
taas luovat kuntaan pito- ja vetovoimaa. 

Jokaisessa ohjelmassa tarkastellaan yhdistyskentän nykytilaa ja toimintatapo-
ja kunnassa. Tietoa näistä saadaan ohjelman laadinnan alkuvaiheessa tehtä-
västä yhdistyskyselystä. Myös virkamiesten ja päättäjien asenteita, ajatuksia 
ja toiveita kysytään erillisellä kyselyllä. Tuntemalla vallitsevia olosuhteita ja 
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käytäntöjä voidaan paremmin suunnitella uusia, paremmin kaikkia palvelevia 
toimintatapoja. Uusia toimintatapoja ja ideoita työstetään yhteisissä yhdistys-
illoissa ja työpajoissa ja ne kirjataan ohjelmaan konkreettisina toimenpide-
ehdotuksina.

Yleisesti ohjelmissa nousevat esiin hyvin samankaltaiset teemat huolimatta 
siitä, missä kunnassa ohjelmaa ollaan laatimassa. Näitä teemoja ovat yhdis-
tysten käytettävissä olevat tilat ja muut resurssit, kunnan avustukset yhdis-
tystoiminnalle, tiedonkulku ja yhteistyö kunnan ja yhdistysten välillä sekä eri-
ikäisten kuntalaisten huomioiminen.

Näin pian ohjelmien valmistumisen jälkeen on vaikeaa sanoa, millaista konk-
reettista hyötyä ohjelmista on kunnille, niiden yhdistyksille ja eri toimijoiden 
yhteistyölle ollut. Kaikissa kunnissa, joissa yhdistysohjelma jo löytyy, on joka 
tapauksessa aloitettu säännöllisten yhdistysiltojen järjestäminen. Yhteiset 
tapaamiset ja yhteydenpidon säännöllisyys ovat madaltaneet yhteistyön kyn-
nystä ja lisänneet toimijoiden tietoisuutta toisistaan. 

Mikä yhdistysohjelma: Ohjelma, jossa kirjoitetaan auki ne tavoitteet ja toimen-
piteet, joilla yhteistyötä/kumppanuutta julkisen sektorin ja kolmannen sekto-
rin välillä halutaan pitkällä tähtäimellä kehittää mm. palveluiden suhteen.

Miksi yhdistysohjelma: Yhteiskunnan toimijarakenteen muutos edellyttää pai-
kallisen kehittämistyön vahvistamista ja julkisen, yksityisen sekä kolmannen 
sektorin entistä vahvempaa kumppanuutta. Asukkaiden viihtyvyys ja vaikut-
tamismahdollisuudet nousevat jatkossa entistä tärkeämmiksi kuntien pito- ja 
vetovoimatekijöiksi.

MITEN YHDISTYSOHJELMA TEHDÄÄN: 

• kerätään tietoa järjestökentän nykytilasta ja toiminnasta
• järjestetään yhteisiä työpajoja, joissa mietitään tulevaisuuteen tähtääviä 

toimenpiteitä hyvinvoinnin ja viihtyisyyden lisäämiseksi
• kirjoitetaan itse ohjelma 
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