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Millaisia keinoja Huittisten 
kaupunki käyttää viestiessään 
yhdistyksille tai yhdistyksistä?
”Jos olen oikein ymmärtänyt, sekin 
on aika harvinaista, että kaupunki 
kokoaa yhdistysrekisteriä ja yhteys-
tietolistaa. Meillä on yhteystietolistaa 
koottu jo monta vuotta ja se on myös 
meidän verkkosivuilla nähtävillä eli 
se on julkinen. Siellä on kaavake, jolla 
voi ilmoittaa muuttuneet tiedot, kun 
hallitukset vaihtuvat yhdistyksissä. 
Tärkein tiedotuskanava on sähkö-
posti. Meidän sähköpostilistalla on 
puheenjohtajan ja sihteerin sähkö-
postiosoitteet tai yhdistyksen yleis-
sähköposti. Sinne menee tiedotus-
kirje muutaman kerran vuodessa; ei 
tavan vuoksi vaan silloin, kun on asi-
aa. Yhdistykset tavoitetaan kyllä tosi 
hyvin yhdistyskirjeellä. Myös yhdis-
tykset voivat ilmoittaa, jos heillä on 
jotain yhdistyskirjeeseen, niin minä 
jaan tietoa eteenpäin. Sitten meillä on 
kaupungin somekanavat, joista Face-
book on tärkein. Seuraan itse yhdis-
tysten somekanavia ja kokoan niistä 
menovinkkejä. Jaan matalalla kynnyk-
sellä yhdistysten tapahtumia omissa 
kanavissamme. Lisäksi kaupungin ta-
pahtumakalenteriin saa lisätä yhdis-
tysten avoimia tapahtumia.”

Mihin yhdistysohjelma on vai-
kuttanut Huittisissa?
"Kun yhdistysohjelman teko aloitet-
tiin, tehtiin kysely, johon vastasi yli 
kahdeksankymmentä yhdistystä ja 
oli useampia yhdistysiltoja, niin tie-
don kulku tehostui siinä aika paljon. 

Tuli paljon tietoa yhdistyksiltä kau-
pungille ja taas vastaavasti monia 
harhaluulojakin korjattiin, että ”kyllä 
tää on jo olemassa” ja ”kyllä semmois-
takin pystytään järjestämään, että ei 
ole mikään ongelma”. Että ihan sem-
moista puhdasta tiedottamista. Se on 
parantanut tiedonkulkua ja puheyh-
teyttä paljon.”

Miksi kunnan kannattaa panos-
taa yhteistyöhön kolmannen 
sektorin kanssa?
”Kyllähän arkipäivän ja ruohonjuu-
ritason elinvoima kumpuaa niistä 
yhdistyksistä. Mikään kaupunki tai 
kunta ei voi tuottaa sellaista yhtei-
söllisyyttä kuin yhdistykset voi. Se 
on hyvin ihmislähtöistä, kun ihmiset 
tekee sitä itselleen, läheisilleen ja ver-
kostoilleen.”

(Elinvoimajohtaja Riikka Peippo täy-
dentää taustalta: ”Me nähdään, että 
yhdistykset täydentävät kaupunkien 
palveluita. Me tuotetaan peruspalve-
lut ja ne yhdistykset tuovat siihen sen 
paikallisuuden ja erinomaisuuden.”)

Mitkä hyvät toimintamallit 
Huittisista haluat jakaa muihin 
kuntiin?
”Erilaisista yhdistysilloista parhai-
ten meillä on toimineet työpajaillat, 
kun ihmiset saadaan saman pöydän 
ympärille keskustelemaan asioista ja 
näkemään toisensa. Sitä voi suositella 
muille, eli järjestäkää teemallisia yh-
distysiltoja!”
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