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Miltä yhdistyskenttä näytti 
kaupunginjohtajana ja miltä se 
näyttää nyt sisältä käsin?
”Olen touhunnut yli rajojen koko ikä-
ni ja ollut monien yhdistysten halli-
tuksissa ja toiminnassa kuntahom-
mienikin aikaan, joten en ole niin 
puhdas hallintoihminen kuitenkaan. 
Mun mielestä kunnat ja järjestöt pe-
rinteisesti arvostavat toinen toisiaan. 
Vähenevät resurssit on se, mistä jär-
jestötkin joutuvat kärsimään ja se 
tuo tiettyä säröä suhteisiin. Aktiiviset 
ihmiset toimivat yli sektorirajojen, jo-
ten siinä mielessä toimintakenttäni ei 
ole niin paljon muuttunut. Paljon tut-
tua ja tuttuja on ympärillä.”

Miten visioisit yhdistysten ja 
kuntien yhteistyöstä tulevai-
suudessa?
”Yhteistyö on kunnillekin yksi selviy-
tymiskeino. Se on sillä tavalla haasta-
vaa, että yhteistyön täytyy olla mie-
lekästä myös niille järjestöille, koska 
se perustuu vapaaehtoisuuteen. Kun 
edellistä sote-uudistusta yritettiin 
viedä läpi, niin oltiin antamassa aika 
iso rooli järjestöille ja järjestöt ehkä 
oli valmiita ottamaankin sen roolin 
vastaan. Lakisääteisen ja ei-lakisää-
teisen raja on kuitenkin hyvin haasta-
va. Ehkä juuri ennaltaehkäisevän ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
rooli on se luontevin järjestöille. Tule-

vaisuuden visio varmasti on sellainen, 
että järjestöillä ja julkisella sektorilla 
kokonaisuutena on saumaton polku, 
jossa kunnat eivät sysää ikävimpiä 
ja vaikeimpia asioita järjestöille - se 
ei tule onnistumaan. Järjestöillä on 
oltava syytä motivoitua yhä edelleen 
jatkossakin vapaaehtoistoimintaan. 
Vapaaehtoistoiminta ei voi olla kor-
vike lakisääteisille asioille, vaikka tu-
levaisuudessa vastuuta varmasti jou-
dummekin yhä enemmän kantamaan 
toinen toisistamme.”

Miten Satakunnan järjestöjen 
neuvottelukunta voi edistää jär-
jestöjen toimintaedellytyksiä 
kunnissa?
”Ennen kaikkea toimiminen suodat-
timena on se realistisin tapa. Jos on 
tuhansia järjestöjä ja yksittäinen jär-
jestö haluaa olla yhteydessä kuntaan, 
niin se saattaa näyttäytyä kunnalle 
pienenä. Mutta kun neuvottelukunta 
toimii suodattimena ja meille tulee 
signaali, niin me pystytään suodatta-
maan, milloin se on oikeasti iso asia 
ja milloin pieni. Voidaan olla luotto-
peluri siinä välissä. Vastaavasti jos 
kunnalla on jokin tarve, me voidaan 
suodattaa se sellaiseksi, että järjestö-
kenttä joko voi vastata siihen tai sit-
ten ei, mutta asiat eivät jää ainakaan 
kellumaan.”
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