
Simon toimijatreffit 

Muistio 

Aika: to 9.5.2019 klo 18-20 

Paikka: Simon kunnantalon valtuustosali 

Läsnä:  
Ritva Tryyki  Simon 4h  
Helena Hamari  Simon kunta /Eläkeliitto 
Markku Jakolev Simon kunta / Eläkeliitto 
Raimo Simoska Simon kunta / Eläkeliitto 
Sinikka Pajari   Eläkeliitto 
Elisa Tihinen  MLL Simon paikallisyhdistys 
Seppo Junes   Simonkylän kyläyhdistys ry 
Kati Kurth   Simon koulun vanhempainyhdistys ry 
Heikki Ruikkola Simon Pirtti ry 
Raimo Simoska  Simon kunnan tekninen lautakunta 
Soile Vakkala   Simon kunta 
Tuula Huttunen Koivumaa 
Aila Rytkönen 
 
Tervetuloa ja toimijoiden esittelyt 

Tilaisuus alkoi klo 18 kahvittelun lomassa lämmittelyryhmätyöllä ja Soile Vakkala kertoi yhdistys-

kuntayhteistyöstä Simossa. Järjestöedustaja (4 H yhdistys) on nimetty myös kunnan hyvinvointityöryhmään. 

Simossa on hienoa se, että kunta tarjoaa yhdistyksille tilat (Liite) 

Lämmittelyryhmätyön aiheina olivat: 

 

1. Yhdistys-kuntayhteistyön mahdollisuudet  

− tapahtumien järjestäminen yhdessä 

− hyvät tilat 

− kunta mukana tapahtumissa 

− nuorisopuolen yhteistyö (valvonta) 

− hoitopuolen ja vanhusten auttaminen 

− kahvitusten järjestäminen 

− yhteinen järjestöjen kokoustila 

− aktiivisia yhdistyksiä on kunnassa 

− yhdessä toimitaan koko kunnan puolesta 

− jatkuvaa viestintää tarvitaan 

− ideoiden jakamisesta helpompaa 

− yli sukupolven tapaamiset (isovanhemmat) tapahtumia yhteistyönä lisää (esim. Talvirieha) 

− paljon ilmaisia hyviä tiloja tarvitaan 

− pieni kunta jossa ”kaikki tuntee kaikki” helpottaa yhteistyötä 

− monipuolisten tapahtumien ja palvelujen tarjoaminen kuntalaisille -> palvelutason nosto 

− yhdessä innostaa keski-ikäisiä ja nuoria toimintaan 

− voimien yhdistäminen 

− aktivoidaan uinuvat 

− vireyttä kylillä ja kylänraitin siivoustalkoot 
 



2. Yhdistys-kunta-yhteistyön haasteet 

− etäisyydet 

− yhteisen ajan löytyminen 

− useiden eri yhdistysten toiminta ja tapahtumat kunnan tietoon, jotta voi koordinoida eri yhdistyksiä 

− tiedottaminen eri järjestöjen tapahtumista päällekkäisyyksien välttämiseksi ja käytännön asioiden 

järjestelyn vuoksi esim. tilat 

− nuorten mukaan saaminen, koska väestö ikääntyy 

− työntekijöiden ja vapaaehtoisten vähyys  

− toimintatilat koettiin haasteina sekä resurssien puute 

− ajan ja rahoituksen sekä muiden resurssien löytäminen kunnasta haasteena 

− yhteistyön tarve tapahtumissa, jotta ei kilpailtaisi keskenään osanottajista 

− yhdistysten arvostamisen  

 

Kuultiin alustus yhdistys-kuntayhteistyön rakenteista Meri-Lapissa 

Tuula Huttunen Koivumaa kertoi yhdistys- kuntayhteistyöstä ja siihen liittyvästä kehittämistyössä alueella. 

Seudullisen yhteistyörakenteena on toiminut Meri-Lapin Järjestöneuvottelukunta ja järjestöjen elämänkaari 

– ja muut kehittäjäverkostot. Paikallisella tasolla yhdistysten osallisuutta kehittämistyöhön on lisätty  

luotujen yhdistys-kunta yhteistyörakenteiden avulla. Yhteistyörakenteiden luominen käynnistyi Lapin Liiton 

Arjen turvaa – hankkeen Tornion paikallisen hankkeen kanssa vuonna 2012 ja rakenteiden kehittämistä 

jatkettiin kaikissa  Länsi-Pohjan alueen kunnissa. Kunnan ja Majakan yhteistyönä on järjestetty vuosittain 1-

2 toimijatapaamista  ja tarvittaessa tarvelähtöisiä toimijatapaamisia mm. kunnan hyvinvointikertomuksesta 

nousseiden haasteiden pohjalta. 

Kunnat ovat nimenneet järjestöyhdyshenkilöt vuonna 2016, ja järjestöyhdyshenkilöverkosto on toiminut 

vuodesta 2018 lukien. Majakan tavoitteena on, että kuntien hyvinvointiryhmiin saataisiin myös järjestöjen 

edustus ja että kunnissa laadittaisiin yhdistys-kuntayhteistyön asiakirja.  

Käytiin lyhyesti läpi https://www.järjestötieto.fi/ – verkkopalvelua. Palvelusta löytyvät yhdistykset ja niiden 

toiminta kootusti yhdessä. Järjestötieto.fi – palvelussa oleva Järjestöjen palvelutarjotin kokoaa yhdistysten 

matalan kynnyksen toiminnan, tuen ja palvelut, josta ne on vaivattomasti kuntalaisten ja ammattilaisten 

löydettävissä. Tätä voitaisiin hyödyntää myös kunnan hyvinvointikertomustyössä.  

Yhteistä pohdintaa lämmittelyryhmätyön pohjalta ja lisäksi pohdittiin, että miten yhteistyötä tulisi 

kehittää 

− yhteistyön lisääminen   

− kertaluonteisia tapahtumia, ei tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa.  

− Ikääntyvien ja lapsiperheyhdistysten yhteistyö 

− kaikkien pienten yhdistysten, eläkeläisyhdistystä lukuun ottamatta, ongelmana on, että toimijat 

loppuvat, porukkaa vanhenee – jotain pitäisi tehdä 

− nuorisoseurat ja kyläyhdistykset niihin ei riitä toimijoita 

− yhteinen tapahtumakalenteri päällekkäisyyksien välttämiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi 

Miten tästä eteenpäin?  Jatketaan kunta- yhdistystapaamisen merkeissä syksyllä. 

 

Muistion kirjasi Aila Rytkönen ja Tuula Huttunen Koivumaa 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1424-meri-lapin-jaerjestoeneuvottelukunta-2
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1419-kuntien-jaerjestoeyhdyshenkiloet
https://www.järjestötieto.fi/


 

 


