VIRTUAALINEN KUMPPANUUSPÖYTÄ SUUPOHJA 18.2.2021

Suupohjan ensimmäinen kumppanuuspöytä pidettiin 18.2.2021 virtuaalisesti, mukana Kauhajoen kaupunki
sekä Teuvan, Isojoen, Karijoen kunnat. Ilmoittautuneita oli yhteensä 44, joista 20 oli paikallisten järjestöjen
edustajia, 10 sellaisten tahojen edustajia, joiden toiminta-alue on suurempi kuin pelkästään Suupohjan
kuntien sekä 12 viranhaltijaa.
Tervetulosanat lausui Teija Matalamäki Etelä-Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa -hankkeesta ja
kumppanuuspöydän puhetta johti Tarja Tenkula Rakenneuudistus-hankkeesta. Järjestelyissä ovat
yhteistyössä olleet lisäksi mukana eteläpohjalaiset Leader-ryhmät ja Kylille-hanke, Suupohjasta Tuija
Takamäki sekä Kauhajoelta hyvinvointijohtaja Eija Liikamaa. Teija kävi läpi kumppanuuspöydän ideaa ja
pelisääntöjä.
Kumppanuuspöytä – osallisuuden mahdollistaja
• yhteisen ideoinnin ja suunnittelun alusta
• asioiden valmistelun työkalu
• kokemuksen ja äänen avulla voidaan tunnistaa ja etsiä ratkaisuja

Kumppanuuspöydän pelisäännöt
• Koollekutsuja kunta tai kuntayhtymä. Tarvittaessa asiantuntijoita pöydän teemojen mukaan.
• Mahdollisuus: konkreettisia toimenpiteitä esim. asukastilaisuuksia, uusia toimintatapoja/-malleja,
tapahtumia/tempauksia ja esityksiä tai aloitteita toimivaltaisille tahoille.
• Kunta voi käyttää asioiden valmisteluvaiheen informaatio ja keskustelutilaisuuksina.
• Poliittisesti sitoutumaton, ei itsenäistä päätösvaltaa. Järjestöyhdyshenkilö vastaa
kumppanuuspöydässä käsiteltyjen asioiden viemisestä päätösvaltaiselle taholle.
• Tiedotus: avoin kutsu kunnan ja järjestäjien nettisivuilla ja somessa, kohdennetut kutsut Leaderit ja
Järjestötalo
• Kokouksia pidetään tarpeen mukaan, vähintään kerran vuodessa.
• Muistio lähetetään osallistujille ja julkaistaan kunnan nettisivuilla.
Kauhajoen kaupungin ja LLKY:n tervehdys Millaista järjestöyhteistyötä kaupunki osaltaan ja kuntayhtymä
seudullisesti tekee/toivoo? Kaupunginvaltuuston ja LLKY:n johtokunnan puheenjohtaja Lasse Hautala.
Kaupungin puolella päätöksentekoon osallistuvat nuorisovaltuusto, vammaisjärjestöt ja vanhusneuvosto,
joiden edustajat ovat valtuuston kokouksissa mukana ja nuorisovaltuustolla on edustus myös eri
lautakunnissa. LLKY:n puolella kuullaan vanhus- ja vammaisneuvoston mielipiteitä. Kolmannen sektorin
merkitys sekä kaupungin että LLKy:n puolella on erittäin suuri. Erilaisia palvelujamme olisi aika vaikea
toteuttaa laadukkaasti, ellei kolmas sektori olisi mukana eri tavoin. Ennen kaikkea ennalta ehkäisevä työ on
hyvin tärkeää ja siinä järjestöjen työ näkyy. Kaupungin puolelta esimerkiksi voidaan ottaa liikunta,
liikuntapaikkojen ja monien liikuntaharrastusten toimiminen onnistuu yksinomaan sen johdosta, että
järjestöt huolehtivat liikuntapaikkojen kunnossapidosta. Myös iso joukko valmentajia ja muita tukijoita on
liikuntasuoritusten takana ja sitä kautta mahdollistavat lasten ja nuorten liikkumisen, unohtamatta
aikuisten liikuntaa ja sen merkitystä ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Omaehtoisen liikkumisen lisäksi on
tärkeää myös ohjattu harrastustoiminta. LLKY:n puolella tärkeää on myös, että erilaiset järjestöt toteuttavat
tiedotustoimintaa. Suomi on järjestöjen luvattu maa ja Suupohjan kaikissa kunnissa on runsaslukuinen
järjestökenttä. Ilahduttavaa oli myös huomata, että nämä kumppanuuspöydät saavat jatkoa ja jatkuvaa
toimintaa ihmisten hyvinvoinnin eteen.
Karijoen kunnan tervehdys Mitä järjestöt merkitsevät kunnalle, Hyvinvointikoordinaattori Kristiina
Haaranoja.
Järjestöillä on tärkeä rooli kunnan toiminnassa, kuntalaisten ääni ja toiveet tulevat paljolti järjestöjen
kautta ja kunnan puolesta yritämme tukea järjestöjen työtä. Hyvinvointikoordinaattorin uudessa työssä on
ollut tärkeää luoda yhteistyötä eri järjestöihin ja koronan sallimissa rajoissa myös yhdessä järjestää
toimintaa. Lassen puheeseen voimme myös hyvin yhtyä, asiat siinä olivat hyvin osuvia.
Teuvan kunnan tervehdys Kunta-järjestöyhteistyö, Sivistysjohtaja Pauliina Niemi.
Kun järjestöt voi hyvin, niin kuntakin voi paremmin. Kunnalle on tärkeää, että on virkeitä ja hyvinvoivia
järjestöjä, ja yhteistyö toimii. Kunnalla on hyvinvoinnin edistämisen tehtävä, siinä yhteistyö järjestöjen
kanssa on olennaista ja yhteistyöllä päästään parempiin lopputuloksiin. On äärimmäisen hienoa, että meillä
on tänään kumppanuuspöytä. Kumppanuuspöytä löytyy myös Teuvan kunnan uudesta
osallisuusohjelmasta, osallisuus on asia, jossa kuntalainen kokee pääsevänsä osalliseksi ja vaikuttamaan
asioihin. Kumppanuuspöytä on uusi muoto, jossa osallisuutta päästään kokeilemaan. Koska meillä on omien
järjestöjen lisäksi myös koko Suupohjan kattavia järjestöjä, on hienoa kokeilla tätä kumppanuuspöytää
yhdessä, yhdessä olemme enemmän. Käytännössä kunta-järjestöyhteistyöstä on aiemmin vastannut vapaaaikasihteeri, ja nyt tehtävästä vastaa hyvinvointikoordinaattori Henna Kallio. Oikeastaan kaikki kunnan
järjestämät tapahtumat järjestetään yhteistyössä järjestöjen kanssa. Koronan vuoksi on täytynyt etsiä
järjestötoiminnallekin uusia väyliä, vaikka uudet keinot eivät korvaakaan sosiaalisia kontakteja ja sitä
yhteisöllisyyttä, mitä järjestötyö normaalisti tarjoaa. Tässä foorumissa on hyvä muistuttaa, että E-P:n liitolla
on järjestöille tarjolla kulttuuriapurahoja koronatilanteen aiheuttamiin taloudellisiin haasteisiin, perinteiset
kunnan toiminta-avustukset ovat myös tulossa kevään aikana.

Isojoen kunnan tervehdys Kunta järjestöjen kumppanina, Hyvinvointikoordinaattori Maija Luomaniemi.
Yksi tärkeä työtehtäväni on toimia linkkinä kunnan ja järjestöjen välillä. On tärkeää, että kunta toimii
järjestöjen kumppanina ja toisinpäin, se takaa aktiivisen toiminnan pienessäkin kunnassa. Isojoellakin
järjestötoiminta on ihailtavan aktiivista ja tämän kumppanuuspöydän myötä se toivottavasti kehittyy
eteenpäin ja järjestöt tietävät, että kunta pitää kaikenkokoisia järjestöjä tärkeinä ja kunta on järjestöjen
apuna, taustatukena ja yhteistyökumppanina.
Järjestöystävällinen kunta keskustelua
Käytiin keskustelua järjestöystävällinen kunta kriteerien pohjalta. Keskustelun juontajana toimi Tarja
Tenkula Etelä-Pohjanmaan Rakenneuudistus-hankkeesta. Keskustelun pohjaksi katsottiin Sininauha-video,
joka kertoo, miten hyvin järjestötoiminta sopii tukemaan kunnallisia palveluja.
1.

Miten kunta mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen?

Minkälaisia osallistumisen mahdollisuuksia on tarjolla? Koetteko saavanne osallistumisen paikkoja, kutsutaanko
teitä esim. ideoimaan? Pääsettekö vaikuttamaan päätöksentekoon? Millä tavoin?
Osallistutteko kunnan toimintaan muulla tavoin? Miten osallistumisen kanavia voisi kehittää?

Kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi kertoi, että Kauhajoen kaupungilla huomioidaan järjestöt
järjestelmällisesti mm. kaavoitukseen liittyen ja teeman mukaan esim. liikuntajärjestöille liikuntaan
liittyen. Kanavaa yhteydenpitoon järjestöille on toivottu ja esim. Leader-ryhmän kautta yhteys
järjestöjen suuntaan järjestyy.
Hyvinvointijohtaja Eija Liikamaa kertoi Lakeuden lähimmäiset-hankkeesta, joka perustuu
vapaaehtoistyö.fi-alustalle. Alustalle voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi ja sitä kautta voi etsiä
vapaaehtoisia eri tehtäviin. Kauhajoen kaupungin ja seurakunnan yhteistyössä toteutettiin keväällä
kauppakassitoimintaa.
Teuvalla SPR, kunta, kaupat, taksit ja pitopalvelu tekivät koronan akuutissa vaiheessa keväällä
kauppakassitoimintaa yhteistyössä, SPR koordinoi toimintaa. Yhteistyöllä saatiin toimimaan tällainen
uusi palvelumuoto.
Yhdistysten tiedottamiskanavana ja yhteistyön ja yhteisten asioitten eteenpäin viemiseksi voisi käyttää
enemmänkin Leaderien yhdistysrekisteriä. Paikkakunnittain järjestöjä varmasti kokoontuu
säännöllisesti tiettyjen teemojen alla, esim. kulttuuritoimijat, liikuntatoimijat, mutta varmasti tällainen
laajempikin yhteistyöverkosto säännöllisesti toimivana voisi olla tosi hyvä, myös alueellisesti.
2. Järjestöystävällinen kunta tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisena kumppanina.

Koetteko tasavertaista kumppanuutta? Millaista yhteistyötä tehdään? Onko teillä yhteistyösopimuksia esim.
joidenkin tehtävien hoidosta kunnan/kuntayhtymän kanssa? Miten järjestöjen tulisi osallistua tai näkyä
enemmän tasavertaisina palvelujen tuottajina tai toiminnan tarjoajina julkisen tahon rinnalla?

Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys on saanut olla kuntien ja kuntayhtymien kumppanina jo pitkään.
Teuvalla, Isojoella ja Kauhajoella on ollut osallistavaa budjetointia.
Teuvalla ollut kaksi kertaa osallistava budjetointi ja siihen on tullut hyvin ehdotuksia, ensimmäisellä
kerralla teemana oli lapset ja nuoret, ehdotuksista valittiin toteuttavaksi kohteeksi jokirantareitti
koulun lähistölle, toisella kerralla teemana oli ikäihmiset, ehdotuksista valittiin ulkokuntosalipuisto
uimahallin viereen.
Kauhajoella tekninen toimi tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa ja maksaa järjestöille tukea
liikuntapaikkojen hoitoon, mm. latujen hoitoon ja luistelupaikkojen hoitoon. Kauhajoella on nyt
menossa Idea ilmoille -äänestys, joissa toisena teemana on lapset ja nuoret ja toinen on ikäihmisten
virkistystoiminta.
Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistys toimii koko Etelä-Pohjanmaan alueella ja Suupohjassa
ylläpidetään turva-asuntoa Kauhajoella ja Seinäjoella on turvakoti. Yhdistys on myös tapaamispaikkatoiminnassa ainut taho Suupohjan alueella. Yhteistyötä on ollut LLKY:n ja Kauhajoen kaupungin kanssa
mm. varhaisen puuttumisen osalta. Jatkossa voisi miettiä enemmänkin yhteistyötä eri kuntien kanssa

esimerkiksi ero- tai väkivaltatyöhön liittyen, myös vapaaehtoistyö.fi:n kautta tehtävä yhteistyö
kiinnostaa.
Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys toimii STEAn avustuksilla ja ei voi tehdä kunnille kuuluvia tehtäviä.
Vapaaehtoistoimijoiden kanssa yhteistyössä pyöritetään erilaisia ryhmiä.
3. Järjestöystävällinen kunta nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle.
Onko teillä tiedossa, keneen kunnassa/kuntayhtymässä otetaan yhteyttä, kun mielessä on jokin yhdistystä
koskeva asia? Oletteko tietoisia, että kunnassa on nimetty järjestöyhdyshenkilö?
Kutsutaanko paikkakunnalla yhdistyksiä yhteen, kenen toimesta? Onko toiminta säännöllistä?

Kauhajoen järjestöyhteyshenkilö on Maarit Kaari, Kauhajoen kaupungin erityisliikuntakoordinaattori,
lisäksi Kauhajoen naisvoimistelijoissa varapuheenjohtajana. Myös yksityiset henkilöt ovat
tiedotusringissä ja voivat olla mukana myös kumppanuuspöydässä.
Karijoen järjestöyhteyshenkilönä on hyvinvointikoordinaattori Kristiina Haaranoja, Isojoella
hyvinvointikoordinaattori Maija Luomaniemi ja Teuvalla hyvinvointikoordinaattori Henna Kallio.
Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys toi esiin, että maakunnallisena yhdistyksenä eivät saa kutsuja
paikallisiin tapahtumiin, toivoisi, että maakunnallisetkin kutsuttaisiin kunnallisiin tapahtumiin.
Viestintä helpottuisi, jos yhdistyksillä olisi yleiset sähköpostiosoitteet, eikä henkilöiden nimillä, jolloin
muutoksista ei pysy niin helposti mukana. Kartoitetaan myös maakunnalliset yhdistykset ja kysellään,
onko heillä toimintaa Suupohjan kunnissa.

4.

Onko teidän paikkakunnallanne tarjolla maksuttomia tiloja? Pitäisikö olla? Onko yhdistyksillä omia tiloja,

joita vuokrataan ulkopuolisille?

5. Maksetaanko teidän paikkakunnallanne järjestöavustuksia?
Kysymykset 4 ja 5 käytiin pienryhmissä, joiden kommentit koottuna.
Pohjanmaan syöpäyhdistys toimii usean kunnan alueella ja toivoisi kokoontumistiloja yhdistyksen
käyttöön. Teuvalla pääsee nuorisotiloihin, myös vanhustenkotiyhdistyksen kerhotiloissa voi
yhteystyökumppanit kokoontua, Norinkylässä voi kokoontua punttisalilla ja nuorisoseuralla, myös
Opintolassa on hyvät tilat, joissa voi kokoontua. Kauhajoen vanhainkotiyhdistyksellä korona on
asettanut rajoittanut tilojen käyttöä ja tilojen tarjoamista muille tahoille. Ensi ja turvakotiyhdistyksellä
on omia tiloja, joita voisi myös muut käyttää. Kun toimitaan useamman kunnan alueella, olisi hyvä, jos
olisi kunnan puolesta tila, missä voisi pitää tapaamisia. FinFami toimii Seinäjoella ja toivoisi käyttöönsä
tiloja kunnissa tapahtuvaan toimintaan. Kauhajoella on sekä maksullisia että maksuttomia tiloja, mm.
Räimiskällä nuorisotiloissa, nyt tulossa uusia tiloja Sanssin entisen koulukiinteistön tiloihin ja sinne
tulee myös yhdistyksien käyttöön tiloja. Kauhajoella on koronan takia nyt tarjolla maksuttomia tiloja ja
esim. uimahalliin pääsee alle 16-vuotiaat maksutta ja salit ovat alle 18-vuotiaille maksuttomia. Myös
muissa kunnissa oli tiloja tarjolla. Karijoella esim. koulun liikuntasali ja muita kunnan tiloja on tarjolla
yhdistyksille. Kunnissa oli tarjolla erilaisia järjestö- ja toiminta-avustuksia. Teuvalla on avustuksissa
painopistealueet, jotka hyvinvointivaliokunta määrittelee.
6. Asukkaiden kokemusten hyödyntäminen kunnan palveluissa.

Miten hyvinvointi- ja terveyttä edistäviä palveluja kehitetään? Kutsutaanko asukkaita ja miten? Huomioidaanko
paikkakuntanne palveluissa esteettömyys?

Marketta Nummijärvi kertoi, että Kauhajoella rakennuksissa ja rakennushankkeissa aina huomioidaan
esteettömyys. Kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa on pääsääntöisesti esteettömyys
huomioitu. Muunlaista esteettömyyttä ja saavutettavuutta, mm. saavutettavuusdirektiivi, on otettu
huomioon kaupungin uusilla nettisivuilla.
Eija Liikamaa kertoi, että hyvinvointipalveluissa on uusia toimintatapoja, miten kuntalaisia kuullaan.
Osallisuutta kehitetään koko ajan, kuntalaisille järjestetään keskustelutilaisuuksia ja nettisivuilla on
kyselyitä, eli kehittäminen lähtee asiakkaiden tarpeesta. Esteettömiä tiloja löytyy ja kehitetään, mm.
Sanssin kulttuuritalo remontoidaan esteettömäksi yhdistysten ja seurojen kohtaamispaikaksi, kirjasto

ja opistojen toimisto on esteetön, ainut on vanha Opintola, joka on vielä jäänyt kehittämättä. Kaupunki
on panostanut tosi paljon hyvinvointiin, on annettu oma toimiala hyvinvointipalvelut, jossa pystyy
tekemään hyvinvointia edistäviä asioita huomattavasti paremmin kuin aikaisemmin.
Pauliina Niemi totesi kysymyksen olevan valtavan laaja ja Teuvalla korona-aikana on kyselypainotteista
ollut tällä alueella, esim. lapsiperhekysely lapsiperhepalveluita koskien. Koronan takia on jouduttu
laittamaan jäihin mm. vertaistukitoimintaan liittyvä jututtamo-ohjaajakoulutus, myös kestävään
kehitykseen liittyvä hanke, jossa ympäristönäkökohtien lisäksi huomioidaan myös sosiaalinen
näkökulma on tulossa. Yhteistyötä järjestöjen kanssa tehdään ja kun koronasta selvitään, myös
osallisuusohjelmaa päästään toteuttamaan. Teuvalla on myös hallintouudistus meneillään ja tulossa on
myös osallisuusjohtaja.
Suupohjan kunnista ollaan mukana myös Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa-hankkeessa, myös
yritykset tässä mukana.
7. Järjestötoiminnasta viestiminen asukkaille

Miten kunta tiedottaa asukkailleen? Onko säännöllisiä tiedotteita kotisivujen lisäksi? Onko tiedotteissa tai
kotisivuilla tietoa myös järjestöjen tarjoamista palveluista? Miten järjestöt tiedottavat palveluistaan? Jakavatko
kunnat ja järjestöt toistensa päivityksiä somessa – kohderyhmähän on useimmiten sama? Miten yhteistä
tiedotusta voisi kehittää, että asukkaat ja asiakkaat löytäisivät palvelut ja toimintamuodot helposti?

Isojoen ja Karijoen kuntien Yritys- ja elinvoimakoordinaattori Kimmo Siukola kertoi Leaderrahoitteisesta kuntakohtaisesta mobiilisovelluksesta, joka tehtiin Suupohjan kunnille, Isojoelle,
Karijoelle, Teuvalle ja Kauhajoelle. Sovellus mahdollistaa myös push-viestejä tärkeistä asioista. Sovellus
helpottaa mm. tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedottamista. Kimmo voisi tulla esim. syksyllä
kertomaan sovelluksesta sopivaan tilaisuuteen tai kumppanuuspöytään, jos tätä mallia halutaan
muuallekin E-P:llä.
Lopuksi testattiin menti-sovellusta ja annettiin vastaukset tilaisuudessa käsiteltyihin
järjestöystävällisen kunnan seitsemään kriteeriin omaa asuinkuntaansa ajatellen. Mentin tulokset
olivat loistavat, kaikki luvut yli 3. Eteläpohjalaisten kuntajohtajien foorumissa on tehty vastaava kysely
tammikuussa, jossa arviot ovat hyvinkin yhdenvertaisia.
Suupohjan virtuaalinen kumppanuuspöytä 18.2.2021

Kuntajohtajafoorumi 26.1.2021

Tarja Tenkula totesi loppupuheenvuorossaan, että mentin yhtenevät tulokset osoittavat, että sekä
johtajilla että toimijoilla on siis yhteinen todellisuus. Tilaisuus oli todella onnistunut ja saatiin käytyä
hyvää keskustelua. Teija Matalamäki lausui vielä lopuksi aamun ajatuksen: Uusi ei synny vain uudesta,
vaan myös vanhan näkemisestä uudessa valossa.
Kumppanuuspöytätoiminta jatkuu edelleen, yhdessä tehden. Maakunnallisesti seuraavat pöydät ovat
Kurikka ja Ähtäri, maaliskuussa Alajärvi, Ilmajoki ja Lapua, huhtikuussa Seinäjoki. Uudet kierrokset
käynnistyvät kuntavaalien jälkeen, tarkoitus on pitää kumppanuuspöytiä 1-2 kertaa vuodessa,

seuraavaksi Suupohjassa syksyllä, ehkä jopa fyysisesti yhteisten pöytien äärellä. Teemana voisi olla
viestinnän kehittäminen. Viestintäkentällä on tällä hetkellä käytössä monia kanavia ja aihe on tärkeä ja
kehittämisen arvoinen.
KIITOS vielä kuntien ja kuntayhtymän alustajille Lasse Hautala, Kristiina Haaranoja, Pauliina Niemi,
Maija Luomaniemi, järjestelyissä mukana olleille Teija Matalamäki, Tarja Tenkula, Eija Liikamaa, Tuija
Takamäki sekä tietenkin kaikille osallistujille, ilta oli hyvin onnistunut!
Muistion kirjasi Tuija Takamäki, Leader Suupohja

