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1. Johdanto
• Tämän Sastamalan kaupungin järjestöyhteistyön oppaan tarkoituksena on tuoda
kootusti ja tiiviisti esille kaupungin ja järjestöjen väliset yhteistyön periaatteet, lisätä
yhteistoiminnan avoimuutta sekä vähentää päällekkäistä toimintaa ja parantaa
koordinaatiota.
• Järjestöyhteistyön tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen.
• Opas päivitetään tarvittaessa vuosittain yhteistyössä kunnan
järjestöyhteyshenkilöiden ja järjestöedustajien toimesta.

• Ohje on luettavissa www.sastamala.fi – nettisivuilla.
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2. Lakeihin liittyvät velvoitteet
• Kuntalaissa (410/2015) 22 § ja 29 § on säädetty kuntien velvollisuudesta tehdä
yhteistyötä järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa.
• Kuntalain lisäksi useissa muissa laeissa kuten Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Nuorisolaissa (1285/2016), Liikuntalaissa (390/2015) , laissa kuntien
kulttuuritoiminnasta (166/2019), on myös säädetty kunnan velvollisuudesta
tehdä järjestöjen ja seurojen kanssa yhteistyötä.
• Yhdistyslaki (503/1989) ohjeistaa yhdistystoiminnan hallinnoinnin perustan.
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3. Sastamalan kaupungin strategia

Sastamalan kaupungin
strategia on voimassa
valtuustokauden
2018-2021
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4. Strategiassa sanottua:
”HYVÄN ELÄMÄN MAASEUTUKAUPUNKI”
•

STRATEGIAN TOIMINTALINJAUKSIA:

•

Kunnan palvelut sekä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen:
”kansalaisjärjestöt
ovat
kuntien
tärkeitä
kumppaneita
asukkaiden
hyvinvoinnin
ja
terveyden
edistämisessä
sekä
ennaltaehkäisevässä työssä. Yhteiset tavoitteet ja kohderyhmät
yhdistävät kunnan ja yhdistykset tiiviisti toisiinsa.”

•

Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet:
”kansalaistoiminta
synnyttää
sosiaalista
osallisuutta,
itsessään
edistää
ihmisten
hyvinvointia.
Se
ehkäisee
eriarvoisuutta ja rakentaa luottamusta. Järjestöjen kautta
saa arvokasta tietopohjaa esim. hyvinvointikertomuksen
laadintaan ja tieto-osallisuuden lisäämiseen.”

•

joka
myös
kunta

Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen:
”kansalaistoiminta vaikuttaa myönteisesti yksilöön, yhteiskuntaan
ja
kansantalouteen sekä vahvistaa paikallisuutta
ja
paikallista
identiteettiä. Paikalliset järjestöt ovat usein myös merkittäviä
yhteiskunnallisia vaikuttajia.”

(Sitaatit pohjautuvat Järjestöt maakunnan kumppanina – oppaaseen, 2018)
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5. Avustukset
Yleiset periaatteet ja aikataulu: Sastamalan kaupungin hallintosääntö § 28, jakoperiaatteet on valmisteltu
avustuksia jakavien tahojen yhteistyönä. Kriteerit hyväksytty sivistyslautakunnassa22.5.2018 § 53 sekä
sosiaali- ja terveyslautakunnassa 27.3.2009 § 44

•

Vuosiavustukset haetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä joko sähköisellä tai
paperisella lomakkeella. Paperilomakkeet palautetaan kaupungintalon kirjaamoon määräajan
puitteissa. Sähköinen lomake sulkeutuu hakuajan päätyttyä. Myöhästyneitä hakemuksia ei
oteta käsittelyyn. Vuosiavustukset päättää ao toimialan lautakunta.

•

Kohdeavustuksia
voi
hakea
kohdeavustuslomakkeella
ympäri
Kohdeavustuspäätöksen tekee ao. toimialan viranhaltija. Kohdeavustukset
avustettavaan asiaan liittyviä kuitteja vastaan kuluvan vuoden aikana.

•

Kulttuuriavustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille sastamalalaisille
kulttuuri-, taide- ja kotiseutujärjestöille tai kohdeavustuksena rekisteröidyille yhdistyksille tai
rekisteröimättömille ryhmille Sastamalassa tapahtuvan tai sastamalalaisille kohdennetun
kulttuuritoiminnan kuluihin.

•

Nuorisoavustukset:
myönnetään
vuosiavustuksena
rekisteröidyille
sastamalalaisille
nuorisoyhdistyksille, joiden sääntömääräisen toiminnan kohteena ovat alle 29-vuotiaat nuoret
tai kohdeavustuksena rekisteröityjen nuorisoyhdistysten lisäksi muille sastamalalaisille
yhdistyksille tai rekisteröimättömille ryhmille alle 29-vuotiaille kohdennettuun toimintaan.
Kohdeavustuksia myönnetään ohjauspalkkioavustuksiin, tapahtuma- ja/tai toimintaavustuksiin. Avustuksia ei myönnetä kaupungin omien prosessien toimintaryhmille (esim.
leirikoulut, oppilaskunta yms.)

•

Kyläyhdistysten avustukset, myönnetään vain vuosiavustuksena rekisteröidyille kyläseuralle
tai –yhdistykselle, jonka kotipaikka on Sastamala.
Avustuksen myöntämisessä otetaan
huomioon yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus.
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vuoden.
maksetaan

5. Avustukset
Yleiset periaatteet ja aikataulu:
•

Liikunta-avustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille liikuntajärjestölle ja
urheiluseuroille tai kohdeavustuksena, jota voivat hakea rekisteröidyt sastamalalaiset
liikuntajärjestöt ja lisäksi muut rekisteröidyt yhdistykset ja rekisteröimättömät ryhmät.
Kohdeavustusta voidaan myöntää Sastamalassa tapahtuvan tai sastamalalaisille kohdennetun
liikuntatoiminnan
kustannuksiin,
joita
ovat
liikuntapaikan
rakentamisesta
tai
kunnostamisesta, merkittävien liikuntatapahtumien tai tilaisuuksien järjestämisestä sekä
retki- ja leiritoiminnasta aiheutuvat kulut.

•

Opinto- ja sivistysjärjestöjen avustukset

•

Sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan avustukset, rekisteröidyille yhdistyksille, joiden
kotipaikka on Sastamala tai sastamalalainen paikallisosasto. Avustusta myönnetään
toiminnan tukemiseen. Avustusta ei myönnetä edelleen jaettavaksi.

•

Eläkeläisjärjestöjen, veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen avustukset rekisteröidyille
yhdistyksille, joiden kotipaikka on Sastamala tai sastamalalainen paikallisosasto. Avustusta
myönnetään toiminnan tukemiseen. Avustusta ei myönnetä edelleen jaettavaksi.

•

Avustukset Packalenin rahastosta. Avustukset myönnetään rahaston käyttötarkoitukset
täyttäville kohteille.

•

Avustukset Kiikoisten stipendirahastosta. Avustukset myönnetään Kiikoisten alueelta
oleville opiskelijoille, jotka opiskelevat taito- ja taideaineita.

•

Veikko Keskikiikosen perintövarat.
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5. Avustussummat (vuosi 2018)
TOIMIALA

AVUSTUSSUMMA

YHTEYSHENKILÖ

Nuorisojärjestöt

11 700 €

Kirsti Köykkä (nuoristyön päällikkö)
puh. 050 520 4218

Veteraani- ja sotainvalidijärjestöt

7 000 €

Mari Ollinpoika (kotihoitojohtaja)
puh. 040 679 2515

Eläkeläisjärjestöt

7 000 €

Mari Ollinpoika (kotihoitojohtaja)
puh. 040 679 2515

Sosiaalista vapaaehtoistyötä tekevät
järjestöt

14 000 €

Pirita Rantanen
(perhepalvelukoordinaattori)
puh. 040 637 6079

Liikuntajärjestöt

95 000 € (sisältää vuosi- ja
kohdeavustukset)

Jari Aho (liikuntapalvelupäällikkö) puh.
050 597 1464

Kyläyhdistykset

20 000 €

Katariina Pylsy (maaseutujohtaja)
puh. 050 072 7741

Taide-, kulttuuri- ja kotiseutuyhdistykset,
opintojärjestöt

22 000 € (sisältää vuosi- ja
kohdeavustukset)

Päivi Mäki-Kerttula
(kulttuuripalvelupäällikkö)
puh. 040 637 2443
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6. Foorumi-, parlamentti- ja neuvostotoiminta
FOORUMI

KOKOONTUMISET

VASTUULLINEN TOIMIALA / TOIMIJA

YHTEYSHENKILÖ + PUH.NRO

Järjestöilta (avustusten
hakemiseen liittyen)

Kerran vuodessa

Avustustiimi

Katariina Pylsy
puh. 050 072 7741

Nuorisoparlamentti

2 krt vuodessa

Nuorisopalvelut

Kirsti Köykkä puh. 050 5204 218

Vanhusneuvosto

5-6 krt vuodessa

Konsernihallinto

Päivi Laine puh. 040 712 8178

Vammaisneuvosto

2-4 krt vuodessa

Vammaispalvelut

Susanna Lehtonen
puh. 050 520 4274

Seuraparlamentti

4-6 krt vuodessa

Liikuntapalvelut

Jari Aho, puh. 050 597 1464

Seurafoorumi

1-2 krt vuodessa

Liikuntapalvelut

Jari Aho, puh. 050 597 1464

Kulttuuriasiainneuvottelukunta

4-6 kertaa vuodessa

Kulttuuripalvelut

Päivi Mäki-Kerttula
puh. 040 637 2443

Kylien yhteistyö, kylätoiminta

6-10 krt vuodessa

Sastamalan kylät ry

Ari Eskola (pj) puh. 050 073 9823

Sote-järjestöjen yhteistyö

n. 4 krt vuodessa

Järjestötoimijat yhdessä

Ari Tiensuu, toiminnanjohtaja,
Sastamalan seudun
mielenterveysseura
puh. 040 582 2152

Elinkeinopoliittinen
neuvottelukunta

4 krt vuodessa

Elinkeinopalvelut

Elinkeinojohtaja
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7. Kumppanuussopimukset
AIHE / TEEMA

YHTEYSTIEDOT (NIMI+PUH.NRO)

Liikuntapaikka – ja virkistysalueiden hoito ja
kunnossapito

Liikuntapalvelut Jari Aho puh. 050 597 1464

Kylien häiriöolosuhdesopimukset

Kotihoitopalvelut Mari Ollinpoika puh. 040 679 2515

Suodenniemen kotiseutumuseon, Kiimajärven ja
Sammaljoen lukutupien yhteistyösopimukset

Kulttuuripalvelut Päivi Mäki-Kerttula puh. 040 637
2443

Nuorisojärjestöjen yhteistyösopimukset

Nuorisopalvelut Kirsti Köykkä puh. 050 5204 218
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8. Yhteyshenkilöt
TOIMIALA

YHTEYSHENKILÖ (sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@sastamala.fi)

Nuorisojärjestöt

Kirsti Köykkä (nuoristyön päällikkö)
puh. 050 520 4218

Veteraani- ja sotainvalidijärjestöt

Mari Ollinpoika (kotihoitojohtaja)
puh. 040 679 2515

Eläkeläisjärjestöt

Mari Ollinpoika (kotihoitojohtaja)
puh. 040 679 2515

Sosiaalista vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt

Pirita Rantanen (perhepalvelukoordinaattori)
puh. 040 637 6079

Liikuntajärjestöt

Jari Aho (liikuntapalvelupäällikkö)
puh. 050 597 1464

Kyläyhdistykset

Katariina Pylsy (maaseutujohtaja)
puh. 050 072 7741

Taide-, kulttuuri- ja kotiseutuyhdistykset, opintojärjestöt

Päivi Mäki-Kerttula (kulttuuripalvelupäällikkö)
puh. 040 637 2443

Yrittäjäyhdistykset

Elinkeinojohtaja
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9. Järjestöagentit
•

Järjestöagentit toimivat yhteistyöstä kiinnostuneiden Sastamalan alueen yhdistysten
yhteyshenkilöinä. He edistävät paikallisten yhdistysten verkostoitumista ja kaupungin
kanssa tehtävää yhteistyötä sekä maakunnallisen järjestöverkoston rakentamista
sosiaali- ja terveysministeriön tukeman maakunnallisen Järjestö 2.0-hankkeen
tukemana. Pirkanmaalla Järjestö 2.0 tukee ja kehittää alueen järjestöagenttien
toimintaa ja verkostoitumista sekä edistää alueen hyvinvointikoordinaattoreiden ja
järjestöagenttien yhteydenpitoa järjestämällä yhteisiä koulutus- ja
verkostoitumistilaisuuksia.

•

Järjestöagenttien yhteystiedot:

•

Marita Isosävi

•

Seppo Nissinen / nissisenseppo@gmail.com, 050 336 5507

•

Jani Hanhijärvi / jani.hanhijarvi@sastamala.fi, 040 197 8231

•

Sari Bamberg / rekry.sastamala@gmail.com, 046 895 0231, www.rekrysastamala.fi

/ marita.isosavi@luukku.com, 040 544 0491

10. Kaupungin ylläpitämät tilat:
Käyttötarkoitus

Yhteyshenkilö

LIIKUNTAPAIKAT:
- Liikuntasalit, VexVe Areena, urheilu- ja pallokentät
- Vinkin vapaa-aikakeskus, kuntosalit
- Jäähalli
- Vammalan rantasauna, Kiikoisten rantasauna

Liikuntapalvelut, Sirkku Pajunen, puh. 0500 335 191
Liikuntapalvelut, Paula Lahdenniemi, puh. 040 488 0208
Liikuntapalvelut, Jari Aho, puh. 050 597 1464
Liikuntatoimisto, puh. 040 138 2048

KOKOUSTILAT:
- Kaupungintalo:
- Kauppalan talo:

Tilakeskus, Sirpa Löytti, puh. 050 083 3335
Tilakeskus, Sirpa Löytti, puh. 050 083 3335

KERHOTILAT:
- Nuorisotilat (Pilvi (keskusta), Puuhala (Äetsä), Holvi (Mouhijärvi)

Nuorisopalvelut, Miia Koskenheimo-Huhtala puh. 040 5171671

RETKEILY- JA LEIRIALUEET:
- Pääjärven leirialue
- Ritajärven leirialue

Nuorisopalvelut, Miia Koskenheimo-Huhtala puh. 040 5171671
http://retkipaikka.fi/vapaa/ritajarven-luonnonsuojelualue/

SASTAMALAN PÄÄKIRJASTO:
Kohtaamispaikka Vintti
Lizelius-Sali

Perhepalvelut, Pirita Rantanen puh. 040 637 6079
Sastamalan pääkirjasto puh. 040 138 2040

NÄYTTELYTILAT:
Kulttuuritalo Jaatsi
Pirunvuoren Kivilinna

Kulttuuripalvelut, Miia Koskenheimo-Huhtala puh. 040 5171671
Kulttuuripalvelut, Miia Koskenheimo-Huhtala puh. 040 5171671
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11. Järjestöjen ja ev-lut seurakunnan ylläpitämät tilat
• Aurajärven rantasauna, Äetsän Kunto, lahtinen.maija@hotmail.com
• Kiimajärven rantasauna, Kiimajärven kyläseura, Olavi Laaksonen, puh. 040 7251
265, olalaa@kolumbus.fi

• Putajan rantasauna, Putajan Ponsi, puh. 040 6879 796, info@putaja.fi
• Siikasuon Petanquehalli, Tyrvää Petanque, Jukka Salonoja, puh. 050 5350 962,
j_salonoja@hotmail.com
• Sastamalan ev-lut. seurakunnan tilat sekä niihin liittyvät yhteystiedot
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12. Kyläyhdistysten ylläpitämät tilat
• Illon Seuraintalo

• Lahdenperän rantatupa

• Jaaran Kyläseurantalo

• Lopenkulman
Nuorisoseurantalo

• Karkun Työväentalo
• Kaukolan kylätalo
• Kiimajärven kylätalo
• Kutalan
Nuorisoseurantalo
• Kämmäkän kylätalo *

• Kärppälän Salopirtti
• Lantula-talo
• Lauttapirtti
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• Länsi-Mouhijärven
kylätalo
• Putajan rantasauna *
• Stormin Työväentalo *
• Tyrisevän Nohkuan
Seuraintalo *
• Vähähaaran
Kotiseututalo

13. Alueellinen järjestötoiminta
• Järjestöjen ja Järjestö 2.0:n toimesta selvitetään, perustetaanko
maakunnallinen järjestöneuvottelukunta maakuntaliiton yhteyteen, nyt
kun uutta maakuntarakennetta ei tule.
• Maakunnan sote-koordinaattori toimii maakunnan järjestöyhdyshenkilönä
ainakin vuoden 2019 ajan.
• Lisäksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen osalta vuonna 2019 selvitetään
maakunnallisen tai alueellisen järjestöjen tukirakenteen perustaminen
vuodesta 2021 lähtien.

14. Yhteistyön kehittäminen
• edellä mainitut kaupungin yhteyshenkilöt koordinoivat oman sektorinsa
järjestöyhteistyötä ja yhdessä hyvinvointikoordinaattorin kanssa tapaavat
järjestöagentit muutaman kerran vuodessa kokonaisuuden
koordinoimiseksi
• käytännön järjestöyhteistyö toteutuu tulevien hyvinvointityöryhmien
määrittämien painopisteiden perusteella käytännön toimijoiden
yhteistyönä, jossa pyritään siirtymään yhteistyöstä kumppanuuteen esim.
Kumppanuuspöytä –toimintamallin avulla
• esim. kerran vuodessa voisi järjestää yhteisen tapahtuman yhteisellä
teemalla, johon kuntalaiset voivat osallistua saamaan ohjausta / tietoa /
kokeilemaan toimintaa
• kokonaisuuden koordinoinnissa voi hyödyntää järjestöyhteistyön
vuosikelloa, esim. seuraavassa diassa

15. Järjestöyhteistyön vuosikello
Järjestöavustusten hakukriteerien ja haun valmistelu
Järjestöavustusten hausta järjestöilta
Tulevan vuoden yhteistyön suunnittelu

Joulu

Tammi

Marras

Seurafoorumi liikuntajärjestöt
Helmi

Loka

Maalis

Syys

Huhti

Elo

Järjestöavustusten hakuaika päättyy

Touko
Heinä

Kesä
Tulevan syksyn suunnittelun tarkennusta

16. Linkkejä ja materiaaleja

• Innokylä
• Kumppanuustalo Artteli
• Järjestö 2.0 – hanke

• Tuija Brax, 2018: Raportti:
Järjestöjen rooli sote- ja maakuntauudistuksessa
• Kumppanuuspöydän rakennusopas (Kuntaliitto)
• Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamistapoja

17. Järjestöyhteistyön oppaan laatijat

• Päivi Mäki-Kerttula, kulttuuripalvelupäällikkö
• Tiina Haronoja, vastaava nuorisotyöntekijä
• Pirita Rantanen, perhepalvelukoordinaattori
• Jari Aho, liikuntapalvelupäällikkö
• Jani Hanhijärvi, järjestöagentti
• Seppo Nissinen, järjestöagentti

