
Muistio  

Seinäjoen Kumppanuuspöytä 20.5.2021 

 

Teija Matalamäki toivotti osallistujat tervetulleeksi ja esitteli kumppanuuspöydän käytänteitä.  

Seinäjoen kaupungin puheenvuoron piti elinvoimajohtaja Erkki Välimäki. Hän kävi läpi järjestöystävällisen 

kunnan kriteereitä kaupungin näkökulmasta. Erkki halusi haastaa järjestöt tekemän töitä yhdessä 

kaupungin kanssa samojen tavoitteiden eteen.   

Jarmo Vesa Järjestötalolta esitteli järjestöystävällisen kunnan tunnusmerkkejä, joiden kautta käytiin 

keskustelua yhdessä, ja kohtien 4. ja 5. osalta pienemmissä ryhmissä, joihin osallistujat jaettiin. Alla on 

kirjattuna keskustelun pääkohdat.  

 

1. Järjestöystävällinen kunta mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen 
 
- Toivottiin, että järjestöt muistettaisiin paremmin asioita valmisteltaessa ja että heidän 

mielipidettään kysyttäisiin useammin. Kaupunki tarvitsee järjestöjä kumppaneiksi tuomaan 
uusia näkökulmia, hyte-työhön ja mukaan erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin. Esiin nousi myös 
järjestöjen resurssipula: vaikka kutsutaan mukaan, niin aina ei pystytä osallistumaan, koska 
työntekijöiden aika menee siihen oman järjestön käytännön työhön ja luottamushenkilöt 
tekevät työtään vapaaehtoisvoimin.  

- Monet yhdistykset tekevät kaupungin kanssa yhteistyötä ja ovat tähän yhteistyöhön 
tyytyväisiä. Yhteistyötä tehdään eri yksiköiden ja toimialojen kanssa, kuten ikäkeskuksen ja 
varhaiskasvatuksen kanssa.  

- Keskustelussa nousi esiin myös uusia tapoja tehdä yhteistyötä kaupungin ja järjestöjen välillä. 
Yksi näistä ideoista oli lasten leikkikenttätoiminnan järjestäminen. 

- Keskustelussa nousi myös kritiikkiä kaupunkia kohtaan. Nähtiin, että kaupunki ei ymmärrä, 
miten tärkeää työtä järjestöt tekevät.  

 

2. Järjestöystävällinen kunta tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina 

- Valtakunnallisesti vertailtuna Seinäjoella järjestöt on koettu hyvin tasavertaisina kumppaneina, 
esimerkiksi monilla järjestöillä rahoitus tulee Stealta, jolloin kaupungilta pyydetään näitä varten 
aiesopimuksia, joita on saatu hyvin. Nämä sopimukset turvaavat toimintaa ja ovat edellytys 
rahan saamiselle.  

- Järjestöt tuottavat monia tärkeitä palveluita kuntalaisille. Näitä ei ehkä nähdä ihan samalla 
tavalla, kuin yksityisten tuottamia palveluita, koska ne rahoitetaan julkisella rahalla, ja ovat 
usein maksuttomia käyttäjälle.  

- Tasavertaisuuden toteuttaminen sote-uudistuksen jälkeen mietitytti, yhdistyksiä on Seinäjoella 
satoja.  

3. Järjestöystävällinen kunta nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle.  
 
- Järjestöyhdyshenkilöistä Sanna Martin ja Henna Rantasaari esittäytyivät kokouksessa, kolmas 

henkilö on Kirsi Mattila. Todettiin, että hienoa että on järjestöyhdyshenkilöt nimetty!  
- Seinäjoella on paljon järjestöjä ja monet järjestöt tekevät yhteistyötä suoraan toimialojen 

kanssa. Siksi järjestöyhdyshenkilöinä toimivat usein käytännössä myös henkilöt kyseiseltä 
toimialalta ilman virallista nimeämistä. 



4. Järjestöystävällinen kunta tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja 

- Seinäjoella on jonkin verran maksuttomia tiloja, joko kaupungin omia tai toisten järjestöjen, 
jotka antavat niitä muidenkin käyttöön. Todettiin, että näistä tiloista ei aina tiedetä ja toivottiin, 
että järjestöyhdyshenkilöt voisivat selvittää maksuttomien tilojen tilannetta Seinäjoella.   

- Osa järjestöistä antaa maksutta omia tilojaan muiden käyttöön. Pohdittiin, voisiko näille 
järjestöille tätä jotenkin kompensoida. 

5. Järjestöystävällinen kunta maksaa järjestöavustuksia 

- Seinäjoen kaupunki maksaa yhdistyksille avustuksia hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Moni 
järjestö oli avustusta hakenut ja saanutkin. Hakuprosessia pidettiin sujuvana. Pääosin 
avustuksiin oltiin tyytyväisä, mutta osa myös koki, että järjestöavustusten määrä on liian 
vähäinen. Toiminta-avustukset ovat yhdistyksille erittäin tärkeitä ja maksavat itsensä varmasti 
takaisin.  
 

6. Järjestöystävällinen kunta kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluissaan 

 

- Keskustelussa tuli esiin, että Seinäjoen pitäisi hyödyntää kokemusasiantuntijoita enemmän ja. 

Esimerkiksi kun suunnitellaan uusia tiloja, on kokemuksellinen näkökulma esteettömyyteen 

tärkeä. Asukkaiden ja palvelunkäyttäjien mukaan ottaminen tulisi olla systemaattisempaa ja 

järjestelmällisempää. Seinäjoelle toivottaisiin esteettömyyssuunnitelmaa.  

- Etelä-Pohjanmaalla selvitetään tällä hetkellä, kuinka erilaisia asiakasraateja on hyödynnetty.  

 

7. Järjestöystävällinen kunta viestii järjestötoiminnasta asukkaille 

- Järjestöjen välinen yhteistyö on tärkeää viestinnässäkin.  

- Kaupungin Rinki-sovelluksen päivittämisestä kyseltiin, sen päivittäminen on laantunut viime 

aikoina. Tähän ei osattu keskusteluissa vastata.  

- Todettiin lopuksi, että Seinäjoen kaupunki voi jakaa omassa sosiaalisessa mediassa myös 

järjestöjen juttuja, jos niitä kaupungille lähetetään.  

 

Muistion kirjasi Henna Rantasaari, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori vs., Seinäjoen 

kaupunki 

 


