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1. Johdanto

• Sastamalan 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. 

• Tätä opasta päivitetään tarvittaessa vuosittain yhteistyössä 
kunnan järjestöyhteyshenkilöiden ja järjestöedustajien toimesta.

• Opas on luettavissa Sastamalan kaupungin nettisivuilla.

https://www.sastamala.fi/sivu.tmpl?sivu_id=11175;sid=11175


2. Järjestöyhteistyön säädöstaustaa

• Kuntalaissa (410/2015) on säädetty (22 § ja 29 §) kuntien 
velvollisuudesta tehdä yhteistyötä järjestöjen ja muiden 
yhteisöjen kanssa.

• Kuntalain lisäksi useissa muissa laeissa, kuten 
terveydenhuoltolaissa (1326/2010), laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021), nuorisolaissa 
(1285/2016), liikuntalaissa (390/2015) ja laissa kuntien 
kulttuuritoiminnasta (166/2019), on myös säädetty kunnan 
velvollisuudesta tehdä järjestöjen ja seurojen kanssa 
yhteistyötä. 

• Yhdistyslaki (503/1989) sääntelee yhdistystoimintaa. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=Terveydenhuoltolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612#Pidm45237817208480
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=nuorisolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150390?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=liikuntalaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503


3/1. Sastamalan strategia ja järjestöyhteistyö

• Sastamalan kaupungin toiminta perustuu kaupunginvaltuuston 15.11.2021 
hyväksymään strategiaan vuosille 2022-2025 ”Omannäköisen elämän 
sastamala”. 

• Valtuustokauden 2022-2025 strategia on luettavissa Sastamalan kaupungin 
nettisivuilta.

• Strategian toimintalinjauksissa mainitaan mm.
• Edistämme hyvinvointia, yhteisöllisyyttä  ja alueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta yhteistyössä 

asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa

• Vahvistamme monin tavoin asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

• Mahdollistamme aktiivista ja onnellista elämää runsailla vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksilla.

• Näissä toimintalinjauksissa järjestöyhteistyöllä on merkittävä rooli.

https://www.sastamala.fi/sivu.tmpl?sivu_id=3059


3/2. Sastamalan strategia ja järjestöyhteistyö 

• Sastamalan kaupungin strategian edellä mainittuja toimintalinjauksia ja 
järjestöyhteistyötä voitaneen kuvata Järjestöt maakunnan kumppanina –
oppaan (2018) sitaatein:

• 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, joka itsessään 
edistää ihmisten hyvinvointia. Se ehkäisee myös eriarvoisuutta ja 
rakentaa luottamusta. Järjestöjen kautta kunta saa arvokasta tietopohjaa 
esim. hyvinvointikertomuksen laadintaan ja tieto-osallisuuden 
lisäämiseen”.



3/3. Sastamalan strategia ja järjestöyhteistyö 

• 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.”



4/1.  Sastamalan kaupungin järjestöavustukset

• Sastamalan kaupungin hallintosäännössä § 28 kohta 16 mainitaan 
järjestöavustusten myöntämisestä.

• Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.1.2020 § 17 päättänyt yleisistä 
järjestöavustusten myöntämiskriteereistä. 

• Avustettavalla toiminnalla tulee olla yhteys kaupungin strategiaan. 

• Avustusta ei ole mahdollista saada toimintaan, jonka katsotaan oleva 
kaupungin toimesta järjestettyä toimintaa tai johon kaupunki 
osallistuu.

• Kaupungin järjestöavustukset ovat toiminta-avustuksia tai 
kohdeavustuksia. 

• Kaupungin talousarvioon päätetään vuosittain kullekin toimialalle 
määräraha järjestöavustusten myöntämiseen ja määräraha voi 
vaihdella vuosittain.

https://www.sastamala.fi/sivu.tmpl?sivu_id=3063;sid=3063
https://www.sastamala.fi/sivu.tmpl?sivu_id=11175;sid=11175


4/2.  Sastamalan kaupungin järjestöavustukset

• Avustusten haku toimintaohjeineen ja kriteereineen julkaistaan kaupungin 
nettisivuilla alkuvuodesta. 

• Toiminta-avustusten haku toteutuu vuosittain määriteltynä hakuaikana.

• Kohdeavustuksia voi hakea marraskuun loppuun asti, mutta kuitenkin niin, 
että kohdeavustusta tulee hakea ennen tapahtuman, toiminnan tai 
hankinnan toteuttamista.

• Lautakunnilla, jotka avustuksia myöntävät, on käytössään avustusten 
myöntämisen valmistelussa päättämänsä arviointikriteerit, joilla voidaan 
vuosittain asettaa painopisteitä ja rajata tarkemmin avustettavia sisältöjä.

• Järjestöjen toiminta-ja kohdeavustusten lisäksi kaupungin toimialat voivat 
myöntää järjestöille muita avustuksia mm. rahastoista tai perintövaroista 
näiden omien ehtojen mukaisesti.

• Avustusten koordinoinnista vastaa johtoryhmän nimeämä eri toimialojen 
edustajista koostuva avustustiimi.



5/1. Yhteistyöelimet; foorumi, parlamentti ja 
neuvosto 

• Sastamalassa toimii erilaisia osallisuuden mahdollistavia 
yhteistyömuotoja, joita ovat foorumi, parlamentti ja neuvosto.

• Seuraavassa taulukossa on esitetty näiden yhteistyöelinten 
toiminta tiivistetysti:



5/2. Yhteistyöelinten  toiminta tiivistetysti
Yhteistyöelin Kokoontuminen

/ vuosi

Vastuutaho Yhteyshenkilö ja 

puhelinnumero

Järjestöilta 

(avustuksista)

1 Avustustiimi Mäki-Kerttula Päivi, 040 637 2443

Nuorisoparlamentti 2 Nuorisopalvelut Haronoja Tiina, 040 637 6079

Vanhusneuvosto 5-6 Konsernihallinto Sorsa Jenni, 040 184 8378

Vammaisneuvosto 2-4 Vammaispalvelut Lehtonen Susanna, 050 520 4274

Seuraparlamentti 4-6 Liikuntapalvelut Haronoja Tiina, 040 637 6079

Seurafoorumi 1-2 Liikuntapalvelut Haronoja Tiina, 040 637 6079

Kulttuuriasiain 

neuvottelukunta

4-6 Kulttuuripalvelut Mäki-Kerttula Päivi, 040 637 2443

Kylätoiminta 6-10 Sastamalan Kylät ry Eskola Ari, 050 073 9823

Sote –järjestöjen 

yhteistyö

tarvittaessa Järjestötoimijat 

yhdessä

Tiensuu Ari, 040 582 2152

Elinkeinopoliittinen 

neuvottelukunta

4 Elinkeinopalvelut Aarnikuru Tanja, 040 582 3645



6. Kumppanuussopimukset
• Kaupungilla on joitakin kumppanuussopimuksia järjestöjen kanssa 

tiettyjen tehtävien hoitamiseksi. 

• Kumppanuussopimukset seuraavassa taulukossa:

Kumppanuussopimuksen aihe Yhteystiedot

Liikuntapaikka- ja virkistysalueiden hoito ja 
kunnossapito

Nuorisojärjestöjen yhteistyösopimukset

Aho Jari, 050 597 1464

Haronoja Tiina, 040 637 6079

Kylien häiriöolosuhdesopimukset Ollinpoika Mari, 040 679 2515

Suodenniemen kotiseutumuseon, Kiimajärven ja 
Sammaljoen lukutupien yhteistyösopimukset 

Mäki-Kerttula Päivi, 040 637 2443



7. Sastamalan kaupungin järjestöyhteyshenkilöt

Järjestön toimiala Yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
(sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@sastamala.fi)

Eläkeläisjärjestöt Ollinpoika Mari, 040 679 2515

Kyläyhdistykset Mäki-Kerttula Päivi, 040 637 2443

Liikunta- ja nuorisojärjestöt Haronoja Tiina, 040 637 6079

Sosiaalista vapaehtoistyötä tekevät järjestöt Lähteenmäki Hanna, 040 488 0211

Taide- ja kulttuuri- sekä kotiseutuyhdistykset, 
opintojärjestöt

Mäki-Kerttula Päivi, 040 637 2443

Veteraani- ja sotainvalidijärjestöt Ollinpoika Mari, 040 679 2515

Yrittäjäyhdistykset Aarnikuru Tanja, 040 582 3645



8. Sastamalan järjestöagentit

• Järjestöagentit toimivat yhteistyöstä kiinnostuneiden Sastamalan alueen yhdistysten 
yhteyshenkilöinä. He edistävät paikallisten yhdistysten verkostoitumista ja kaupungin 
kanssa tehtävää yhteistyötä sekä maakunnallisen järjestöverkoston rakentamista.

• Järjestöagenttien yhteystiedot:

• Marita Isosävi / marita.isosavi@luukku.com, 040 544 0491

• Jani Hanhijärvi / 040 197 8231

mailto:marita.isosavi@luukku.com


9/1. Kaupungin ylläpitämät tilat
Tilan käyttötarkoitus Yhteystiedot
Kerhotilat / Nuorisotilat 
• Pilvi (keskusta)
• Puuhala (Äetsä)
• Holvi (Mouhijärvi)

• Antti Vormisto, 040 138 2047

Kokoustilat
• Kaupungintalo
• Kauppalan talo
• Vammalan seuratalo, ”Seukku”

• Sirpa Löytti, 050 083 3335

Liikuntapaikat
• Liikuntasalit, VexVe Areena, urheilu- ja 

pallokentät, Vammalan ja Kiikoisten rantasaunat

• Vinkin vapaa-aikakeskus, kuntosali

• Jäähalli

Paikkakohtaiset yhteystiedot
• Sirkku Pajunen, 0500 335 191

• Paula Lahdenniemi, 040 488 0208, (sij. Jani 
Vostrakov 050 400 4443 31.8.2021 asti)

• Mirva Saarinen, 050 520 4219

Näyttelytilat
• Kulttuuritalo Jaatsi
• Pirunvuoren Kivilinna

• Miia Koskenheimo, 040 517 1671

Retkeily- ja leirialueet
• Pääjärven leirialue
• Ritajärven luonnonsuojelualue vapaa pääsy

Paikkakohtaiset yhteystiedot
• Antti Vormisto, 040 138 2047
• Jari Aho, 050 597 1464

Sastamalan pääkirjasto
• Kohtaamispaikka Vintti
• Lizelius-Sali

Paikkakohtaiset yhteystiedot
• Paula Lahdenniemi, 040 488 0208
• Sastamalan pääkirjasto, 040 138 2040



9/2. Järjestöjen ja ev.lut –seurakunnan  
ylläpitämät tilat

• Aurajärven rantasauna, Äetsän kunto, 
lahtinen.maija@hotmail.com.

• Kiimajärven rantasauna, Vakkala Pro Motors, Johanna Toivo, 
puh. 040 8473 638, kiimajarvenrantasauna@gmail.com

• Putajan rantasauna, Putajan Ponsi, puh. 040 687 9796, 
info@putaja.fi.

• Siikasuon Petanquehalli, Tyrvää Petanque, Jukka Salonoja, puh. 
050 535 0962, j_salonoja@hotmail.com.

• Sastamalan ev.lut -seurakunnan tilat sekä niihin liittyvät 
yhteystiedot.

mailto:lahtinen.maija@hotmail.com
mailto:kiimajarvenrantasauna@gmail.com
mailto:info@putaja.fi
mailto:j_salonoja@hotmail.com
https://www.sastamalanseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat


9/3. Kyläyhdistysten ylläpitämät tilat

• Illon Seuraintalo

• Jaaran
Kyläseurantalo

• Karkun Työväentalo

• Kaukolan kylätalo

• Kiimajärven kylätalo

• Kutalan
Nuorisoseurantalo

• Kämmäkän kylätalo 

• Kärppälän Salopirtti

• Lantula-talo

• Lauttapirtti

• Lahdenperän rantasauna

• Lopenkulman
Nuorisoseurantalo

• Länsi-Mouhijärven 
kylätalo

• Putajan rantasauna

• Sammaljoen Sampola 

• Stormin Työväentalo 

• Sävin lava

• Tyrisevän Nohkuan
Seuraintalo 

• Vähähaaran 
Kotiseututalo



10. Sastamalan tapahtumakalenteri

Järjestöjen toivotaan ilmoittavan tapahtumistaan ja toiminnastaan 
Sastamalan kaupungin tapahtumakalenteriin:

www.visitsastamala.fi/tapahtumakalenteri

http://www.visitsastamala.fi/tapahtumakalenteri


11. Alueellinen järjestötoiminta

• Artteli kumppanuusyhdistyksen tavoitteena on laajan yhteistyön keinoin edistää 
kansalaisten osallisuutta, turvallisuutta ja työllistymistä Pirkanmaalla. Se 
haluaa ehkäistä syrjäytymistä, vähentää yksinäisyyttä ja lisätä ihmisten 
hyvinvointia. Päätehtävä on mahdollistaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan 
järjestöjen yhteistyö ja toimia alustana yhteiselle kehittämiselle ja 
vaikuttamistyölle. Arttelin jäseneksi voivat liittyä yleishyödylliset ja voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia.

• Lähellä.fi -nettisivusto on verkkopalvelu, johon kootaan Pirkanmaan yhdistysten 
ja yhteisöjen tuki, toiminta ja tapahtumat yhteen osoitteeseen. Tämä helpottaa 
vertaistuen ja vapaaehtoistyön löytämistä. Palvelu tarjoaa tietoa myös 
avoimista työ-ja harjoittelupaikoista sekä toimitiloista. Järjestöjä kannustetaan 
rekisteröitymään palveluun.

• Lahella.fi -sivusto on osa valtakunnallista Toimeksi.fi -verkostoa ja 
verkkopalvelua ylläpitää Artteli-kumppanuusyhdistys ry.

https://lahella.fi/
https://www.toimeksi.fi/


12. Linkkejä ja materiaaleja

• Lähellä.fi

• Artteli.fi

• Innokyla.fi

https://lahella.fi/
https://www.artteli.fi/
https://www.artteli.fi/


13. Järjestöyhteistyön oppaan päivittäjät

• Tiina Haronoja, liikunta- ja nuorisopalvelupäällikkö

• Hanna Lähteenmäki, perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja

• Päivi Mäki-Kerttula, kulttuuripalvelupäällikkö

• Mari Ollinpoika, ikäihmisten avopalvelujohtaja

• Jenni Sorsa, hyvinvointikoordinaattori


