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1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
Projektipäällikkö Terhi Lindsten avasi kokouksen. Paikalla oli yhteensä 23 
henkilöä, jotka edustivat kahtakymmentä eri järjestöä. Mukana oli laaja-alaisesti 
erilaisia järjestötoimijoita perinteisistä jopa satavuotiaasta järjestöstä juuri 
toimintansa aloittaneisiin järjestöihin. Kokouksen avaamisen jälkeen kaikki 
läsnäolijat esittelivät itsensä ja edustamansa järjestön. 

 

2. Tilannekatsaus: 
Tilaisuudessa sovittiin, että hankkeen seuraava tapahtuma on keskiviikkona 
1.12.2021 klo 17:30. Samalla päätettiin, että kyseinen tilaisuus on vuoden 
viimeinen ja siinä sovitaan vuoden 2022 aloitusaikataulu.   
Tilaisuuden aiheeksi päätettiin yhteistilat, yhteistyö sekä rahoitus ja 
varainhankinta.  
- Sotkamossa toimiville järjestöille perustetaan Facebook-ryhmä, jossa voi 

keskustella, pyytää neuvoa ja tiedottaa esimerkiksi tapahtumista, haettavista 
apurahoista ja yhteistyömahdollisuuksista. Lisäksi hankkeen tapahtumista 
tiedotetaan sähköpostitse. 

-  Projektipäällikkö lähettää marraskuun aikana yhdistyksille selvityksen 
toimintatilojen tarpeista, jotta saadaan tarkempaa tietoa siitä millaisia tiloja 
järjestöt tarvitsevat ja kuinka usein.     

- Esille tuli myös tarve jäsenten ja vapaaehtoisten hankkimiseen. Tähän heräsi 
idea yhdistysten yhteisestä tapahtumasta tai muusta kampanjasta, joka 
toteutettaisiin tammikuussa. Asia otetaan esille 1.12.  

 

Järjestöt jaettiin tilaisuudessa viiteen ryhmään, joissa pohdittiin: Mitä ryhmän järjestöt tai 
sen toimijat osaavat hyvin? Ryhmät esittelivät tapahtuman lopussa tärkeimmät esille 
tulleet aiheet. Kysymykset oli lähetetty ennakkoon kaikille tapahtumaan ilmoittautuneille, 
jotta niitä pystyi halutessaan pohtimaan myös etukäteen. Lisäksi järjestöjä, jotka 
ilmoittivat olevansa estyneitä tulemaan tapahtumaan, pyydettiin vastaamaan 
kysymyksiin sähköpostitse. Myös ennakkoon tulleet kirjalliset vastaukset on lisätty alla 
olevaan listaukseen ja niiden esille ottamat teemat esiteltiin tapahtumassa. Esiin tulleita 
osaamisalueita ja vahvuuksia olivat: 

- Yhteistä kaikille järjestöille oli se, että ne tekevät työtä Sotkamon hyväksi.   
- Yhteistyö: eri tahojen kuten kunnan, seurakunnan ja yhteistyö järjestöjen 

kanssa esimerkiksi talkoiden toteutukseen liittyen. Maakunnalliset ja 
valtakunnalliset yhteydet  

- Viestintä ja markkinointi: Verkostoitumis- ja keskustelutaidot sekä rohkeus. 
Monia eri kanavia, joihin voi ottaa yhteyttä ja saada tukea ja joita hyödyntää 
tiedottamisessa.  

- Varainhankinta: palveluiden tuotteistaminen esimerkiksi vuokrattavat tilat, 
kota, venepaikat, kangaspuut, hattarakone ja astiasto sekä palveluiden 
tuottamisen ketteryys esimerkiksi kahvitukset ja ruokailut sekä 
juhlatilaisuuksien järjestäminen. Sponsorien hankinta ja myyjäiset.  

- Toiminnan järjestäminen: Yhteisen päämäärän mukaisesti toimiminen. 
Harrastustoiminnan, kokouksien ja muiden tapaamisten, retkien ja tapahtumien 
kuten joulu- ja juhannusjuhlien sekä liikuntatapahtumien ja kilpailujen 
järjestäminen. Säännöllinen työnohjaus, tuki ja koulutukset sekä 
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virkistystoiminta ja koko Kainuun alueella. Eri järjestöihin ja niiden toimijoihin 
liittyviä erityistaitoja olivat esimerkiksi: paikallis- ja lähihistoriantuntemus, 
perinnetyö, tarinankerronta, edunvalvonta ja kuluttajatyö, luovat alat ja taide, 
käsityöt, puutarhatyöt, arjen asioissa opastaminen sekä urheilutoiminta.  

- Tasavertainen kohtaaminen ja tuki: fyysisen kunnon ja mielen ylläpito, 
erityisryhmien huomiointi, ihmisten kohtaaminen kriisitilanteessa, 
mielenterveyden edistäminen ja ensiapu. Työ kanssaihmisten hyväksi.  

- Hyväntekeväisyys 
- Hanke ja projektiosaaminen: kulttuurimatkailu,  
- Yhteishenki: järjestön avoimuus ja innostava ilmapiiri ja yhdessä tekeminen 

 

Seuraavaksi ryhmissä pohdittiin: Mistä järjestöt ja niiden edustajat haluaisivat oppia 
lisää ja millaista yhteistyötä haluttaisiin lisätä?  

- Yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen: verkostoituminen, toisten 
yhdistysten tukeminen, kannustaminen ja yhteisien toimintatapojen 
miettiminen, yhteistapahtumat, koulutukset ja retket, jolloin saataisiin 
varmistettua riittävä osanottajamäärä sekä jaettua järjestävän tahon vastuu. 
Järjestöjen yhteinen viestintäkanava sekä järjestöillat verkostojen 
vahvistamiseksi. Lisäksi toivottiin, että yhteistyö järjestöjen ja kunnan kanssa 
edistäisi palveluiden saatavuutta myös syrjäkylille. Yritysyhteistyötä 
toivottaisiin lisää.   

- Järjestötilat: tarve tiloille, jotka mahdollistaisivat monipuolisen toiminnan niin 
ettei järjestäminen kaatuisi liian suureen tilavuokraan. Järjestötiloihin toivottiin 
yhteistä toiminnanohjaajaa ja koordinaattoria, joka hallinnoisi tiloja ja tukisi 
järjestöjen toimintaa.  

- Rahoitusmahdollisuudet ja varainhankinta: ajankohtainen tieto apurahoista ja 
tuista esimerkiksi henkilökunnan palkkaamiseen. Hanke- ja projektiosaaminen.  

- Jäsenhankinta, vapaaehtoisten hankinta ja sitouttaminen aktiivisiksi 
toimijoiksi. Toiminnan laajentaminen, johon liittyen erityisesti toivottiin, että 
järjestöt tavoittaisivat paremmin eri-ikäiset mukaan toimintaan.   

- Markkinointi ja viestintä: Järjestöjen sekä syrjäkylien näkyvyyden lisääminen 
kunnan viestinnässä. Esiintymis- ja viestintätaidot, ATK-taidot esimerkiksi 
sosiaalisen mediaan ja kotisivuihin sekä kokoustekniikkaan liittyen  

- Kirjanpito, dokumentointi, kokoustekniikka, lait asetukset ja yhdistyksen 
säännöt sekä kaikki yhdistyksen hallintoa keventävät vinkit ja palvelut. 

- Työtehtävien jakaminen: moni järjestö koki, että työtehtävät jopa useammasta 
järjestöstä olivat muutaman aktiivisen toimijan varassa.   

 

Tapahtumassa valittiin kaikista esille tulleista aiheista tärkeimmät, joita järjestöjen 
edustajat haluavat ottaa esille tulevassa tapahtumassa. Niihin valikoituivat:  

- Järjestötilat, yhteistyö sekä rahoitus ja varainhankinta.  

Myös ennakkotiedustelussa kysyttiin, mitkä osa-alueet järjestö kokee toiminnan ja sen 
tulevaisuuden kannalta tärkeimmiksi. Tähän vastattiin: 

- Mielekäs toiminta ja virkistystoiminta sekä toiminnan aloitus- ja 
jatkokoulutukset 

- Tuki toisille yhdistyksille ja esimerkiksi vapaaehtoisten kannustaminen toisen 
yhdistyksen avuksi tarvittaessa,  
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- Hankeyhteistyö yli toimintarajojen sekä paikallisten toimijoiden huomiointi jo 
suunnitteluvaiheessa hankkeiden ostopalveluissa.  

- Vapaaehtoisten kannustaminen muiden yhdistyksien avuksi tarvittaessa. 
- Palkattu henkilökunta 

 

Ennakkotiedusteluun vastanneet: 

Sanna Seppänen kriisityöntekijä & vapaaehtoiskoordinaattori, Mieli Kainuun 
mielenterveys ry, Kainuun kriisikeskus & Nuorimieli-toiminta  

Tarja Tervo, puheenjohtaja Tipasojan kyläyhdistys  

Heidi Kotilainen, Sotkamon Saappaan tuki ry & Ristinkantajat ry. Vastauksiin on otettu 
huomioon myös Versova Puu ry:n näkökulma.   

 

3. Kysely tilatarpeisiin liittyen lähetetään järjestöille marraskuun aikana 
projektipäällikön toimesta, jotta aiheesta saadaan tarvittavaa lisätietoa  

Seuraava tilaisuus keskiviikkona 1.12.2021 klo 17.30 Sotkamon kunnan valtuustosalissa. 
Käsiteltäviä aiheita: yhteistyö, järjestötilojen tarve, toiminnan rahoitus sekä yhteinen 
jäsenhankintaan liittyvä tapahtuma. Tilaisuuteen ilmoittautuminen 
terhi.lindsten@sotkamo.fi tai puhelimitse 040 352 8091. 
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