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Muistio: Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli -hanketilaisuus  

 

Aika: Keskiviikko 12.1.2022 klo 17:30–19:30 
Paikka: Break Sokos Hotel Vuokatti (hybiriditapahtumassa Terhi Lindsten ja Timo 
Laatikainen paikan päällä ja muut osallistujat etänä) 
 
Läsnä: 
Terhi Lindsten, projektipäällikkö, Sotkamon kunta 

Timo Laatikainen, Tuhkakylän kyläyhdistys 

Jouko Korhonen, Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys ry 

Marja-Leena Korhonen, Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys ry & 
Hyväntekeväisyysyhdistys Iloksi ry 

Sakari Seppänen, Heinämäen kyläyhdistys 

Saku Ohtonen, Sotkamon Sakura 

Tuula Kärnä, Laakajärven kyläyhdistys  

Heta-Kaisa Huttunen, Laakajärven kyläyhdistys 

Maija Granqvist, Sotkamon Nuorisoseura ry 

Pertti Granqvist, Sotkamon Nuorisoseura ry 

Jari Korhonen, Sotkamon yrittäjät 

Johanna Numminen, Sotkamon Martat 

Laila Lukkari, Vanha Vuokatinkylä ry 

Tarja Rissanen, LC Sotkamo/Sapsottaret  

Tuukka Pasanen, Kylän Koirat ry 

Eira Seppänen, Eläkeliiton Sotkamon yhdistys 

Tarja Tervo, Tipasojan kyläyhdistys  
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1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
Terhi Lindsten avasi kokouksen klo 17:30. Paikalla oli yhteensä 17 henkilöä, jotka 
edustavat 14 eri järjestöä.   

 

2. Tilannekatsaus: 
Tilaisuudessa sovittiin, että hankkeen seuraava tapahtuma on keskiviikkona 
16.2.2022 klo 17:30.   
 
- Helmikuun tilaisuus järjestetään 16.2.2022 klo 17:30 alkaen. Tilaisuus 

järjestetään valtuustosalissa, mikäli vallitseva tilanne sen mahdollistaa tai 
Teams-kokouksena. Tapahtuma voidaan myös järjestää hybriditapahtumana, 
jolloin siihen voi osallistua paikan päällä tai etänä. Tapahtuman päivitetyt 
tiedot voi katsoa hankkeen kotisivuilta:  
Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli -hanke - Sotkamo 

 

3. Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jouko Korhonen esitteli 
tilaisuuden alussa Kaunis Sotkamo -tempauksen. Yhdistyksen vuoden 2022 
toimintasuunnitelma painottaa kirkonkylän siisteyden ja yleisilmeen kohentamista. 
Kaunis Sotkamo -tempaus on syksyllä 2021 järjestetyn jäsen- ja ideointi -illan 
tuotos. Tempauksessa haastetaan eri-ikäiset kuntalaiset mukaan parantamaan 
kirkonkylän siisteyttä ja yleisilmettä. Tarkoitus on tarjota hauskaa tekemistä 
yhdessä Sotkamon kaunistukseksi. Tempaukseen ovat tervetulleita yhdistykset, 
Sotkamon kunta, koulut, yritykset ja yksityishenkilöt. Tempaus on tarkoitus 
järjestää toukokuussa lumien sulettua esimerkiksi kirkonkylän, Vuokatin ja Hiukan 
alueella. Aluetta on mahdollista laajentaa tempaukseen osallistuvien toiveiden 
mukaan. Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys järjestää huhtikuun aikana 
suunnittelupalaverin tempauksesta kaikkien yhteistyötahojen kanssa. 
Alkuperäisessä ideassa yrityksillä mahdollista myös ostaa esimerkiksi piha-alueen 
siistiminen palveluna yhdistykseltä. 
Yhteistyöhalukkuudesta voi ilmoittaa: smokylayhdistys@gmail.com 
Lisää tietoa yhdistyksestä www.smokylayhdistys.fi 
 
Aiheeseen liittyvää keskustelua: 
 
LC Sapsottaret järjestivät viime toukokuussa Tiilikankaan eskarilaisten kanssa 
ympäristön siivoustalkoot, jotka järjestetään myös keväällä Leivolan /Vuokatin 
eskarilaisten kanssa.  
 

4. Terhi Lindsten esitteli Kunnon Vappu -järjestöjen yhteistapahtuman, jonka 
tarkoituksena on tuoda esille yhdistykset ja toimijat sekä tuoda heidät saman 
katon alle edistäen yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta yhdistysten toiminnasta ja harrastusmahdollisuudesta. Kyseessä on 
maksuton ja kaikille avoin tapahtuma, joka on järjestetty kaksi kertaa aiemmin 
vuosina 2017 ja 2019 Vuokattihallissa. Tapahtumiin osallistui satoja henkilöitä. 
Kevään tapahtumassa yhdistykset voivat esitellä toimintaansa eri toiminta-, 
myynti ja esittelypisteillä sekä lajiesittelyillä ja muilla ohjelmanumeroilla yksin tai 

https://www.sotkamo.fi/yhdistysten-ja-jarjestojen-hankkeet/
mailto:smokylayhdistys@gmail.com
http://www.smokylayhdistys.fi/
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yhdessä useamman järjestön kanssa. Tapahtuman järjestelyissä huomioidaan 
vallitseva tilanne ja terveysturvallinen toteutus.   
 
Yhteyshenkilöt ja ilmoittautuminen 
 
Ossi Pulkkinen  
Liikuntakoordinaattori        Ossilta ja Marialta voi lisäksi tiedustella  
ossi.pulkkinen@sotkamo.fi   kunnan liikuntapalveluista kuten etänä 
044 750 2121    toteutettavista liikuntapalveluista. 
 
Maria Kärkkäinen 
Liikunnan suunnittelija-ohjaaja 
maria.karkkainen@sotkamo.fi 
044 750 2328 
 
Terhi Lindsten  
Projektipäällikkö 
terhi.lindsten@sotkamo.fi 
040 352 8091 
 
Aiheeseen liittyvää keskustelua: 
 
Soul Vuokatti ilmoittautui ennakkoon mukaan tempaukseen. Yhdistys oli mukana 
myös aiemmassa tapahtumassa. 
 
Sotkamon Sakura: ”tapahtuma on juuri sitä, mitä on kaivattu yhdistyksen 
kehittämiseksi ja edistämiseksi” 
 
Sotkamon Nuorisoseura: ”erinomainen tilaisuus esitellä toimintaa ja värvätä 
talkooväkeä Naapurivaaralle”. Ehdotus siitä, että tapahtuma järjestettäisiin vapun 
päivänä, koska se on yleensä hiljainen Sotkamossa. Tarjosi ohjelmistoon 
haitarinsoittajaa. 
  
Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys kiinnostunut tapahtumasta ja pitää sitä 
hyvänä tilaisuutena esitellä yhdistyksen toimintaa. Ehdotus siitä, että liikunta-alan 
opiskelijoita voisi hyödyntää tapahtuman järjestämisessä. Lisäksi yhdistys 
huomautti, että tapahtumamarkkinoinnissa on hyödynnettävä monipuolista 
tiedottamista myös paikallislehtien kautta eikä vain internetissä, jotta se tavoittaisi 
mahdollisimman monet.  
 
Tipasojan kyläyhdistys kiinnostunut myymään tilaisuudessa grillimakkaroita, 
yhdistykseltä löytyy kunnon grilli.  
 
LC Sapsottaret valmistavat perinteisesti simaa ja voivat tulla myymään.  
 
 
 

mailto:ossi.pulkkinen@sotkamo.fi
mailto:maria.karkkainen@sotkamo.fi
mailto:terhi.lindsten@sotkamo.fi
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5. Sakari Seppänen esitteli Heinämäen kyläyhdistyksen ja kylätalo Heiniksen 
toimintaa, toiminnan kehittämistä sekä organisaation rakentamista. Seppänen on 
ollut mukana Heiniksen toiminnassa jo 15 vuotta ja Heinämäen kyläyhdistyksen 
toiminnassa vielä kauemmin.  
 

Kylätalo vaati aluksi suuria saneerausprojekteja, joita rahoitettiin ESR, EKR ja 
Leader-hankkeilla. Hankkeissa osa omarahoituksesta tehtiin talkootyöllä. 
Talkootyö on ollut tärkeä osa kylätalon aktivoitua toimintaa, ja vuosien varrella 
talkootyötä on kertynyt 88 000 tuntia. Seppäsen mukaan talkootyössä ei ole 
merkityksellistä pelkästään lopputulos sillä talkootyöskentely tarjoaa myös 
mielekästä yhteistä puuhaa, josta kainuulaiset pitävät.  

Kyläyhdistys pyörittää kylätaloa, jonka vuosikulut rakennuksista ovat yhteensä 
noin 30 000 euroa. Kulut katetaan vuokraamalla tiloja esimerkiksi 
tapahtumapaikaksi ja virkistystiloiksi sekä majoitustilaksi Sotkamossa vieraileville 
ja matkalaisille. Korona-aikana vierailijoista ja matkalaisista on tullut yhä 
tärkeämpiä asiakkaita Heiniksen vuokrauspalveluille. Vuokraukseen yhdistys 
hyödyntää Airbnb -sivustoa koska sitä kautta käyttäjät voivat varata tiloja sekä 
maksavat vuokran etukäteen. Heinis tarjoaa lisäksi pesutilojaan pientä korvausta 
vastaan esimerkiksi kesämökkiläisille, joilla ei ole juoksevaa vettä.  
 
Heinämäen kyläyhdistyksen toiminta-ajatuksena on että ”kaikkien ei tarvitse tehdä 
kaikkea”. Tällä ajatusmallilla pyritään ehkäisemään toimijoiden ylikuormittaminen 
ja se että harrastustoiminta alkaa käymään työstä. Sen sijaan yhdistys pyrkii 
tarjoamaan jäsenille mielekästä tekemistä ja vastuuta. Yhdistyksessä on noin 40 
aktiivista jäsentä. Yhdistys on toteuttanut jäseniensä kiinnostuksen mukaan 
erilaisia projekteja esimerkiksi rakentamiseen, tapahtumiin, urheiluaktiviteetteihin 
(frisbeegolf, esteratsastus ja kuntosali) liittyen. Hallituksen 12 jäsentä ovat 
pohtineet ketä kiinnostaa millainen tekeminen ja jakaneet vastuuta 
kiinnostusalueiden mukaan. Seppäsen mukaan on tärkeää nimetä aina 
vastuuhenkilö, jotta toteutus tapahtuu eikä jää vain idean tasolle.  
 
Yhdistyksessä on noin 150 jäsentä, joissa on jäseniä viidestä eri maasta. Useat 
jäsenet ovat samalla myös vuokrauspalveluiden asiakkaita. Yhdistyksen 
jäsenmaksu on 12 euroa. Kyläseura tarjoaa jäsenilleen sosiaalisen ympäristön, 
jossa jäsenet voivat vaihtaa kuulumisiaan ja tehdä yhdessä. Samalla 
kyläyhdistystoiminta auttaa myös henkisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Yhdistyksen 
järjestämät omat tapahtumat ovat tuoneet lisäarvoa kylätalolle, vaikka niistä ei ole 
saatu tuottoa. Esimerkiksi taidenäyttelytoiminta virkistää kylätalotoimintaa 
etenkin kesäaikaan. Yhdistys on kokeillut lisäksi tuotemyyntiä kuten kirjojen ja 
kolkuttimien myyntiä. Tuotemyynti vaatisi kuitenkin isoja myyntiponnistuksia 
joihin yhdistyksellä ei ole resursseja, jotta siitä olisi isompaa hyötyä taloudellisesti. 
Viime vuonna yhdistys kokeili myös kesäravintolatoimintaa.  
 
www.heinissotkamo.fi 
heinis@vuokatti.net 

 

http://www.heinissotkamo.fi/
mailto:heinis@vuokatti.net
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Heiniksen Sakari Seppäsen vastauksia muiden toimijoiden esittämiin kysymyksiin: 

Kuinka tiedotatte omille jäsenille toiminnasta? 

Yhdistys tiedottaa virallisista kokouksista paikallislehtien järjestöpalstalla. 
Muutoin yhdistys hyödyntää laajasti digikanavia viestinnässään. Yhdistyksellä on 
oma WhatsApp-ryhmä jäsenille, hallitukselle ja erilaisille harrastajaryhmille 
(esimerkiksi biljardista ja kuntosalista kiinnostuneille omat ryhmänsä), joissa 
viestintä saavuttaa hyvin kohderyhmänsä lyhyelläkin varoitusajalla. Lisäksi 
yhdistyksellä on sähköpostilista, jota hyödynnetään tulevista tapahtumista 
tiedottamiseen sekä Facebook-sivu. Seppänen nostaa esiin, että sähköiset 
kanavat ovat edullisimpia yhdistystoimijoille ja ne tarjoavat mahdollisuuden 
rakentaa jäsenille erilaisia ryhmiä.  

Naapurivaaralla sama ongelma, ettei sijainti ole kirkonkylällä mutta toiminta on 
siitä huolimatta aktiivista, tapahtumajärjestämisessä ja Suomen mittakaavassa 
huomattavaa ja huomioitu aina valtakunnallisissa medioissa asti.  Mitä Huovis-
näreikköön liittyvälle yhteistyölle kuuluu tänä päivänä?  

Yhdistyksellä on Metsähallituksen kanssa ylläpitosopimus ja yhdistys pitää 
kunnossa polut, nuotiopaikan, wc-tilat sekä opastetaulut. Tulevaisuuden 
kehittämistilaisuus on hyödyntää Huovis-näreikköä myös enemmän esimerkiksi 
tapahtumien muodossa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tapahtumiin 
kyläyhdistys pystyisi hoitamaan tarjoilun ja opastuksen. Yhdistyksen toiveena on 
pöytäryhmän kattaminen, jotta sitä voisi hyödyntää myös huonommalla säällä. 
Lisäksi Huovisnäreikön retkipyöräilymahdollisuuksia voisi markkinoida 
hyödyntäen pyöräilybuumia. Matkaa kirkonkylälle on 12 kilometriä, joka on 
sopivasti esimerkiksi sähköpyörälle. Reitti tarjoaa erinomaiset metsäautotiet ja 
hienon pyöräilymaaston, jossa on pieniä lampia ja jääkauden aikaisia harjuja. 
Talvella aurinkolatu kiertää tervasuon ympäri ja latu yhdistettiin viime vuonna 
Sipisen kyläyhdistyksen kanssa kiertämään Heinikseltä Sipisen kylän kautta 
yhteensä 25 kilometriä.  

Onko yhdistyksellä ollut palkattua henkilöstöä? Ovatko he olleet palkkatuettuja vai 
onko yhdistys maksanut itse osan palkasta? 

Yhdistyksellä on ollut palkkatuettuja henkilöitä esimerkiksi siivous- ja 
saneeraustöissä, joiden palkasta yhdistys on maksanut noin puolet. Lisäksi 
kesäravintola työllisti neljä henkilöä. Tällä hetkellä yhdistys palkkaa ilman tukia 
yhden henkilön, joka käy siivoamassa isommissa tapahtumissa. Lisäksi erilaisiin 
hankkeisiin on palkattu henkilöitä esimerkiksi maalämpöjärjestelmän 
rakentamiseen liittyen. Seppänen huomauttaa, että tällä hetkellä palkkatuettujen 
palkkaamista hankaloittaa yhdistyksien kannalta työnjohtovelvoite, joka velvoittaa 
päivittäiseen työn johtamiseen. Lisäksi kannattaa huomioida, että työntekijöillä voi 
olla hyvin erilainen tarve esimerkiksi työhön perehdyttämiseen ja opastukseen, 
sillä toiset ovat hyvin oma-aloitteisia ja oppivat nopeasti ja toiset tarvitsevat 
enemmän perehdytystä ja käytännön opastusta.   
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Kertoisitko elokuvaprojekteista, joissa Heinis on ollut mukana. 

Napapiirin sankarit 3 -elokuvan kuvaukset toivat kylätalolle enemmän säpinää 
kuin koskaan sillä elokuvan työryhmä koostui 50 henkilökunnan jäsenen lisäksi 
250 avustajasta. Elokuvaa kuvattiin tervasuolla ja puvustamona toimi kylätalon 
sali. Elokuvaa varten rakennettiin kentät, tie ja esiintymislava. Tervasuolla oli 
kuvattu lisäksi Temptation Island -tv sarjaa. Kuvauspäivät olivat pitkiä aamu 
yhdeksästä iltayhdekseen kestäviä työpäiviä.  

 

Vinkkejä projekteja suunnitteleville ja rahoitusta hakeville järjestöille? 

Apurahat ja julkinen rahoitus lähtee siitä, että katsotaan mihin tarkoitukseen 
rahoitus on ja muotoillaan hakemus sen mukaan vastaamaan rahoittajan 
esittämiä tarpeita. Hankehakemuksessa tulisi esittää miten hanke täyttää 
rahoittajan esittämät kriteerit rahoitukselle. Seppäsen mukaan rahoitusta on hyvin 
tarjolla esimerkiksi perinnerakennukseen liittyvään kunnostamiseen ja 
liikuntatapahtumiin. Seppänen koki Kotiseutuliiton rahoituksen raportoinnin 
helpoksi ja EU-rahoituskanavat enemmän byrokraattisiksi ja tarkempaa 
raportointia vaativiksi. Hän muistuttaa, että Sotkamon kunta voi myöntää 
apurahapäätöksen summaa vastaavan puskurirahan väliaikaislainana 
yhdistyksille, jotta niiden ei tarvitse ottaa lainaa pankilta ja maksaa siihen liittyviä 
kuluja, sillä esimerkiksi ELY-keskuksen myöntämissä rahoituksissa tehdään ensin 
hanke ja sen kulut laskutetaan vasta jälkikäteen.        

 

Vieläkö kyläyhdistys tekee yhteistyötä taiteilija Ralf Forsströmin kanssa?  

Suunnitteilla on taiteilijan syntymäpäivänäyttely tulevina kesinä. Muun muassa 
Pro Finlandia -mitalilla palkittu kansainvälisestikin tunnettu lavastaja täyttää 
29.7.2023 80-vuotta.  

 

6. Seuraava hanketapahtuma keskiviikkona 16.2.2022 klo 17:30.  
- Esittely vuorossa Heidi Kotilainen Saappaan tuki ry:stä ja Ristinkantajat ry:stä.  
- Tiloihin liittyvän kyselyn tulokset. Kyselyyn pääsee vastaamaan 31.1.2022 asti  

https://link.webropol.com/s/tilakyselyjarjestoille 
- Kunnon Vappu -yhteistapahtuman suunnittelupalaveri yhdessä Maria 

Kärkkäisen ja Ossi Pulkkisen kanssa. 

https://link.webropol.com/s/tilakyselyjarjestoille

