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Muistio: Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli -hanketilaisuus  

 

Aika: Keskiviikko 1.12.2021 klo 17:30–19:30 
Paikka: Valtuustosali Sotkamo 
 
Läsnä: 
Terhi Lindsten, projektipäällikkö, Sotkamon kunta 

Aila Flöjt, Sotkamo-Seuran sihteeri & Veikko Huovinen -seuran johtokunnan jäsen 

Kari Tervo, Sotkamo-Seuran puheenjohtaja   

Sanna Seppänen, Kainuun kriisikeskuksen & Mieli Kainuun mielenterveys ry:n 
kriisityöntekijä ja vapaaehtoiskoordinaattori  

Pauliina Räisänen, MTK Sotkamon sihteeri & Sotkamon yrittäjänaisten rahastonhoitaja ja 
rekisterivastaava 

Johanna Numminen, Sotkamon Martat ry:n puheenjohtaja 

Simo Suopanki, Soul Vuokatti ry:n hallituksen puheenjohtaja 

Matti Teiska, LC Sotkamo / Vuokatti ARS-toimikunnan puheenjohtaja 

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

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
Projektipäällikkö Terhi Lindsten avasi kokouksen klo 17:30. Paikalla oli yhteensä 9 
henkilöä, jotka edustavat yhtätoista eri järjestöä.   

 

2. Tilannekatsaus: 
Tilaisuudessa sovittiin, että hankkeen seuraava tapahtuma on keskiviikkona 
12.1.2022 klo 17:30.  
 
- Tammikuun tilaisuuden aiheena on yhteinen jäsenhankintatapahtuma. 

Järjestöjen on mahdollista suunnitella jo etukäteen, millaista ohjelmaa he 
haluaisivat tuottaa tapahtumaan. Ohjelman ideoinnissa kannattaa huomioida, 
että esimerkiksi nuoria kiinnostaa erityisesti lyhyet toiminnalliset tapahtumat. 
Järjestöt, jotka eivät pääse osallistumaan tapahtumaan on mahdollista 
huomioida viestinnässä esimerkiksi markkinoimalla samalla järjestön avoimia 
harjoituksia tai tilaisuutta, jossa pääsee tutustumaan toimintaan. Esimerkiksi 
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Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys tavoitti syksyllä todella hyvin sotkamolaisia 
mukaan kyläyhdistyksen avoimeen ideointi-iltaan.  
 

- Sotkamolaisille järjestöille on perustettu Facebook-ryhmä, jonka löydätte 
nimellä: Sotkamon vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli. Ryhmässä 
järjestöt voivat keskustella, verkostoitua, pyytää neuvoa ja tiedottaa 
esimerkiksi tapahtumista, haettavista apurahoista ja 
yhteistyömahdollisuuksista. Ryhmään voivat liittyä kaikki Sotkamossa 
toimivien järjestöjen toimijat. Ryhmällä pyritään edesauttamaan myös kunnan 
ja järjestöjen välistä viestintää, josta johtuen ryhmässä on myös kunnan 
työntekijöitä kuten viestintäsuunnittelija.  

 

- Tiloihin liittyvä kysely on lähetty mahdollisimman monelle järjestötoimijalle. 
Tulokset esitellään hanketapahtumassa 12.1.2022. Vastausaikaa on vuoden 
loppuun saakka. Kyselyn tuloksia esitellään ensi vuoden hanketapahtumassa.  
Kyselyyn pääsee vastaamaan seuraavasta linkistä. 
https://link.webropol.com/s/tilakyselyjarjestoille 
 

- Mieli ry järjestää hanketoimijoille ilmaisen Mielenterveys voimaksi -
koulutuksen. Koulutus järjestetään etäyhteydellä 16.3.2022. klo 17:30 -19.00. 
Koulutuksessa avataan mahdollisuuksia ja tapoja, miten nuorten kanssa 
työskentelevät voivat edistää työssään nuorten mielenterveyttä. Lisäksi 
koulutus käsittelee mielenterveyden edistämistä myös henkilökohtaisena 
voimavarana ja elämäntaitona. Koulutuksessa on tilaa useammille toimijoille 
samasta järjestöstä, joten siihen saa vapaasti pyytää halukkaita järjestöjen 
jäseniä mukaan. Koulutus koostuu luento-osuuksista, keskusteluista ja 
harjoituksista. Osallistujat saavat Hyvän mielen -materiaalipaketin käyttöönsä.  
 
Ilmoittautuminen Mielenterveys voimaksi -koulutukseen tai hankkeen 
seuraavaan tapahtumaan sähköpostitse terhi.lindsten@sotkamo.fi tai 
puhelimitse 040 352 8091. 
 

3. Tilaisuuden alussa esittäytyivät hankkeen tilaisuuksissa ensimmäistä kertaa 
mukana olevat järjestöt:  
 
- Kainuun kriisikeskuksen, Mieli Kainuun mielenterveys ry:n ja Nuorimieli-

toiminnan vapaaehtoiskoordinaattori ja kriisityöntekijä Sanna Seppänen esitteli 
yhdistystä, joka tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä sekä edistää 
mielenterveyttä koko Kainuun alueella esimerkiksi järjestämällä 
mielenterveyden ensiapu -koulutuksia sekä ryhmä-, tukihenkilö- ja 
vapaaehtoistoimintaa. MIELI Kainuun mielenterveys ry on MIELI Suomen 
Mielenterveys ry:n paikallinen jäsenyhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana on 
Kajaani ja yhdistyksen tavoitteena on lisätä toimintaa Sotkamossa. 
 

- Soul Vuokatti ry:n hallituksen puheenjohtaja Simo Suopanki esitteli lumilauta- 
ja freeskiseuraa, joka järjestää toimintaa noin 30 lapselle vuosittain. Suopanki 
otti esille muun muassa harrastamisen Suomen mallin, jonka tarkoituksena on 

https://link.webropol.com/s/tilakyselyjarjestoille
mailto:terhi.lindsten@sotkamo.fi
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mahdollistaa peruskoululaisille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän 
yhteydessä. Mallissa yhdistyvät muun muassa lasten ja nuorten kuuleminen 
harrastustoiveista sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. 
Seurankehittäjänä Suopanki kertoi tehneensä yhteistyötä laajasti Suomen 
alueella esimerkiksi Olympiakomitean kanssa sekä tehnyt neuvonpitoa 
yhdistyslain muutostarpeista.  

 

4. Aila Flöjt esitteli kokemustaan hanketyöstä Sotkamo-Seurassa ja Veikko Huovinen 
-seurassa. Tilaisuudessa hän esitteli tarkemmin esimerkiksi kansainvälistä 
kirjallisuusmatkailua edistävää Spot – Lit -hanketta, johon osallistuvat alueet 
olivat Suomesta Kainuu, Pohjois-Irlanti ja Skotlanti.1.10.2018-31.3.2022 
toteutettavan hankkeen tavoitteena on kasvattaa kirjallisuusmatkailua 
kehittämällä ja markkinoimalla kirjallisuusmatkailutuotteita. Suomesta 
hankkeessa olivat mukana Kainuun liitto, Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulut 
sekä viisi kainuulaista kirjailijan nimikkoseuraa. Hankkeen tuloksena Veikko 
Huovinen -seura tuotti Huovisaiheisia videoita, mobiilioppaita ja opasteita sekä 
Kirjailijan kannoilla -opastettuja kierroksia. Hankkeen myötä Kainuussa 
järjestettiin ensimmäiset kirjamessut 19. – 20.11.2021 Kuhmossa. Tapahtumasta 
on suunniteltu vuosittain järjestettävää. Lisätietoja hankkeesta: 
https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/hankkeet/spot-lit/ 

 

Sotkamo-Seura ja Veikko-Huovinen -seura ovat Flöjtin mukaan hakeneet 
aktiivisesti rahoitusta erilaisista lähteistä. Hankerahoituksen omarahoitusosuuden 
seurat ovat kattaneet esimerkiksi talkootyöllä tai seuran saamilla lahjoituksilla. 
Lähetetyistä hakemuksista noin puolet johti rahoitusta puoltavaan päätökseen. 
Tilaisuudessa Flöjt kannusti rohkeasti hakemaan apurahoja ja avustuksia ja 
korosti ettei rahoitusta saa, ellei sitä hae. Hän alleviivasi aikataulutuksen tärkeyttä 
hankehakemuksissa, sillä myöhästyneet hakemukset hylätään. Hakemuksia 
tehdessä hän suositteli tutustamaan hyvin hakuun liittyvään ohjeistukseen ja 
ottamaan yhteyttä rahoittajatahoon kuten hänen edustamansa seurat olivat 
tehneet jo hakuvaiheessa. Esimerkiksi Elävä Kainuu Leaderiltä hän kertoi 
saaneensa tukea ja ohjeistusta hakemusten tekemiseen sekä hankkeesta 
raportointiin. Leaderin raportointi oli hänen mukaansa ollut tähän mennessä myös 
kaikkein vaativin.   

 

Seurat pyrkivät toiminnallaan edistämään Sotkamon matkailua ja paikallista 
kulttuuria ja kulttuuriperimää. Sotkamo-Seura ja Veikko Huovinen -seura ovat 
järjestäneet yleisötapahtumia, näyttely ja museotoimintaa ja luentoja esimerkiksi 
Makasiinimuseossa, Huovishuoneella ja Sotkamon kirjastossa. Yhteistyötä on 
tehty muun muassa Sotkamon kunnan, Kainuun Eino Leino -seuran, koulujen, 
kansalaisopiston ja Kainuun museon kanssa esimerkiksi Sotkamo-opas 
koulutukseen, kotiseutupiiriin ja museonäyttelyihin liittyen. Seuroilla on paljon 
kokemusta arkistoinnista ja dokumentoinnista sekä digitalisointiin liittyvistä 
hankkeista esimerkiksi e-Museo-toiminnasta, QR-koodien käytöstä, esitteiden 
digitalisoinnista sekä videoiden tuottamisesta ja julkaisusta. Saamillaan 
rahoituksilla Sotkamo-Seura on mahdollistanut monipuolisesti erilaisia hankkeita 

https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/hankkeet/spot-lit/
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ja hankintoja. Se on kunnostanut Makasiinimuseota, asentanut porraskaiteet, 
sähköt, piha-alueen valaistuksen sekä opastuskyltit. Lisäksi apurahat ovat 
mahdollistaneet IT-laitteiden hankinnan kuten kannettavat mikit, valo- ja 
ääniefektit sekä lapsille suunnatun työpajan toteuttamisen. 

 

5. Käytännön vinkkejä hankesuunnitteluun Aila Flöjtiltä 
 

• Tee ensin alustava suunnitelma ja laadi kustannusarvio.  
• Määrittele: ketkä tekevät ja miten työ tehdään. Miten esimerkiksi kirjanpito, 

hankkeen hallinnointi ja muut työt jaetaan.  
• Sen jälkeen etsitään hankkeelle sopivia rahoittajia.  
• Budjetin teossa huomioi rahoittajan ohjeistus: Miten paljon omarahoitusta 

rahoitus vaatii ja voiko se koostua esimerkiksi talkootyöstä 
• Muista ottaa toteutuksen suunnittelussa huomioon haussa ilmoitetut 

maksupäivämäärät.   

Flöjt kertoi Sotkamo-Seuran ja Veikko Huovinen -seuran olevan kiinnostunut 
hanketoimintaan liittyen yhteistyöstä muiden järjestöjen kanssa Hänen mukaansa 
yhteistyöstä on myös etua rahoituksen saamisessa sillä esimerkiksi Leaderin 
rahoituspäätöksissä yhteistyön katsotaan lisäävän hankkeen vaikuttavuutta. 

Flöjt myös vinkkasi Kotiseutuliiton 500 euron käynnistystuesta mestarit ja kisällit 
toimintaan, jonka haku päättyy 15.1. Päätöksissä arvostetaan etenkin 
yläasteikäisille suunnattua toimintaa. 
https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/mestarit-ja-kisallit/ 

 
6. Esittelyn jälkeen tilaisuudessa keskusteltiin eri järjestöjen kokemuksesta 

hanketoimintaan liittyen. Järjestöt toivat esiin, kuinka apurahoilla on ennalta 
määrätyt maksatuspäivät, jotka voivat hankaloittaa hankkeen eri vaiheissa 
maksettavien kulujen maksamista. Tähän seurat kertoivat saaneensa apua 
Sotkamon kunnalta, joka oli tukenut hankkeiden toteutusta korottomalla 
väliaikaisrahoituksella. Väliaikaisrahoitusta kertoivat hyödyntäneensä esimerkiksi 
Sotkamon naisyrittäjät. Yhdistyksellä on kokemusta muun muassa 
hyvinvointihankkeen toteuttamista, johon osallistui 20 yrittäjää. Hankkeeseen 
rahoitus tuli Leaderilta ja omarahoitus toteutettiin koulutusmaksuilla.  
 

LC Sotkamo / Vuokatti toi esille kotimaisen Arne Ritari -säätiön, joka tukee ja 
edistää lionsklubien tekemää hyväntekeväisyyttä. Säätiön varojen kartoitus 
tapahtuu pääosin adressi- ja ritarimaksujen kautta. Arne Ritari Säätiöllä on ARS-
puheenjohtaja jokaisessa piirihallituksessa. Teiska itse toimii myös ARS-
toimikunnan puheenjohtajana, joten hänellä on myös kokemusta 
hankerahoitukseen liittyvien päätösten tekemisestä. Klubi kertoi toteuttaneensa 
esimerkiksi Leivolan päiväkodin leikkipuiston. Järjestön mukaan edellytyksenä 
projektissa oli lopputyön luovutus yhteiseen käyttöön ja 50 prosentin omarahoitus, 
jota koottiin talkootyöllä.  
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Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistyksestä kerrottiin hankekokemuksesta muun 
muassa Potkua pienhankinnoille teemahankkeesta, jolla hankittiin yhdistykselle 
tietokone. Hankkeen omarahoitus tuli paikalliselta yrittäjältä Antti Kelalta. Yhdistys 
sai lisäksi tukea Sotkamon kunnan maaseutupalveluilta kotisivujen 
perustamiseen. Kyläyhdistyksestä muistutettiin tulevaan 
saunankunnostusprojektiin liittyen, kuinka tärkeää kilpailutus on suurempia 
ostoksia tehdessä. Leaderin rahoitus esimerkiksi vaatii yli 2500 euron 
hankinnoista kilpailutusta kolmesta liikkeestä tai palvelun tarjoajalta. 
Hintaselvittelyä voi hankaloittaa, mikäli hinnat muuttuvat kilpailutuksen ja 
ostoksen välisenä aikana. Muuttuvat tilanteet kannattaakin aina ensin käydä 
rahoittajan kanssa läpi ennen toimiin ryhtymistä, vaikka hinta olisi halvempi 
kilpailutukseen verrattuna.  

 

Sotkamon Martat kertoivat katto-organisaation järjestämistä tukihankkeista 
piiritoiminnan organisoimiseen sekä toivoivat lisää tietoa ja osaamista 
varainhankintaan ja hanketoimintaan.  

 

7. Seuraava hanketapahtuma keskiviikkona 12.1.2022 klo 17:30.  
- aiheena yhteinen jäsenhankintatapahtuma 
- tiloihin liittyvän kyselyn tulokset 


