
13.4. Vapaaehtoisjärjestöjen 
yhteistoimintamalli -hanketilaisuus

Ohjelma: 

17:30 Pertti Granqvist 
Naapurinvaaran Huvikeskus 

18:00 Tuukka Pasanen 
Kiehimänjoen juoksu

18:15 Marja-Leena Korhonen, 
Liisa Sarajärvi & Reetta Jansa 
Hyväntekeväisyysyhdistys 
Iloksi ry

Muut käsiteltävät aiheet:

• hankkeen palautekysely

• Toukokuun tapahtuma-aikataulu

• Opintoretki

• Leaderin Kehittämisen kuntailta



TALKOOLAISTOIMINNASTA
Pertti Granqvist
Sotkamon Nuorisoseura ry/ 
Naapurinvaaran Huvikeskus:



Talkoolaisia johdetaan edestä

Motiiveja talkoolaistoimintaan mukaan tulemiseen on erilaisia.

Näin korona-aikana olen huomannut kotona möllöttämisen alkavan tympäistä ja etsittävän 

yhteisöllistä ja osallistuvaa tekemistä.

Tanssipaikan talkoot tarjoavat tällaistä, jos elämänkatsomus, perhesyyt tai terveydentila eivät ole 

esteenä. Pitää musiikista ja samanhenkisten ihmisten seurasta.

Talkoolaisille on tarjottava muutakin kuin osallistumisen iloa.

Olen huomannut, ettei talkoolaisia pidä kuitenkaan houkutella yliampuvilla eduilla. J os talkoolainen 

vain ja ainoastaan etujen perässä tulee talkoisiin, on pysyvyys huono. 

Talkoolaisia johdetaan edestä. Tarkoittaa sitä, että talkooporukan vetäjä on aktiivisesti mukana 

toiminnassa.



Yksi avainsana on rehellisyys ja avoimuus. 

Ikävistäkin asioista on kerrottava suoraan. 

Tasapuolinen tiedottaminen vähentää kuppikuntien syntyä. T ällaista toimintaa 

edellyttää jo yhdistyslakikin eli yhdistyksen jäsenten tasapuolista kohtelua.



Veneenkeikuttajia ja hämmentäjiä  löytyy varsinkin yhdistyksistä, joissa liikkuu vähänkin 
enemmän rahaa. 

Talkooporukan vetäjän on kuunneltava talkoolaisten mielipiteitä. Nimenomaan 
kuunneltava, kaikista mielipiteistä ei kannata kuitenkaan välittää, kohteliaasti vain 
myönneltävä. 

Talkoolaisia rekrytoitaessa varsinkin tehtäviin, joissa ollaan rahan kanssa tekemisissä, 
on syytä selvittää taustoja. Erityisesti jos on kyse ennestään tuntemattomasta 
henkilöstä. 

T ässäpä muutama ajatus.



Kuinka talkootoiminta ja tapahtumatoiminta on organisoitu 

Sotkamon Nuorisoseurassa/Naapurinvaaran Huvikeskuksessa?

Sotkamon Nuorisoseura on aloittanut toimintansa 1891. 

Naapurinvaaran Huvikeskuksessa tansseja ja tapahtumia olemme 

järjestäneet vuodesta 1991 alkaen.

Naapurinvaaran Huvikeskuksen toiminnan organisoitu on jaettu 

vastuuhenkilöiden vetämien tiimien vastuulle.

Esimerkiksi tapahtumatoiminnasta vastaa viisihenkinen ohjelmisto- ja 

markkinointitiimi. Puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja ovat 

tiimin sähköpostilistalla. He ovat prokuran omaavia henkilöitä, joilla 

sopimusten allekirjoitukseen oikeus.  Kyseinen tiimi vastaa 

ohjelmiston ostamisesta, markkinoinnin suunnittelusta ja 

toteuttamisesta sekä tiedottamisesta.

Ravintolatoiminta, järjestyksenvalvonta, narikka, kiinteistö, ääni- ja 

valotekniikka, pysäköintialueiden hoito, siivous ja kukkaistutusten 

hoito on vastuutettu. Ei ole toimintaa, jolle ei löytyisi 

vastuuhenkilöiden tiimiä tai vastuuhenkilöä.

Toimintaa ohjaa hallitus. Tiimeillä ja hallituksella on whatsapp-

ryhmänsä, jota käytetään tiedon välittämiseen.



Talkoolaisten rekrytointi on jatkuvaa. Helmikuun 27. pidettiin 

pestuupäivä. Uusia talkoolaisia ilmoittautui 10 entisten lisäksi.

Talkoolaisia meillä on parhaillaan ollut yli 100. Heistä noin 60 

aktiivisia, loput satunnaisesti mukana olevia.

Meno onkin kuin Vesivehmaan jenkassa, nuoret ja vanhat samalla 

tavalla.  Talkoolaiset on jaettu ohjeellisiin vuoroihin, kiireiltoina 

ovat töissä molemmat vuorot sekä lisäksi ekstraaajia. Yhteistyötä 

tehdään muun muassa Jymy-Pesiksen kanssa. Jymyn nuoret ovat 

seurakorvauksella narikkaa hoitamassa.

Napiksen henkilökuntakortilla pääsee kaikkiin Superjymyn 

pesäpallo-otteluihin.

Vakituiset talkoolaiset saavat henkilökuntakortin, jota 

näyttämällä saa liikeystäviltä etuja. Esimerkiksi Superpesiksen 

otteluihin Napiksen kortilla on vapaa pääsy. Tansseihin pääsee 

kortilla vapaavuorolla avecin kanssa.

Lisäksi talkoolaisille järjestetään yhteisiä koulutustilaisuuksia, 

saunailtoja, matkoja ja tms. tilaisuuksia. 

Mottona on edesmenneen teollisuusneuvos Einari Vidgrenin

toteamus:

”Yksin ei kukkaaan oo mittään, vuan yhessä myö jottain tehhään.”



Sotkamon Nuorisoseura ry/Naapurinvaaran Huvikeskus 

Ohjelmisto- ja markkinointitiimi 

040-5418696 

pertti.granqvist@outlook.com 

www.napis.fi 



Tuukka Pasanen
Kylän Koirat ry

Ensimmäistä kertaa 
järjestettävä Kiehimänjoen 
juoksutapahtuma 
21.5.2022 Paltamossa 

Lisätiedot kisasta:
040 7303216
pasanen.tuukka@gmail.com



Marja-Leena Korhonen, Liisa Sarajärvi & Reetta Jansa
sotkamolaisten ja ukrainalaisten arjessa auttaminen



Vapaaehtoisjärjestöjen 
yhteistoimintamalli –hanke
Terhi Lindsten

Toukokuun hanketapahtuman päivämäärä

Keskiviikkona 18.5. klo 17:30 
Valtuustosalissa ja Teams-kokouksessa

Hankkeen palautekysely: 

https://forms.office.com/r/gptxDzQ4BX

Opintoretki

Kohdevaihtoehdot 

• Kuhmo 

• Nurmes 

• Valtimo

Toukokuun tapahtumassa keskustellaan 
retken ajankohdasta ja ohjelmasta ja valitaan 
sopivin vaihtoehto. 

https://forms.office.com/r/gptxDzQ4BX


Järjestämme sotkamolaisille ja alueen toimijoille 
kehittämisen kuntaillan ke 27.4.2022 Ravintola 
Kämpässä. Laittakaahan sanaa kiertämään kanavissanne, 
jotta saataisiin mahdollisimman mukavasti väkeä 
liikkeelle tulevaisuustalkoisiin! 😊

-Paula-

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Paula Seppänen
toiminnanjohtaja
Elävä Kainuu LEADER ry
P. 040 1562 210
paula.seppanen@kainuuleader.fi
www.kainuuleader.fi
www.facebook.com/elavakainuu
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