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Muistio: Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli -hanketilaisuus  

Aika: Keskiviikko 13.4.2022 klo 17:30–19:30 
Paikka: etäyhteys Teams-kokouksessa  
 
Tapahtuman osallistujat 
Terhi Lindsten, projektipäällikkö, Sotkamon kunta 

Pertti Granqvist, Sotkamon Nuorisoseura & Naapurinvaaran Huvikeskus 

Maija Granqvist, Sotkamon Nuorisoseura & Naapurinvaaran Huvikeskus 

Marja-Leena Korhonen, Hyväntekeväisyysyhdistys Iloksi ry 

Reetta Jansa, Hyväntekeväisyysyhdistys Iloksi ry 

Liisa Sarajärvi, Hyväntekeväisyysyhdistys Iloksi ry 

Jouko Korhonen, Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys  

Aila Flöjt, Sotkamo-Seura & Veikko Huovinen -seura 

Tuukka Pasanen, Kylän Koirat ry 

Mauno Manninen, Sotkamo-Seura & Veikko Huovinen -seura 

 

1. Kokouksen avasi Terhi Lindsten klo 17:30 Teams-yhteydellä. Koronaturvallisuuden 
vuoksi hanketilaisuus pidettiin ainoastaan etäyhteydellä. Tilaisuuteen osallistui 
etäyhteydellä yhteensä 10 henkilöä, jotka edustavat kuutta eri järjestöä. Samana 
iltana järjestettiin vanhojen tanssit Sotkamon lukiossa, jonka vuoksi osa 
järjestötoimijoista oli ilmoittanut, ettei pääse osallistumaan hanketapahtumaan.  
 

2. Tilannekatsaus: 

• Toukokuun hanketapahtuma järjestetään keskiviikkona 18.5. klo 17:30 
valtuustosalissa ja etäyhteydellä. Tapahtumassa ovat esittelemässä 
toimintaansa Tuula Kärnä Laakajärven kyläyhdistyksestä ja kuullaan 
esimerkiksi, kuinka toiminta aktivoituu kesällä yhteisöpuutarhan ympärille. 
Tilaisuudessa esittäytyy Sotkamon kunnan työharjoittelija Kristiina 
Tikkanen, jonka tehtävänä on kehittää viestintää kyliin liittyen. Lisäksi 
tilaisuudessa jatketaan esille tullutta aihetta järjestöjen mahdollisuuksista 
työllistää palkkatuettu henkilö. Sotkamon kunnan työllisyysohjaaja 
Hietakangas kertoo tästä lisää ja vastaa kysymyksiin. Järjestöjen 
käytännön kokemuksista työllistämiseen liittyen tilaisuudessa kertoo 
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Pohjois-Karjalan TE-toimiston Outi Karjalainen. Lisäksi seuraavassa 
tapahtumassa päätetään opintoretken toteutusaikataulu ja kohde. Tässä 
tapahtumassa päätettiin kohteeksi joko Nurmes tai Kuhmo sekä pohdittiin 
mahdollisuutta myös vierailla omilla kylillä osana toteutusta.  

• Hanke järjestää opintoretken järjestötoimijoille, jonka kohteeksi päätettiin 
yhteisesti Nurmes tai Kuhmo huhtikuun hanketapahtumassa. Hankkeen 
tarkempi aikataulu ja toteutus päätetään toukokuun tapahtumassa. Lisäksi 
järjestöt toivoivat mahdollisuutta järjestää matka Sotkamon kyliin.  

• Hankkeen välikysely lähetetään kaikille toimijoille sähköpostitse. Kysely 
auttaa hanketoiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä sekä 
järjestötoiminnan kehittämisessä.  

• Hanke järjestää 29.4. Tapahtumien Kainuu -sivun käyttöön liittyvä 
opastuksen, jotta järjestöt saisivat omat tapahtumansa mukaan 
tapahtumakalenteriin sekä netissä että lehdissä. Tarkoituksena että 
osallistujat ottavat oman koneensa mukaan niin että toteutuksessa voidaan 
tukea heitä sivustoon kirjautumisessa ja ilmoituksen laittamisessa 
käytännössä. Ilmoittautuminen ja tiedustelut työpajaan liittyen 
terhi.lindsten@sotkamo.fi tai puhelimitse 040 352 8091.            

  

3. Huhtikuun hanketapahtuman aiheena olivat yhdistysten vapaaehtoiset. 
Ensimmäisenä aihetta esitteli Pertti Granqvist Sotkamon nuorisoseurasta kertoen 
omasta kokemuksestaan vapaaehtoistyön organisoinnista, vapaaehtoisten 
hankinnasta sekä vapaaehtoisten sitoutumisesta toimintaan.  

 

 
Talkoolaistoiminnasta: Pertti Granqvist: Sotkamon Nuorisoseura ry & 
Naapurinvaaran Huvikeskus 

Sotkamon Nuorisoseura aloitti toimintansa 1891. Tansseja ja tapahtumia yhdistys 
on järjestänyt vuodesta 1991 alkaen.  

mailto:terhi.lindsten@sotkamo.fi
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 Granqvist on ollut mukana nuorisoseuran toiminnassa vuodesta 91- lähtien. Hän 
toimi säätiön hallituksen puheenjohtajana 13 vuotta ja sen jälkeen hallituksen 
jäsenenä sekä markkinointi- ja ohjelmistovastaavana.  

”Suomalaisia johdetaan edestä ja niin sitä johdetaan talkoolaisiakin” Granqvist 
aloittaa tapahtuman aiheeseen liittyvän esittelyn. Jos talkoolaisporukan vetäjä 
antaa ohjeita ja määräyksiä taustalta ja välikäsien kautta niin uskottavuus alkaa 
kärsimään.  Moni on tuonut esille Granqvistille, kuinka tärkeää on olla edes paikan 
päällä, kun hän on ollut tullut tapahtumiin myös silloin kun liikuntakyvyn haasteet 
ovat estäneet hänen osallistumisensa talkootehtäviin.  

”Ihmisiä on alkanut neljän seinän sisässä möllöttäminen tympäisemään, ja he 
toivovat yhteisöllistä ja osallistavaa tekemistä. Henkilölle, joka pitää musiikista ja 
samanhenkisten ihmisisten seurasta, on Naapurivaara mitä paras paikka siihen.” 

- Pertti Granqvist  

Tanssipaikan talkoot tarjoavat yhdessä tekemistä, mikäli elämänkatsomus, 
perhesyyt tai terveydentila eivät ole esteenä, onhan kyseessä kuitenkin pitkälti 
yötyötä. Pertti toteaakin, että huhtikuun alun tanssien jälkeen hän ja Maija olivat 
kotona vasta pitkälti aamu kolmen jälkeen. 

 

Talkoolaisille on tarjottava muutakin kuin osallistumisen iloa.  Ei pidä kuitenkaan 
yli ampua etujen kanssa. Granqvistin kokemuksen mukaan talkoolaisten pysyvyys 
on huonoa, mikäli toimintaan liittymisen syynä ovat ainoastaan saadut edut.  

Talkoolaisille järjestetään kahvi ja ruokatarjoilu. Vakituiset talkoolaiset saavat 
Napiksen henkilökuntakortin, jolla pääsee kaikkiin Superjymyn otteluihin sekä saa 
etuja liikeystäviltä. Kortilla pääsee tansseihin vapaavuorolla avecin kanssa. 
Talkoolaisille järjestetään myös yhteisiä koulutustilaisuuksia, saunailtoja, matkoja 
ja tms. tilaisuuksia. Mottona on Granqvistin mukaan edesmenneen 
teollisuusneuvos Einari Vidgrenin toteamus: ”Yksin ei kukkaan oo mittään, vuan 
yhessä myö jottain tehhään.”  

Talkoolaisia on parhaimmillaan ollut yli 100. Heistä noin 60 aktiivisia, loput 
satunnaisesti mukana olevia. Talkoolaisten rekrytointi on jatkuvaa. Seura järjesti 
helmikuussa pestuupäivän, jossa uusia talkoolaisia ilmoittautui mukaan 10.   

Rehellisyys ja avoimuus ovat tärkeitä avainsanoja talkoolaistoiminnan 
vetämisessä.  

Talkootoimintaa vetäessä täytyy myös osata puhua avoimesti sekä positiivisista 
että ikävistä asioista esimerkiksi asiakaspalvelun saamista palautteista. Ei pidä 
mennä lupaamaan sellaisia asioita, joita ei voi toteuttaa. Yhdistyslaki myös 
edellyttää tasapuolista kohtelua. Pertin mukaan tasapuolinen tiedottaminen 
vähentää esimerkiksi kuppikuntien syntyä. Yhdistyksissä voi tulla erimielisyyksiä. 
Tämän vuoksi on tärkeää kuunnella kaikkia talkoolaisia.  
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”Olipa yhdistys mikä hyvänsä missä käsitellään rahaa, on syytä selvittää taustoja 
erityisesti, jos on kyse ennestään tuntemattomasta henkilöstä. Se on viisautta, 
joka voi säästää monenlaiselta harmilta” 

- Pertti Granqvist 
 
Miten talkoolaisten työvuorot jaetaan? Vuorotellaanko talkoolaisten työvuoroja 
jotenkin vai edellytetäänkö talkoolaisilta osallistumista kaikkiin tansseihin?  

Pertti Granqvist: Yhdistyksellä on joustava ja eläväinen vuorosysteemi, jota 
yritetään myös kehittää. Joustavuutta tarvitaan, sillä monilla talkoolaisilla on 
esimerkiksi työn, perheen tai omien menojen myötä sellainen tilanne, ettei pääse 
joka tilaisuuteen tai vuoroihin. Useimmin talkoolainen ilmoittaa itse, kun pääsee 
mukaan tai talkooporukan vetäjä soittaa ja kysyy asiasta.  

Meno onkin kuin Vesivehmaan jenkassa, nuoret ja vanhat samalla tavalla. 
Talkoolaiset on jaettu ohjeellisiin vuoroihin, kiireiltoina ovat töissä molemmat 
vuorot sekä lisäksi ekstraajia. Yhteistyötä tehdään muun muassa Jymy-Pesiksen 
kanssa. Jymyn vuoret ovat seurakorvauksella narikkaa hoitamassa. 

 
Montako järjestyksenvalvojaa tilaisuuksissa pitää olla? 

Maija Granqvist: 5 järjestyksenvalvojaa, jonka lisäksi kun ylittää 500 henkeä lisäksi 
5 lisää. 1 jv/100 henkeä eli tuhannelle hengelle 10 jv:tä. Esimerkiksi pääsiäiseksi 
Napikselle oli varattu toistakymmentä järjestyksenvalvojaa. Toki he voivat olla 
myös muissa tehtävissä esimerkiksi liikenteenohjauksessa, ravintolamyynnissä 
tms. Napis käyttää ainoastaan kortillisia järjestyksenvalvojia. Yhdistys myös 
järjestää ja maksaa järjestyksenvalvojakoulutuksen ja -kortin, mikäli henkilöt 
sitoutuvat talkootyöhön.  

 
* Yleisötilaisuuksien turvallisuusjärjestelyistä vastaavat tilaisuuksien järjestäjät, 
joille poliisi voi tarvittaessa antaa ohjeita ja määräyksiä. Paikalliseen 
poliisiviranomaiseen voi olla yhteydessä esimerkiksi tapahtumien 
järjestyksenvalvontaan ja järjestyksenvalvojien määrään liittyvissä kysymyksissä.  
 
Voivatko talkoolaiset itse valita tehtävänsä? 

Kyllä voi. Moni ilmaisee, millaisista tehtävistä on kiinnostunut, ja siitä myös 
kysytään. Nuorisoseurassa on lukemattomia erilaisia tehtäviä ja tiimejä. 
Esimerkiksi tapahtumatoiminnasta vastaa 5-henkinen ohjelmisto- ja 
markkinointitiimi. Puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja ovat tiimin 
sähköpostilistalla. He ovat prokuran omaavia henkilöitä, joilla on sopimusten 
allekirjoitukseen oikeus. Kyseinen tiimi vastaa ohjelmiston ostamisesta, 
markkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä tiedottamisesta. Toimintaa 
ohjaa hallitus.  

 
Ravintolatoiminta, järjestyksenvalvonta, narikka, kiinteistöhuolto, ääni- ja 
valotekniikka, liikenteenohjaus, siivous, kukkaistutukset ja niiden hoitaminen kaikki 
on vastuutettu. Ei ole toimintaa, jolle ei löytyisi vastuuhenkilöiden tiimiä tai 
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vastuuhenkilöä. Tiimeillä ja hallituksella on myös omat WhatsApp-ryhmänsä, jota 
käytetään tiedon välittämiseen. Talkootyötä tehdään tanssien lisäksi talkoopäivinä 
muun muassa miljöön ylläpitoon esimerkiksi ruohonleikkuuseen liittyen. 
 

Miten viestintä käytännössä tapahtuu, kun puhutaan jopa 100-henkilön ryhmästä? 

Yhdistys teki digiloikan sen jälkeen, kun Maija Granqvist aloitti puheenjohtajana ja 
hyödyntää sen myötä erilaisia viestintäkanavia sekä sisäiseen että ulkoiseen 
viestintään. Sähköposti, puhelut, viestit, suljettu nettisivu, suljettu Facebook-sivu, 
WhatsApp-ryhmät tiimeittäin. Lisäksi ennen ja jälkeen tansseja järjestetään 
palaverit, joissa käydään läpi asioita ja tapahtumia läpi.  

Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa ja esimerkiksi ohjelmistotiimi vielä 
useammin tilanteiden vaihtuessa esimerkiksi artisteihin tai koronatilanteeseen 
liittyen.  

 

Miten paljon aikaisemmin artistit pitää tilata jotta saisi nimekkäämmän esiintyjän? 

Hyvissä ajoin. Granqvist kertoo varanneensa ensi vuodelle nimekkäämpiä artisteja, 
jotka antavat jo päiviä. Oikein jos mennään festarimaailmaan niin saattaa olla jopa 
viisikin vuotta etukäteen. Naapurinvaaran Huvikeskuksella artistien kiinnitys 
tehdään yleensä vuotta aiemmin sillä seura ei tavoittele sellaisia 
superhyperartisteja, johon liittyy myös tanssien budjetti.  

 

Käykö tansseissa vakituisia kauempaa kuin Kainuusta? 

2.4. tuli Oulusta ja Rovaniemeltä bussiryhmät, jotka myös majoittuivat Vuokatissa. 
Kevään tansseissa on huomattu, että yleisömäärä on noin 500 ja koostuu suurelta 
osin Sotkamon alueen matkailijoista eikä paikallisia tavoiteta samalla tavalla kuin 
koronaa edeltävänä aikana.  

 

Onko teillä mitään yhteistä sopimusta muiden tanssipaikkojen esimerkiksi lähellä 
sijaitsevien Iisalmen ja Jormuan lavojen kanssa?  

Sellainen on joskus yritetty kehittää mutta käytännössä menee 
ohjelmistotoimistojen kautta. Muutamien tanssipaikan vetäjien kanssa ollaan 
yhteydessä säännöllisesti. Tanssipaikat ovat valitettavasti vähentyneet mikä on 
huono asia Pohjois-Suomen tanssipaikoille. Sen johdosta on vaikeampi hyödyntää 
jalkakeikkoja eli edellisen illan keikkoja, kun etäisyydet ovat suuria keikkapaikkojen 
välillä. Viime aikoina myös edeltävien keikkojen peruuntumiset sekä polttoaineen 
hinnan nousu ovat vaikuttaneet tanssien järjestämiseen ja siihen liittyviin 
kustannuksiin.  
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Kuinka monta kertaa vuodessa talkoolainen yleensä tekee töitä vai onko sellaisia, 
jotka ovat joka tansseissa mukana?  

On sellaisia talkoolaisia, jotka ovat muutaman kerran vuodessa ja toisia, jotka ovat 
lähes joka tansseissa. Siihenkin vaikuttaa suurelta osin se, miten me vetäjät itse 
olemme aktiivisesti mukana tapahtumissa tekemässä töitä yhdessä.  

 

Onko Naapurivaaran Huvikeskusta mahdollista esitellä esimerkiksi Sotkamossa 
vieraileville bussiryhmille?  

Kyllä. Pertti kertoo esittelevänsä mielellään historiallista ja Suomen laajuisestikin 
harvinaista paikkaa bussiryhmille ja kertovansa Naapurinvaaran kylän värikkäästä 
historiasta. Myös kahvit on mahdollista järjestää kohtuullisella hinnalla 
tilauspalveluna. ´ 

Rakennuksen ja alueen historiasta sekä tulevasta ohjelmasta lisätietoa 
www.napis.fi 

Sotkamon Nuorisoseura ry/Naapurinvaaran Huvikeskus  
Ohjelmisto- ja markkionointitiimi pertti.granqvist@outlook.com 

 
4. Kiehimänjoen juoksu Tuukka Pasanen – Kevään virtaavin puolimaraton  

Olen tänään vähän eri hatulla sillä olen monesti Kylän Koirat -hatulla liikkeellä ja 
meillä on vähän rahoituspulma sillä olemme tehneet monenlaisia 
rahoitushakemuksia mutta ainakin tähän asti rahoittajat ovat olleet sitä mieltä että 
kaikki hakevat rahaa tällä hetkellä niin sitä on hirvittävän vaikea saada ainakin 
tällaisen pienen yhdistyksen.  

Paltamossa virtaa Kiehimänjoki ja olen täällä asiasta puhumassa siksi että voisitte 
kertoa asiasta eteenpäin. Jos teillä on sellaisia juoksuinnostuneita ihmisiä 
lähipiirissä, jotka haluaisivat juosta puolimaratonin niin nyt olisi hirveän helppo ja 
halpa maraton, jossa liikunnan ilo on pääajatuksena tiukkapipoisen 
suoritusnopeuden ja matkan painottamisen sijaan.  
 
Ollaan pieni kylä, meitä on 3000 ja teitä Sotkamossa on tosi paljon enemmän. Ja 
tietysti pieni porukka on tapahtumaa järjestämässä. Tuosta äskeisestä pitäisi 
ottaa oppia, miten järjestetään mainonta ja muut (viittaa aiempaan Pertin 
esitykseen). Tapahtumaa tehdään nollabudjetilla, jonka vuoksi täytyy pohtia 
keinoja, miten tapahtumaa markkinoidaan ja missä niin että markkinointi näkyy ja 
löytää kohdeyleisönsä. Tapahtuma on tähän asti saavuttanut parhaiten näkyvyyttä 
seinämainonnalla. Pasasen mukaan esimerkiksi somessa täytyy keksiä keinoja, 
joka saa ihmiset jakamaan päivityksiä. Julkaisu itsessään ei tarkoita, että kukaan 
välttämättä näkisi sitä. Koronan laantuessa tapahtumia on myös niin valtava 
määrä, että vaatii luovuttaa päästä näkyville niiden kaikkien virrassa. 
 
”Onnistunut seinämainonta vaatii viitseliäisyyttä, sitä että mainokset laitetaan 
paikoilleen ja käydään katsomassa että ne pysyvät hyvässä kunnossa. Kun 

http://www.napis.fi/
mailto:pertti.granqvist@outlook.com
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seinämainos menee huonoon esimerkiksi sateen pieksemänä ihmiset uskovat, 
että tapahtuma on joko pidetty tai huono.” 

- Tuukka Pasanen 

Sisäinen viestintä on myös todella tärkeää, jotta kaikki tapahtumaa järjestävät 
noin 10 ihmistä pysyisivät kartalla siitä mitä tapahtuu. Kannattaa miettiä 
etukäteen, miten pitää ihmiset mukana prosessissa. Esimerkiksi WhatsApp-
ryhmät ovat osoittautuneet Pasasen mukaan kullanarvoisiksi työkaluksi 
työryhmän viestinnälle. Ryhmissä päivitetään vaivattomasti siitä mitä on tehty ja 
missä mennään. Mitä enemmän tuntuu, että ihmiset saavat olla mukana asiassa 
niin sitä helpommin he ovat mukana hommassa, hän summaa aiheesta.   

 
Pasanen kehottaa aloittamaan tapahtumien järjestelyt hyvissä ajoin, sen myötä, 
kun on itse keskustellut asiasta erilaisten viranomaisten kanssa, joiden aikataulut 
ovat hyvin kiireisiä ja hakemaan lupia, joiden päätösprosessi vievät jopa muutamia 
kuukausia. Lisäksi osa luvista saattaa olla sidonnaisia toisten viranomaisten 
aiemmin myöntämiin lupiin. Hän kertoo aloittaneensa tapahtuman järjestelyt 
joulukuun tietämillä ja odottavansa parhaillaan lausuntoa siitä, voidaanko 
tapahtumassa juosta ennakkoon markkinoidulla reitillä. Juoksutapahtuman 
järjestäminen on hänen mukaansa antoisa kokemus, joka tuo yhteistä kivaa 
tekemistä enemmän kuin vie häneltä, vaikka lupaprosessi on raskas täysin 
vapaaehtoistyönä toteutettavaksi. Positiivista on Pasasen mukaan myös se, ettei 
kukaan ole täysin myöskään tyrmännyt tapahtuman järjestämisestä.  
 
Vapaaehtoistyössä ei voi komennella ketään mihinkään. Pitää vaan olettaa, että 
joku haluaisi tehdä jotain ja jos ei halua niin sitten se pitää tehdä itse. Pasanen 
kertookin joutuneensa aika paljon tekemään itse ensimmäistä kertaa 
järjestettävän tapahtuman eteen. Hänen mukaansa siihen liittyen olisi myös voitu 
panostaa enemmän aikaa suunnitteluun ja kehittämiseen.   
 
Tapahtumaan on saatu hyvin mukaan sponsoreita ja yhteistyökumppaneita alueen 
yrittäjistä ja seuroista. Yhteistyökumppanit voivat Pasasen mukaan osallistua 
helposti mukaan haluamallaan panoksella. Mukana ovat esimerkiksi Paltamon 
urheilijat, Paltamon kirjapaino ja apteekki. Sponsoreiden ja 
yhteistyökumppaneiden hankintaan liittyen Pasanen toteaa:  
 
Ei välttämättä etukäteen uskokaan ketkä haluaa lähteä mukaan. Jos ei yksi kala 
nappaa niin kyllä se toinen siihen koukkuun käy. Kun tarpeeksi kauan pitää onkea 
siellä järvessä niin kyllä siihen joku höpsö tarttuu, vaikka ei siinä matoa olisikaan 
koukussa.   

- Tuukka Pasanen 
 
Tervetuloa mukaan! 21 km ei kuitenkaan ole niin pitkä matka, sen vaikka kävelee 3 
- 3,5 tuntia kävellen. Voi juosta sen verran kuin itsestä tuntuu ja sitten Tuukka 
tulee ja kävelee sinun kanssasi, sillä hän on se ihminen, joka keräilee viimeiset 
ihmiset sieltä perästä. Tapahtumassa on myös Lasten 900 m pituinen juoksu. 
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5. Sotkamolaisten ja ukrainalaisten arjessa auttamien  
Hyväntekeväisyysyhdistys Iloksi ry: Marja-Leena Korhonen, Liisa Sarajärvi & 
Reetta Jansa 

Hyväntekeväisyysyhdistys Iloksi ry:n organisoima tavaratoritoiminta aloitettiin pari 
vuotta sitten pieni muotoisesti Marja-Leenan ja Liisan toimesta sotkamolaisten 
auttamiseksi. He tekivät molemmat sitä ennen 30 vuotta auttamistyötä Venäjälle, 
joka loppui koronapandemian alkamisen jälkeen. Toimintaideassa yhdistettiin 
heidän haluaan tehdä mielekästä työtä ja auttaa ihmisiä sekä 
kirpputoriharrastusta.  

Tänä keväänä Iloksi ry on ottanut roolin auttaa myös ukrainalaisia arjen 
perustamisessa Sotkamoon. Toiminta laajeni ukrainalaisten auttamiseen 
Sotkamon vasemmiston ja erityisesti Osmo Polvisen ja Jouko Korhosen avulla, 
joiden myötä yhdistys sai lisätilaa Työväentalolta. Ensimmäinen tapaaminen 
ukrainainalaisten kanssa oli naisten päivätapahtumassa Särkisen majalla, kun 
Kelan Antti ja Reetta toivat tapahtumaan tulkin avustamana 3 ukrainalaisia naista 
sekä yhden pojan. Siitä alkoivat tutustuminen ja yhteistyö. 

Parissa päivässä työväentalon iso juhlasali alkoi täyttyä lahjoitustavaroista 
ukrainalaisille. Yhdistys on saanut valtavan määrän lahjoituksia ukrainalaisten 
auttamista varten. Yhdistys painottaa, että lahjoitustavaroiden on oltava puhtaita 
ja ehjiä. Suurin osa on sitä ollutkin mutta on myös sellaisia, jotka ovat päätyneet 
suoraan roskakoriin. Tavaran paljouden vuoksi ja kesän tilamuutoksista johtuen 
yhdistys ottaa lahjoituksia vastaan ainoastaan harkiten tällä hetkellä.  

Tavaralahjoitusten lisäksi yhdistys on saanut parin viimeisen viikon aikana uusia 
vapaaehtoisia. Heitä on tullut aiempien muutaman lisäksi tullut 4 lisää. Lisäkäsille 
on todella tarvetta tavaratorin laajentuneen toiminnan myötä. Tavaratorin ohella 
yhdistys myös auttaa toimittamaan isompia kodinkoneita ja huonekaluja, joille ei 
ole säilytystiloja, ja on koonnut lahjoituskasseja apua tarvitsevilla yhdistyksen 
ostamista ruoka- ja hygienia tarvikkeista ja Lidlin lahjoittamista kuivatuotteista. 
Yhdistys pohtii seuraavassa kokouksessaan myös mahdollisuutta tarjota 
työkokeilupaikka 100 prosenttisella tuella kaksi vuotta työttömänä olleen 
työllistämiseen, jotta saisi lisää apua toiminnan pyörittämiseen.  

”Eläkeläisinä ja omistautuneina tälle työlle niin ei jakseta olla ihan koko ajan 24-
tuntia vuorokaudessa tavoitettavissa, vaikka se kuinka kivaa olisikin.”   

- Marja-Leena 

Korhosen mukaan yhdistys saa yhteydenottoja viikoittain jopa päivittäin uusilta 
ukrainalaisilta, joille he toimivat paikallisena kontaktina ja auttavat arjen 
perustamisessa ja etsimään ratkaisuja. Tilanteesta tekee hänen mukaansa 
haastavan se, ettei tiedetä miten pitkään tilanne kestää ja ovatko ukrainalaiset 
Suomessa yhden vai useamman kuukauden vai loppuelämän.  

Tilanne elää koko ajan ja viikoittain saattaa tulla muutoksia ja uusia ohjeistuksia 
asiaan liittyen. Sotkamossa ei ole vastaanottokeskusta vaan lähin on Kajaanissa. 
Tulijat rekisteröityvät turvapaikan hakijastatukselle poliisilaitoksella. Lisäksi heitä 
on autettu järjestämällä kuljetuksia Kajaaniin virallista kirjautumista varten.  
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”Onhan suomalaisiakin autettu hädän hetkellä niin, jospa sydän laajenee 
tulevaisuudessa tämän kokemuksen perusteella. Kaiken kaikkiaan auttaminen on 
antoisaa ja mukavaa hommaa, jota tekee oikein mielellään vaikka välillä 
kieliongelmat ovat tuottaneet hankaluutta ja väärinymmärryksiäkin on tullut. 
Toiminnan laajentuminen ukrainalaisiin on samalla myös virkistänyt paikallista 
auttamistoimintaa.”        

- Marja-Leena   

Tapahtumaan osallistuneiden ajatuksia 

”Oikein hienoa kun olette ryhtyneet tällaista työtä tekemään. Kajaanin SPR on 
toteuttamassa ukrainalaisille vierailun Hiukan luontopolulla huhtikuun lopussa, 
jossa voisi olla yhdistykselle yhteistyömahdollisuus myös paikallisiin 
ukrainalaisiin liittyen.”   

”Tosi mielenkiintoista oli kuunnella esityksiä, joista voi myös ottaa vinkkejä oman 
toiminnan järjestämiseen. Varmaan näitä yhteistyökuvioita pikku hiljaa syntyy.”  

”Meillä voisi olla myös tarvetta sellaiselle työkokeilulle kesätyösetelillä 
palkattavien nuorien lisäksi.”  

”Hankkeessa on tehty hyvää työtä yhdistämällä yhdistyksiä toimimaan ja 
tekemään yhteistyötä. Tulee ihan käytännön hoksautuksia, oppia ja 
mieleenpalauttamista näistä erilaisista tapaamisista.” 

”Toissa iltana oli kyläyhdistyksien tapaaminen ja mukana oli toistakymmentä 
kyläyhdistystä. saatiin idea vierailusta Laakajärven yhteisöpuutarhalla, joka 
toteutetaan kesän aikana.” 

 

6. Seuraava hanketapahtuma päätettiin järjestää 18.5. klo 17:30  
hybriditapahtumaan voi osallistua sekä paikan päällä että etäyhteydellä. 

• Tuula Kärnä Laakajärven kyläyhdistys: yhteisöpuutarha ja kylätoiminta 

• Kristiina Tikkanen Sotkamon kunnan työharjoittelija: kylien viestintä 

• Sotkamon kunta Henna Hietakangas: yhdistysten mahdollisuudet työllistää 
palkkatuettu henkilö  

• Pohjois-Karjalan TE-toimisto Outi Karjalainen järjestöjen kokemuksia 
työllistämiseen liittyen  

 
 

 

 

 
 

  


