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Johdanto 1

Suomessa on tehty useita yhdistys- ja va-
paaehtoistoimintaa ohjaavia julkaisuja (Hel-
levaara 2010). Ensimmäisenä julkaistiin Yh-
teistä Hyvää Pohjois-Karjalan hyvinvoin-
tialan järjestöstrategia 2015 vuonna 2007. 
Uusin on Tasa-arvoista yhteistyötä – La-
pin järjestöstrategia 2030 vuodelta 2014. 
Satakunnan Hyvinvoinnin järjestöstrategia 
Hyvinvointialan maakunnallinen toiminta-
suunnitelma 2011 – 2014 kirjattiin ensim-
mäisen kerran vuonna 2010. 

Satakunnan järjestöstrategia 2035 on 
maakunnan yhdistys- ja vapaaehtoistoimi-
joiden yhteinen pitkän tähtäimen suunni-
telma. Kyseessä on uskonnollisia ja poliit-
tisia yhdistyksiä lukuun ottamatta satakun-
talaisten yhdistystoimijoiden (kuvio 2) yh-
teinen ymmärrys ja näkemys tulevaisuu-
desta. Se sisältää koonnin satakuntalaises-
ta yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnasta ja 
kuvauksen toimintaympäristöstä. Keskei-
senä osana järjestöstrategiaa ovat yhtei-
set toimintaa ohjaavat arvot sekä visio ja 
toimintalinjat, joiden pohjalta muuttuvan 

toimintaympäristön haasteisiin ja mahdol-
lisuuksiin vastataan. Yhtenä toimintalinja-
na on yhdistysten yhteistyö muiden yh-
teiskuntatoimijoiden kanssa, joten järjes-
töstrategia palvelee myös yhdistys- ja va-
paaehtoistoiminnan sidosryhmiä ja yhteis-
työkumppaneita.  

Maakuntasuunnitelma - Satakunnan Tu-
levaisuuskäsikirja 2035 linjaa kannustavan 
yhteisöllisyyden, puhtaan elinvoiman vah-
vistamisen ja ihmislähtöiset ratkaisut sata-
kuntalaisen hyvän elämän perusperiaatteik-
si. Maakuntasuunnitelman linjauksista eri-
tyisesti yhteisvastuullisuus, ennakkoluulot-
tomuus, myönteisyys ja yhteistyön koros-
taminen ovat yhteneviä Satakunnan järjes-
töstrategian 2035 arvojen sekä vision ja 
toimintalinjojen kanssa. Tulevaisuuskäsikirja 
ja järjestöstrategia täydentävät toisiaan sa-
takuntalaisten hyvinvointia ja maakunnan 
vetovoimaisuutta edistäessään.

Satakunnassa vuonna 2010 luodun jär-
jestöstrategian uudistaminen käynnistet-
tiin Satakunnan yhteisökeskuksen toimes-
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ta syksyllä 2014. Yhteistyökumppanina oli 
Satakuntaliitto. Käsissäsi oleva järjestöstra-
tegia luotiin maakunnan yhdistys- ja vapaa-
ehtoistoimijoita, sidosryhmiä ja yhteistyö-
kumppaneita kuullen ja osallistaen (liite 2). 
Huittisissa, Kankaanpäässä, Porissa ja Rau-
malla järjestettiin strategiatyöpajat, joissa 
pohdittiin yhteistä arvopohjaa ja satakun-
talaisen yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan 
tulevaisuutta. Maakunnallisella Järjestöyh-
teistyöryhmällä ja Satakunnan yhteisöt ry:n 
hallituksella sekä muillakin asiasta kiinnostu-
neilla oli myös sähköisesti mahdollisuus ot-
taa kantaa järjestöstrategian sisältöön uu-
distamistyön eri vaiheissa. Järjestöstrategi-
an ensimmäinen versio lähetettiin kommen-
tointikierrokselle yli 270 eri yhteiskuntatoi-
mijalle, kuten muutamiin valtakunnallisiin jär-
jestöihin, Satakunnan sairaanhoitopiiriin, Sa-
takunnan kuntiin ja lukuisiin maakunta- tai 
kuntatasolla toimintaa tai palveluja tuottaviin 
yhdistyksiin. Heistä 20 antoi kommenttinsa. 
Järjestöstrategian uudistamista valvoi ja oh-
jasi monialainen asiantuntijaryhmä (liite 1). 

5
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 2 Lähtökohdat

2.1. Satakunnan maakunta

Vuonna 2015 Satakunnassa on 
19 kuntaa ja väestöä noin 224 
000. Maakunnan väestöennuste 
vuodelle 2030 on noin 222 000 
ja vuodelle 2040 noin 215 000. 
Satakunnan maakunta muodos-
tuu kolmesta seutukunnasta. 
Honkajoki, Jämijärvi, Kankaan-
pää, Karvia ja Siikainen kuulu-
vat Pohjois-Satakunnan seu-
tukuntaan. Karhukunnat 
Harjavalta, Huittinen, Ko-
kemäki, Luvia, Merikarvia, 
Nakkila, Pomarkku, Pori 
ja Ulvila muodostavat Po-
rin seutukunnan. Rauman 
seutukunnan kunnat ovat 
puolestaan Eura, Eurajo-
ki, Köyliö, Rauma ja Säkylä 
(kuvio 1). (Satakunnan kun-
nat ja kartat 2015; Väestö-
ennuste kunnittain ja maa-
kunnittain vuoteen 2040 2015; 
Väestön ennakkotilasto 2015.)

Satakunnassa yli 65-vuoti-
aiden osuus väestöstä on vii-
me vuosina lisääntynyt selvästi. 
Vuonna 2014 Pohjois-Satakun-
nassa osuus oli 25,3 %, Porin Kuvio 1. Satakunnan kunnat ja seutujako 2015

 (www.satakuntaliitto.fi/kunnat)
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Kuvio 2. Satakuntalaisen yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan luokittelua

8 %

7,5 %

22,5 %12 %
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3 %

10 %

18,5 %

 (www.satakuntaliitto.fi/kunnat)

(Halme 2015b)

Poliittiset yhdistykset

Ammattiin ja elinkeinoon liittyvät 
yhdistykset

Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset

Kulttuurialan yhdistykset (mm. kylä-
yhdistykset, luonnon-, ympäristön- 
ja eläinsuojeluyhdistykset)

Vapaa-ajan yhdistykset (mm. nuo-
risoyhdistykset)

Urheilu- ja liikuntayhdistykset

Uskontoon ja maailmankatsomuk-
seen liittyvät yhdistykset

Maanpuolustukseen ja kansainväli-
siin suhteisiin liittyvät yhdistykset

Muut yhdistykset (mm. vapaapalo-
kunnat, Martat, eläkeläisyhdistykset, 
Lions Club)

seutukunnassa 24,1 % ja Rauman seutu-
kunnassa 23,6 %. Maakunnan yli 65-vuoti-
aiden osuus väestöstä 24,1 % on korkeam-
pi kuin koko maan osuus 20,0 %. Satakun-
talaisväestössä on lisäksi 20 – 44-vuotiaita 
valtakunnan tasoon verrattuna suhteelli-
sesti vähemmän. (Väestörakenne 2015.) 

2.2. Satakuntalainen yhdistys- ja va-
paaehtoistoiminta

Patentti- ja rekisterihallituksen (Halme 
2015b; Patentti- ja rekisterihallitus / Yhdis-
tysnetti 2015) mukaan rekisteröityjä yhdis-
tyksiä oli Satakunnassa 6017, tammikuus-
sa 2015. Näistä vajaa puolet on luokiteltu 
joulukuusta 2010 alkaen Patentti- ja re-
kisterihallituksessa (Halme 2015a; Halme 
2015b) toiminnan tarkoituksen perusteel-
la yhdeksään luokkaan:
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Edellä mainittu luokittelu lisätään Pa-
tentti- ja rekisterihallituksessa kaikkiin uu-
siin rekisteröityihin yhdistyksiin ja vanhoi-
hin sääntömuutoksen yhteydessä. Rekis-
teröidyistä ja luokitelluista satakuntalais-
yhdistyksistä 62 % on Porin seutukunnas-
ta, 26 % Rauman seutukunnasta ja loput 
12 % Pohjois-Satakunnasta. Useat yhdis-
tyksistä tuottavat toimintaa tai palveluita 
koko maakunnan alueella. Uskontoon ja 
maailmankatsomukseen liittyviä yhdistyk-
siä on kussakin seutukunnassa vähiten ja 
kulttuurialan yhdistyksiä (mm. kyläyhdis-
tykset, luonnon-, ympäristön- ja eläinsuo-
jeluyhdistykset) puolestaan eniten. Porin 
seutukunnassa on runsaasti myös ammat-
tiin ja elinkeinoon liittyviä yhdistyksiä, Poh-
jois-Satakunnassa urheilu- ja liikuntayhdis-
tyksiä ja Rauman seutukunnassa vapaa-ajan-
yhdistyksiä (mm. nuorisoyhdistykset). (Hal-
me 2015a; Halme 2015b.) Rekisteröityjen 
yhdistysten lisäksi Satakunnassa on toimin-
taa myös lukuisissa rekisteröitymättömis-
sä yhdistyksissä ja säätiöissä. 

Vapaaehtoista ja palkatonta toisten ih-
misten tai yhteisöjen hyväksi toteutetta-
vaa toimintaa kutsutaan vapaaehtoistoi-
minnaksi (Pessi & Oravasaari 2010, 9). Val-
liluoto (2014, 16) korostaa vapaaehtois-
toiminnan ja palkkatyön käsitteiden mää-
rittelyssään vapaaehtoistoiminnan vastik-
keettomuutta verrattaessa sitä vastikkeel-
liseen palkkatyöhön. Palkattuakin henki-
löstöä omaavissa satakuntalaisyhdistyksis-
sä vapaaehtoistoimintaa toteutetaan ta-
valla tai toisella. Monen pienen yhdistyk-
sen toiminta perustuu pelkästään vapaa-
ehtoisuuteen. Tilastokeskuksen Ajankäyt-

tötutkimuksen (2009) mukaan lähes 40 
% yli 10-vuotiaista suomalaisista oli osal-
listunut vapaaehtoistoimintaan viimeisen 
vuoden aikana. Länsi-Suomessa vapaaeh-
toistoimintaan osallistuttiin hieman muu-
ta Suomea aktiivisemmin. 

2.3. Toimintaympäristön kuvaus

Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan toimin-
taympäristön nykytila antaa lähtökohdat 
Satakunnan järjestöstrategian toteuttami-
selle. Tulevaisuus toimintaympäristön muu-
toksineen asettaa sille puolestaan vaati-
muksia. Nykytilan tarkastelussa tuodaan 
esille satakuntalaisen yhdistys- ja vapaa-
ehtoistoiminnan ainutlaatuisuuksia, vah-
vuuksia ja haasteita (taulukko 1) sekä esi-
tetään arvioita vuoden 2010 järjestöstra-
tegiasta ja siihen kirjattujen toimenpitei-
den toteutumisesta. 

Vuonna 2010 kirjatusta Satakunnan Hy-
vinvoinnin järjestöstrategiasta puuttuu toi-
menpiteiden toteutumisen seuranta. Jär-
jestöstrategiaa uudistettaessa haluttiin kui-
tenkin arvioida yleisellä tasolla toimenpi-
teiden toteutumista. Tammikuussa 2015 
toimitettiin ensimmäistä järjestöstrategiaa 
koskeva sähköinen arviointikysely noin 150 
toimijalle. Mukana oli niin yhdistystoimi-
joita kuin sidosryhmien ja yhteistyökump-
panienkin edustajia. Tietoisuus Satakunnan 
Hyvinvoinnin järjestöstrategiasta on arvi-
ointikyselyn perusteella kohtalainen, kos-
ka vastaajista yli 60 % oli siihen tutustu-
nut. Toisaalta arviointikyselyn kokonais-
vastausprosentin (7 %) alhaisuus viittaa 
siihen, että vastaamatta jättivät mahdolli-
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• satakuntalaisuus
• maakunnallinen järjestöstra-

tegia
• ”Asiantuntemus on ihmisen 

arjen tuntemista” Yhdistysten 
näkökulmia kunnan ja yhdis-
tysten yhteistyöhön-julkai-
su

• maakunnallinen Järjestöyhteis-
työryhmä JYTRY

• Yhteistyön Satakunta – Järkeä 
järjestöyhteistyöhön-tilaisuus

• Satakunnan Vanhusneuvosto
• Satakunnan ammattikorkea-

koulun opiskelijavapaaehtois-
työ

• Satakunnan yhteisökeskus

• yhteistyöhakuisuus
• monipuolisuus, laaja-alaisuus
• yhdistysten, vapaaehtoisten 

määrä
• vankka yhdistystoiminnan pe-

rinne
• asiantuntemus
• paikallistuntemus
• yhdistys- ja vapaaehtoistoimin-

taan sitoutuminen
• useat toimijat kouluttavat va-

paaehtoisia
• kohtaamispaikkoja, yhdistysten 

yhteisöjä ympäri maakuntaa
• useita tietyn teeman ympäril-

le koottuja yhteistyöryhmiä, 
neuvostoja, foorumeita

• tiedotusyhteistyö
• LEADER-toiminta
• etäisyyksiltään pieni maakunta
• maakuntaliiton yhteistyöhaluk-

kuus

• uusia vapaaehtoistoiminnan 
 muotoja ei riittävästi
• innovatiivisuuden puute
• erilaisuutta ei hyväksytä
• toiminnan vaikuttavuuden 
 arviointi vähäistä
• vapaaehtoistoiminnan maakun-

nallinen kehittäminen ja koordi-
nointi tarpeen

• vapaaehtoisten ikääntyminen
• sisäänpäinkääntyneet yhteisöt
• käytännön yhdistys – kunta 
 yhteistyön vähyys
• viestintäosaamisen puutteet
• yhdistystoiminnan tuotteistami-

nen
• kunnan palvelujärjestelmän, eri-

tyisesti sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tunteminen vähäistä

• yhdistystoiminnan rahoittamisen 
vastikkeellisuuden vaatimus

• rekisteröitymättömien yhdistys-
ten ja säätiöiden tavoittamisen 
vaikeus

• kilpailu
• kateus
• hankesuunnitteluosaamisen puut-

teet
• käyttämättömiä resursseja, ku-

ten potentiaalisia vapaaehtoisia, 
julkisia tiloja toimitiloiksi, erilaisia 
rahoitusmahdollisuuksia ei hyö-
dynnetty tai löydetty

• palvelutuotannon kehittämiseen 
vastaaminen

AINUTLAATUI-
SUUDET VAHVUUDET HAASTEET

Taulukko 1. Satakuntalaisen yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan nykytila

(Mäkelä 2014; sähköinen kysely yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 2014) 
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Taulukko 2. Toimintaympäristön muutoksia

POLIITTISIA

TEKNOLOGISIA

• digitalisaation, sähköisten toimintojen / 
 palveluiden lisääntyminen
• tiedon lisääntyminen
• tiedonkulun nopeutuminen
• sosiaalisen median vuorovaikutteinen 
 viestintä
• verkkoviestinnälle vastareaktio
• tietotekniikan hallinnasta välttämätön 
 kansalaistaito
• uusia vertaistuen mahdollisuuksia
• toimintaa / palveluita yli kunta- tai 
 valtiorajojen

• epävarmuus
• turvattomuus
• poliittisen järjestelmän uskottavuuden 
 mureneminen
• kansakunnan kahtiajakautuminen
• sekä globaalisuus että paikallisuus
• lähidemokratian vahvistuminen
• pakolaisuuden, maahanmuuton 
 lisääntyminen
• hyvinvointitalous
• kansalliset kehittämisohjelmat
• EU:n vaikutus
• yhteiskunnallinen aktiivisuus muuttuu 
 projektiluonteiseksi
• yhdistystoiminnan hierarkkisten 
 rakenteiden vähentyminen
• suuret toiminta- / palvelualueet
• kuntien yhteenliittymät
• sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen 

sote-alueilla yhteistyövelvoitteella
• muut yhteiskunnalliset rakennemuutokset 

(elinkeino, uudet työn tekemisen muodot)
• alue- ja paikallishallinnon muutokset

sesti ne, jotka kuulivat järjestöstrategiasta 
ensimmäistä kertaa eivätkä kokeneet ky-
kenevänsä arvioimaan sitä. Yli 90 % vas-
taajista arvioi kuitenkin odottavansa mie-
lenkiinnolla uudistettua vuoden 2015 jär-
jestöstrategiaa ja kertovansa siitä yhdistyk-
selleen, organisaatiolleen ja verkostoilleen. 

Vuonna 2010 järjestöstrategiaan kirjat-
tujen toimenpiteiden toteutumista arvioi-
tiin seuraavasti. Yli puolet vastaajista arvi-
oi yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan ra-
hoituspohjan laajentamisen toteutuneen 
heikosti vuosina 2011 – 2014. Maakunnas-
sa ei ole vastauksista päätellen riittävästi 
hyödynnetty moninaisia rahoitusmahdol-
lisuuksia. Heikosti arvioitiin toteutuneen 
myös palveluiden tuottaminen selkeiden 
vastuualueiden pohjalta yhdistys – kunta 
yhteistyönä. Vapaaehtoistyötä määrittäväl-
lä lailla työnjaon ja roolien uskotaan tu-
levaisuudessa selkiytyvän. Yli puolet arvi-
oi puolestaan yhdistys- ja vapaaehtoistoi-
minnan tulleen hyvin esille vuosittain valta-
kunnallisella vapaaehtoistoiminnan viikol-
la ja toisaalta tulleen hyvin esitellyksi kun-
tatoimijoille. Enemmistö vastaajista arvioi 
yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan toimin-
tatapojen nykyaikaistamisen sekä toimijoi-
den asiantuntemuksen ja erityisosaamisen 
hyödyntämisen päätöksenteossa ja palve-
luiden kehittämisessä toteutuneen pelkäs-
tään tyydyttävästi kyseisenä ajanjaksona. 

Toimintaympäristössä tapahtuu poliit-
tisia, ekonomisia, sosiaalisia, teknologisia, 
ekologisia ja lainsäädännöllisiä muutok-
sia, joilla on vaikutusta yhdistys- ja vapaa-
ehtoistoimintaan (taulukko 2) (Vuorinen 
2013, 220).
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Taulukko 2. Toimintaympäristön muutoksia

EKONOMISIA

EKOLOGISIA

SOSIAALISIA

LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ

• yhdistystoiminnan taloudellisen 
 merkityksen tunnustaminen
• omavaraisuuden vaatimus
• vastikkeellisuus yhdistystoiminnan 
 rahoittamisperiaatteeksi
• kilpailutuskulttuuri
• innovaatioalojen vahvistuminen
• globaalit talouskriisit
• itsepalvelun lisääntyminen
• rakennerahastotoiminta
• rahoituslinjausten muutokset, projek-

tiluonteisuus

• ilmastonmuutos
• saastumisen lisääntyminen
• kierrätyksen suosiminen
• ympäristönsuojelu
• luonnonlääketieteen arvostus
• lähiruokaverkostojen määrän kasvu

• verkostoyhteiskunta
• sosiaalinen eriarvoistuminen
• väestön ikääntyminen
• keskinäisriippuvuuden lisääntyminen
• yhteisvastuullisuus, naapuriapu, talkootyö 

korostuu
• yksinäisyys
• eliniän pidentyminen
• ylisukupolvinen toiminta
• vertaisverkostojen merkityksen 
 korostuminen
• vapaa-ajan arvostus
• työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat
• palveluiden vaihtamiskulttuuri
• kansainvälisyys, monikulttuurisuus
• vapaaehtoistoiminnan mallintaminen
• vapaaehtoistoiminta kansalaistaidoksi

• vapaaehtoistoimintaa määrittävä laki 
 voimaan
• keskittämiskulttuuri
• ihmisoikeuksien toteutuminen
• hankintalainsäädäntö
• verolainsäädäntö
• lainsäädännön sitovuuden väheneminen

(Sitran trendilista 2014 – 2015; sähköinen kysely yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 2014;  Valliluoto 2014; 
Yhdistykset toteuttamassa itseään – ja palvelemassa yhteiskuntaa (HANDBOOK) 2013)
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Muuttuvassa toimintaympäristössä yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan roolikin 
on muutoksessa. Järjestöbarometri (2014, 61 – 62) toteaa asiantuntijuuden ja 
vaikuttamistoiminnan keskeisimmiksi valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen toimintamuodoiksi. Vapaaehtoistoiminnan merkityksen ennakoidaan kuiten-
kin tulevina vuosina lisääntyvän. Valtakunnallisten järjestöjen paikallisesti tai alu-
eellisesti toimivien paikallisyhdistysten toiminnassa harrastus- ja virkistystoimin-
nalla, vertaistoiminnalla ja tiedonvälityksellä on puolestaan vapaaehtoistoiminnan 
rinnalla keskeinen sija myös tulevaisuudessa (Järjestöbarometri 2014, 29 – 30). 

2.4. Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit

Yhdistystoiminta ja sen tulevaisuuden visiointi vaikuttavat yhdistysten vapaaehtoi-
siin, palkattuun henkilöstöön ja hallintoon sekä yhdistystoiminnan tai -palveluiden 
kohderyhmiin. Satakunnan järjestöstrategiaa uudistettaessa on asiasta kiinnostu-
neille annettu mahdollisuus vaikuttaa toiminnan tulevaisuuden suunnan määrit-
tämiseen. Yhdistysten hallinnolla on jatkossa keskeinen rooli järjestöstrategian 
tavoitteiden ja niihin tähtäävien konkreettisten toimenpiteiden toteuttamisessa. 
Kohderyhmien mielipiteet ja tarpeet on erityisesti huomioitava kohderyhmä-
perusteisia toimintasuunnitelmia laadittaessa (vertaa luku 5).

Keskeisimpinä käytännön yhteistyökumppaneina yhdistykset 
näkevät kunnan, kuntayhtymän tai valtion virastojen ja yri-
tysten edustajat, Satakuntaliiton, rahoittajat, seura-
kunnan sekä eri koulutusasteiden ja vapaan 
sivistystyön oppilaitokset.
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Toimimme yhdessä 
rohkeasti ja luotettavasti 

ihmislähtöisyyteen vaikuttaen

 3 Satakuntalaisen yhdistys- ja  vapaaehtoistoiminnan yhteinen arvopohja

YHDESSÄ
ROHKEASTI

LUOTET-
TAVASTI

VAIKUTTAEN

IHMISLÄH-
TÖISYYS
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Satakuntalaisen yhdistys- ja  vapaaehtoistoiminnan yhteinen arvopohja

YHDESSÄ
• yhdistystoimintamme perustuu yhteistyöhön
• omaamme aitoa halukkuutta ja hakuisuutta yh-

teisölliseen ja erilaisten ihmisten väliseen yh-
teistyöhön

• tuemme toisiamme me-hengellä
• mahdollistamme jokaisen ihmisen ja yhteisön 

oikeuden osallistua
ME!
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ROHKEASTI
• emme pelkää muutosta tai muutosvastarintaa
•  kehitämme luovasti, toteutamme joustavasti ja 

arvioimme itsekriittisesti
• olemme uudelle avoimena
• ennakoimme

LUOTETTAVASTI
• aikaansaamme luottamusta ja luottamuksellisuutta
• noudatamme lakeja, sääntöjä, sopimuksia ja 
 realistisia lupauksia
• toimimme avoimesti
• keskustelemme asiapohjalta

Entä jos... Hyvä idea!...tai...
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Loistava
suoritus!

VAIKUTTAEN
• motivoimme mielekkyydellä ja ilolla
• ylläpidämme ja edistämme hyvinvoin-

tia päämäärätietoisesti
• tuotamme mielihyvää ja merkityksel-

lisyyttä
• panostamme monipuolisuuteen ja ak-

tiivisuuteen

IHMISLÄHTÖISYYS
• olemme ihmisenä ihmiselle jokapäiväisessä ar-

jessa
• korostamme kokemuksellisuutta ja saavutetta-

vuutta
• kohtaamme ja kohtelemme ehdoitta jokaista 

ihmistä yhdenvertaisesti ja omaa etua tavoit-
telematta

• hyväksymme, huomioimme ja hyödynnämme 
yksilölliset ominaisuudet, erilaiset tiedot, taidot 
ja näkökannat
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 4 Satakunnan järjestöstrategian 2035 visio ja toimintalinjat

4.1. Visio: 
Tavoittelemme elinvoimaista,

 yhtenäistä ja tunnustettua 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa 
verkostoituneessa Satakunnassa
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Satakunnan järjestöstrategian 2035 visio 
osoittaa suunnan, johon satakuntalaista 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa yhdes-
sä kehitetään. Tulevaisuutta rakennetaan 
neljän toimintalinjan avulla: Yhdistys- ja 
vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyk-
set ja vahvuus, yhdistysten keskinäinen yh-
teistyö ja yhteistoiminta, yhdistys- ja va-

Satakunnan järjestöstrategian 2035 visio ja toimintalinjat

paaehtoistoiminnan tunnettuus ja arvos-
tus sekä yhdistysten yhteistyö ja yhteistoi-
minta muiden toimijoiden kanssa. Satakun-
talaisen yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan 
tulevaisuudenkuva saavutetaan toiminta-
linjojen keskeisimmät kehittämiskohteet 
huomioonottamalla.
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ELINVOIMAINEN 
YHDISTYS- JA 
VAPAAEHTOIS-
TOIMINTA

YHTENÄINEN YH-
DISTYSTOIMINTA

TUNNUSTETTU 
YHDISTYS- JA 
VAPAAEHTOIS-
TOIMINTA

VERKOSTOITUNUT 
SATAKUNTA

4.2. Toimintalinjat
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ELINVOIMAINEN YHDISTYS- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset 
ja vahvuus perustuvat
• resurssien jakamiseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen
• tarkoituksenmukaiseen ja tarveperusteiseen toimintaan ja 
 yhteistyöhön
• moninaiseen vapaaehtoisten joukkoon
• uusimman tekniikan tuomien mahdollisuuksien käyttöön
• sosiaalisuuteen, taloudellisuuteen ja ekologisuuteen
 

Keskeisimmät kehittämiskohteet
• rahoituksen monikanavaisuus
• parastaminen * 

 * hyvistä käytännöistä oppiminen / ”varasta” ja sovella omaan toimintaan
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YHTENÄINEN YHDISTYSTOIMINTA

Yhdistysten keskinäinen yhteistyö ja yhteistoiminta on 
• yhdyspintoja etsivää
• tarkoituksenmukaista ja toimivaa
• vastavuoroista 

Keskeisimmät kehittämiskohteet
• yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja turhien 

päällekkäisyyksien ehkäiseminen
• innovatiiviset verkostot
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TUNNUSTETTU YHDISTYS- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tunnettuus ja arvostus pohjautuvat
• yhteisten arvojen mukaiseen vakiintuneeseen toimintaan
• yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan hyötyjen tunnistamiseen 
• avoimeen ja suunnitelmalliseen viestintään

Keskeisimmät kehittämiskohteet
• viestintä- ja markkinointiosaamisen monipuolistaminen
• yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan näkyväksi tekeminen
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VERKOSTOITUNUT SATAKUNTA

Yhdistysten yhteistyö ja yhteistoiminta muiden toimijoiden 
kanssa perustuu
• yhdyspintojen etsimiseen
• vapaaehtoisten ja yhdistysten osaamisen ja kokemuksen hyödyntä-

miseen
• vastavuoroisuuteen
• työnjaon ja roolien selkeyttämiseen

Keskeisimmät kehittämiskohteet
• yhdistystoiminnan tuotteistaminen
• yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden yhteinen vaikuttamistoiminta



25



26

Käytännön yhdistys- ja vapaaehtoistoimin-
nan tueksi tarvitaan sekä lyhyen- että pit-
käntähtäimen suunnitelmallisuutta. Suun-
nitelmat määrittävät suunnan, johon toi-
mintaa johdonmukaisesti kehitetään ja toi-
saalta helpottavat olennaiseen keskittymis-
tä käytännön toiminnassa. Kullakin yhdis-
tyksellä on oma perustehtävänsä ja auto-
nominen asemansa. Eri sukupolvien yhdis-
tys- ja vapaaehtoistoimijoilla sekä eri tar-
koitukseen perustetuilla yhdistyksillä on 
hyvä olla myös yhteneviä tulevaisuuden 
tavoitteita ja arvoja, joihin sitoutua. Maa-
kunnallisella yhdistys- ja vapaaehtoistoi-
mintaa ohjaavalla järjestöstrategialla teh-
dään näkyväksi yhteinen tahtotila. 

Satakunnassa yhteistyöllä vuonna 2010 
aikaansaatu ja nyt uudistettu maakunnal-
linen järjestöstrategia on jo sinällään tii-
vistänyt satakuntalaista yhdistys- ja vapaa-
ehtoistoimintaa. Jatkossa järjestöstrategi-
an arvojen mukaisesta ja tavoitteeseen 
tähtäävästä toiminnasta suoriutuminen 
edellyttää yhteisvastuullisuutta. Moninai-

sen ja laajan yhdistys- ja vapaaehtoistoi-
minnan selkiyttäminen ja näkyväksi teke-
minen niin sidosryhmille kuin yhteistyö-
kumppaneillekin toteutuu järjestöstrate-
gian myötä. 

Mäkelä (2014, 109) esittää Satakunnan 
yhteisökeskuksen julkaisussa kohderyh-
mäperusteisuutta järjestöstrategian laati-
miseen, jotta satakuntalaisyhdistykset löy-
tävät oman roolinsa järjestöstrategian ta-
voitteiden ja niihin tähtäävien konkreet-
tisten toimenpiteiden toteuttamisessa. 

Vuoden 2010 Satakunnan Hyvinvoinnin 
järjestöstrategian toimenpiteiden toteutu-
mista ei seurattu ja arvioitu riittävästi vuo-
sina 2011 – 2014. Aiemmasta oppineena, 
Satakunnassa edetään nyt kaksivaiheises-
ti. Aluksi luodaan maakunnallinen vuoteen 
2035 ulottuva järjestöstrategia pitkän täh-
täimen toimintalinjoineen ja jatkossa lyhyt-
kestoisia, tietylle ajanjaksolle kirjattuja koh-
deryhmäperusteisia toimintasuunnitelmia. 
Saman kohderyhmän hyväksi toimintaa tai 
palveluita tuottavat eri yhteiskuntatoimijat 

5 Järjestöstrategian merkitys, toteutus ja arviointi
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kirjaavat kohderyhmänsä tarpeita kuullen 
useita yhteisiä toimintasuunnitelmia jär-
jestöstrategian voimassaoloaikana. Kysei-
siin toimintasuunnitelmiin kirjataan järjes-
töstrategian vision ja toimintalinjojen to-
teuttamiseen tähtääviä tavoitteita, konk-
reettisia toimenpiteitä ja vastuutahoja se-
kä toteutuksen aikataulua. Kohderyhmä-
perusteisten toimintasuunnitelmien avul-
la kehitetään uutta olemassa olevan hy-
vän rinnalle. Järjestöstrategian kehittämis-
kohteet otetaan osaksi käytännön yhdis-
tys- ja vapaaehtoistoimintaa. Järjestöstra-
tegia saatetaan näin arjen työvälineeksi se-
kä yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan että 
sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden 
toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen 
ja arviointiin. 

Satakunnan yhteisökeskus käynnistää 
kohderyhmäperusteisten toimintasuun-
nitelmien laatimisen vuoden 2015 aika-

na. Eri yhteiskuntatoimijoita (yhdistys – 
kunta/valtio – yritys) kutsutaan yhteisten 
pöytien ääreen suunnittelemaan ja kir-
jaamaan käytännön toimenpiteitä järjes-
töstrategian kehittämiskohteiden pohjal-
ta. Kyseisessä suunnittelutyössä otetaan 
huomioon sekä satakuntalaisen yhdistys- 
ja vapaaehtoistoiminnan nykytila että yh-
distys- ja vapaaehtoistoiminnan kannalta 
olennaisimmat toimintaympäristön tule-
vaisuuden muutokset (vertaa luku 2.3.). 
Lisäksi sovitaan toimenpiteiden toteutta-
miseen liittyvästä työnjaosta ja toimenpi-
teiden toteutumisen arviointiin ja seuran-
taan liittyvistä menetelmistä ja vastuista. 

Järjestöstrategian merkitys, toteutus ja arviointi
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Strategiatyöpajat syksyllä 2014 
Huittisissa, Kankaanpäässä, Porissa ja Raumalla

Huittinen

Kankaanpää

Rauma

Pori
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Järjestöstrategia on maakunnan 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden 

yhteinen pitkän tähtäimen suunnitelma, 
ymmärrys ja näkemys tulevaisuudesta.

SATAKUNNAN YHTEISÖKESKUS
www.yhteisokeskus.fi


