Järjestöyhteistyön malli
Kouvolan kaupunki
kevät 2021

1. Johdanto
Tämän Kouvolan kaupungin järjestöyhteistyön mallin tavoitteena on tuoda kootusti esille
kaupungin ja järjestöjen yhteistoiminnan pelisäännöt sekä kaupungin tarjoaman tuen
periaatteet.
Malli avaa yhdistyksille ja laajemminkin kuntalaisille kaupunkistrategian ja
talousarviopäätösten järjestöjä koskevan sisällön. Siinä otetaan huomioon myös
kuntalain määräykset osallisuudesta ja vaikuttamisesta.
Järjestöyhteistyön malli päivitetään yhdessä vuosittain hyvinvointikertomuksen
vuosiraportoinnin yhteydessä. Päivitetty malli hyväksytään poliittisessa päätöksenteossa
ja se viedään kaikkiin lautakuntiin tiedoksi.

2. Kuntalain (410/2015) velvoitteet
22 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan
toimintaan.
Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen
mahdollisuuksista.
Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja
selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa
valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin
järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun
suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa
tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden
suunnittelua ja valmistelua.

29 § Viestintä
Kunnan on tiedotettava toiminnastaan asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja
muille yhteisöille. Riittävästi tietoa tulee antaa palveluista, taloudesta, valmistelussa
olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä
päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava myös osallisuus- ja
vaikutusmahdollisuuksista.
Viestitään selkeästi ja ymmärrettävästi sekä otetaan huomioon eri asukasryhmien
tarpeet.

3. Kouvolan kaupunkistrategia
Kouvolan kaupunkistrategiassa on otettu huomioon myös kolmas sektori eli järjestöt,
yhdistykset, seurat, samoin erilaiset yhteisöt ja vapaaehtoistoiminta.
Kouvola on myös yhteisöjen osallistava, vaikuttamiseen rohkaiseva kansalaiskunta.
Kansalaiskunta lisää suoran vaikuttamisen muotoja. Yhteisöjen kanssa
järjestetään palveluja ja aktivoidaan asukkaita. Kolmannen sektorin toimintaa ja
yhteisten päämäärien saavuttamista tuetaan avustuksin, tilaratkaisuin ja yhteisellä
kehittämistyöllä. Kouvolan kaupunki toimii palvelualustana, jossa kaupunki, yritykset
ja järjestöt tuottavat asukkaan elämänpolun tarpeisiin saumattomat palvelut.
Kouvolassa on järjestöjen ja aluetoimikuntien yhteistyöllä uutta toimintaa luova
verkosto ydinkeskustassa ja neljän aluekeskuksen alueella.

4. Elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvuohjelmat
Strategiaohjausta toteutetaan kahden kasvuohjelman kautta: Elinvoiman kasvu ja
Hyvinvoinnin kasvu. Kasvuohjelmat linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Keskeisiä teemoja
kuten osallisuus, ympäristö ja työllisyys käsitellään molemmissa ohjelmissa, mutta eri
näkökulmista.
Kasvualusta tarkoittaa, että kaupunkikonserni investoi tiettyihin perusrakenteisiin,
jonka yhteyteen ihmiset, järjestöt ja yritykset tai osuuskunnat tuottavat uusia
palveluja. Kansalaisten aktiivisuus on elinvoiman tärkein voimavara. Kehittämisestä
tulee tehdä Kouvolassa jokamiehen oikeus; kehittäjä voi Kouvolassa olla asukas,
yhteisö, yrittäjä, järjestö, julkinen viranomainen tai täällä kävijä. Elinvoimakäänteen
yksi tekijä on myönteinen ilmapiiri, joka vahvistuu vähitellen pienten onnistuneiden
askelten ja tekojen kautta. Kaikkien olisi päästävä kokemaan onnistumisia, joita tulee
myös nostaa esiin. Hyvien lähtökohtien hyödyntäminen edellyttää kaupungilta ja
yhteisöltä uskoa tulevaisuuteen ja tekemisen meininkiä. Yhteistyö on tärkeää monissa
elinvoiman kehittämiseen liittyvissä asioissa, kuten osaamisen ja innovaatioiden,
saavutettavuuden sekä toimialakeskittymien ja TKI-hankkeiden saamisessa alueelle,
sekä investointien rahoittamiseksi talousalueelle.
Hyvinvoinnin kasvu -ohjelman päämääränä on hyvinvoinnin vahvistaminen ja
mielekäs ja merkityksellinen elämä. Tätä päämäärää tavoitellaan neljällä tavoitteella:
terveellisten elintapojen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen, osallisuuden
vahvistaminen, työllisyyden parantaminen ja arjen turvallisuus. Suomalaisen
hyvinvointivaltion tehtävänä on tarjota hyvän elämän lähtökohdat kaikille kansalaisille.
Viranomaiset palveluineen, järjestöt, yhdistykset, yritykset ja kuntalaiset rakentavat
hyvinvoinnin yhdessä. Kouvolan kaupunki tukee yhteisöllistä toimintaa monin
tavoin. Järjestöjen toimintaan ja kuntalaisille avoimien tapahtumien ja tilaisuuksien
järjestämiseen myönnetään avustuksia. Työllisyyden edistämistä Kouvolassa
toteuttavat TE-palveluiden ja Kelan lisäksi kaupunki itse, Kymsote ja järjestöt.
Kolmannen sektorin toimijat, mm. yhdistykset ja säätiöt, tarjoavat kuntouttavaa
työtoimintaa ja palkkatukipaikkoja. Lisäksi käynnissä on myös STEA-ja ESRrahoitteisia hankkeita, joissa tavoitteena on työllistymisen edistäminen.

5. Järjestöjen osallistuminen hyvinvointityöhön
Kouvolan kaupungin laajassa hyvinvointikertomuksessa 2021–2025 läpileikkaavana
painopisteenä on Terveys ja hyvinvointierojen kaventaminen väestöryhmien välillä.
Keskeiset tavoitteet ovat
1)
2)
3)
4)

terveellisten elintapojen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen
osallisuuden vahvistaminen
työllisyyden parantaminen
arjen turvallisuus

Laajan hyvinvointikertomuksen valmisteluun ovat osallistuneet nuorisovaltuusto,
vanhus- ja vammaisneuvosto ja aluetoimikunnat.
Hyvinvointikertomuksen laadintaan asukkaat ovat osallistuneet hyvinvointikyselyn ja
järjestöt Järjestökyselyn kautta.
Laaja hyvinvointikertomus hyväksytään kaupunginvaltuustossa 10/2021.
Kymenlaakson alueellisessa hyvinvointikertomuksessa ja –suunnitelmassa 2020–2025
painopisteinä ovat Kymenlaakson asukkaiden mahdollisuus elää päihteetöntä elämää
ja saada tukea siihen, mahdollisuus terveellisiin elintapoihin ja hyvään mielenterveyteen,
turvalliseen arkeen terveellisessä ympäristössä sekä merkitykselliseen elämään.
Painopisteiden toteuttamiseen tarvitaan sote-palveluiden, kuntien ja järjestöjen
yhteistyötä.

6. Yhteistyön muodot
Yhteistyö alkaa yhteisöjen tai kaupungin aloitteesta. Nyt yhteistyötä on:
Tapaamiset järjestöjen kanssa, joita ovat esimerkiksi yleiset järjestötapaamiset
ja muut vuosittaiset tapaamiset. Muun muassa kaupungin myöntämiin
avustuksiin liittyen pidetään palavereja, joissa mietitään esimerkiksi
avustuskriteereitä ja vaikuttavuutta.
Järjestökirje, joka ilmestyy kuukausittain. Kirjeeseen voi lähettää lyhyitä, valmiita
tekstejä yhteisöjä kiinnostavista asioista. Osoite on yhteisotyo@kouvola.fi.
Järjestökirjeen tilaajaksi voi liittyä kuka tahansa.
Koulutukset, joita järjestetään tarpeen mukaan. Yhteisiä koulutuksia voidaan
järjestää aiheissa, jotka ovat tärkeitä monille yhdistyksille tai joissa eri alojen
järjestöyhteistyö hyödyttää oppimista ja järjestökenttää laajemmin.
Yhteinen säännöllinen hyvinvointityö kuntalaisten parhaaksi, joka tarkoittaa
kaikkea yhteistä toimintaa vaikkapa tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseksi,
kuntalaisten auttamiseksi arjessa sekä osallistumista kaupungissa
järjestettäviin merkkipäiviin.
Aluetoimikuntien, vanhus- ja vammaisneuvostojen, maahanmuuttoasioiden
neuvoston ja nuorisovaltuuston kokoontumiset sekä muut vuosittain
järjestettävät tapaamiset.

7. Yhteistyösopimukset
Kouvolan kaupunki on tehnyt järjestöjen kanssa pääsääntöisesti
yhteistyösopimuksia ja palvelusopimuksia. Sopimukset ovat syntyneet havaitun
tarpeen perusteella kaupungin tai järjestön aloitteesta. Kaupungin yhteystaho on
kyseessä olevan palvelualueen päällikkö tai palvelun esimies.
Sopimuksia on monenlaisia, osa niistä varmistaa yhdistysten toimintaa
ja osa tukee laajemmin kuntalaisten hyvinvointia. Yhdistysten kanssa
on tehty sopimuksia muun muassa tilojen käytöstä ja tapahtumien
resursoinnista. Palvelusopimuksia tehdään palveluiden järjestämiseksi:
uimahallien kassapalvelut, kulttuuritalojen lipunmyynti, järjestyksenvalvonta
ja narikkapalvelut, liikuntapaikkojen ylläpito (luistinkentät, kyläladut) sekä
ulkoalueiden siivous ja maisemointityöt.

8. Avustukset ja tuet: järjestö- ja kohdeavustukset
Hallintokunta
Konsernipalvelut:
Muut yleishyödylliset
yhdistykset

kohde/
käyttötarkoitus

Määräraha Ehdot
2022

Toiminta-avustus

22 500 €

Toiminta-avustus
Kohdeavustus
Tilavuokra-avustus

60 160 €
14 528 €
10 240 €

Liikuntajärjestöt

Toiminta-avustus
Tilavuokra-avustus
Tapahtuma-avustus
Kartta-avustus
Palkittavat urheilijat

105 600 €
81 920 €
12 160 €
6 271 €
10 560 €

Sosiaali- ja
terveysalan järjestöt
ml. eläkeläisjärjestöt

Toiminta-avustukset

46 915 €

Toiminta-avustus

450 € /
yhdistys

Kohdeavustus

8 000€

Liikunta- ja kulttuuri:
Kulttuurijärjestöt

Maaseutupalvelut:
Kyläavustukset

Kasvatus- ja
opetuspalvelut:

Nuorisopalvelut

Yhteyshenkilö

Toiminta-avustus

51000 €

Kohdeavustus

16 500 €

Kouvolaan rekisteröidyt muut
yleishyödylliset yhdistykset.
Hakuaika maaliskuun viimeiseen
arkipäivään.
Katso tarkemmat tiedot tästä

Virpi Autiomäki
Minna Pesonen
Pirjo Ärling

Kouvolaan rekisteröidyt
kulttuuriyhdistykset. Haku
toiminta-avustukset maaliskuun
viimeiseen arkipäivään.
Kohdeavustukset haussa koko
vuoden ja tilavuokra-avustukset
lokakuun viimeiseen arkipäivään.
Katso tarkemmat tiedot tästä.

Leena Järvenmäki

Kouvolaan rekisteröidyt
liikuntajärjestöt. Haku toimintaavustukset maaliskuun
viimeiseen arkipäivään.
Tilavuokra-avustukset
maaliskuun ja lokakuun
viimeiseen arkipäivään.
Tapahtuma-avustukset 30.10
mennessä, kartta-avustukset
lokakuun viimeiseen arkipäivään
ja palkittavat urheilijat joulukuun
loppuun mennessä.
Katso tarkemmat tiedot tästä.
Lähtökohtaisesti Kouvolaan
rekisteröidyt sosiaali- ja
terveysalan järjestöt. Hakuaika
maaliskuun viimeiseen
arkipäivään.
Katso tarkemmat tiedot tästä.
Rekisteröityneet kyläyhdistykset.
Haku toiminta-avustukset
maaliskuun viimeiseen
arkipäivään. Kohdeavustukset
haussa koko vuoden.
Katso tarkemmat tiedot tästä.

Aila Heikkinen
Mervi Suomalainen

Kouvolalaisten
nuorisoyhdistysten ja nuorten
itsensä muodostamien
toimintaryhmien tukemiseen.
Haku maaliskuun viimeiseen
arkipäivään. Kohdeavustukset
vähintään 14 vrk ennen
tapahtumaa.

Esko Lavonen

Katso tarkemmat tiedot tästä.

9. Järjestöille tarjottavia toimitiloja
Tilat ovat pääsääntöisesti maksuttomia yhdistyksille ja varaukset tehdään ko. tilaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.
•
•
•
•
•
•

Porukkatalo, Kouvola
Tuulensuoja, Kouvola
Nupa-talo, Kouvola
Kuusankosken Etappi
Elimäen Pulju
Kirjastojen tilat
Koulujen tilat
Aluetoimikunnat tekevät alueillaan tilatarvekartoitusta. Kouvolan kaupunki
päättää yhteisötilojen käytön linjauksista, toimintaperiaatteista ja tilojen
käytön säännöistä.
Yhteisötilojen tarvekartoituksessa selvitetään eri toimijoiden tilatarpeet ja
toiminnan sisällöt. Yhteisötiloissa on mahdollisuus lisätä eri toimijoiden
yhteistyötä.

Kehittämistoimenpiteet

Kunta-järjestöyhteistyön kehittäminen / Järjestöasiantuntija 2021
Aluetoimikuntien kanssa tehtävä yhteistyö
o Aluetoimikunnan johtamistutkimus
Kehittämishankkeet
o esim. Mennään metsään -hanke, Personoitu digityöpöytä, pääkirjaston
yhteisötila ”Koodi” -hanke, Futurepaths
Vapaaehtoistoiminnan malli
Yhteisölliset tilat (tilat alueilla, olohuonetoiminta)
Kouvolan osallisuussuunnitelman valmistelu 2021.

11.

Tiedottaminen

Tiedottamisen kanavia
www.kouvola.fi
www.kymenlaaksonyt.fi
www.yhdistysinfo.fi
www.yhdistysinfo.fi/vapaaehtoisuudenpuu
Kaupungin mediatiedotteet
Kouvolan Sanomien menopalsta
Kaupungin sosiaalisen median kanavat Facebookissa ja Instagramissa
Järjestökirje: säännöllinen tiedottaminen sekä muutoksista tiedottaminen
Ohjeet tapahtuman viestimiseen:
Järjestöt voivat itsenäisesti lisätä tapahtumat Kymenlaaksonyt.fi -tapahtumakalenteriin
kuvineen.
Kymenlaaksonyt.fi, jossa ohjeet tapahtuman lisäämiseen
Jos tapahtumia on useampi saman tapahtumanimikkeen alla, lisätään tapahtuman
otsikon/nimen eteen tapahtuman teema, jolloin tapahtumakalenterista saadaan haulla
näkyviin kaikki ko. teeman alle lisätyt tapahtumat. Tulevat tapahtumat tulee hyvissä
ajoin ilmoittaa Kouvolan kaupungin kalenteriin, jotta mahdollisilta päällekkäisyyksiltä
vältyttäisiin ja/tai ne voidaan huomioida suunnittelussa.
Kaupungin tiedotuslehti
Juttuehdotukset kaupungin viestintään: viestinta@kouvola.fi.
Kaupungin tapahtumalehti
Tapahtumia voi ilmoittaa kaupungin tapahtumalehteen: viestinta@kouvola.fi. Tapahtumia
pyydetään myös lehti-ilmoituksella.
Mediatiedotteet
Mediatiedotteet lähetetään suoraan paikallismedialle. Jos kaupunki tiedottaa omilla
viestintäkanavillaan, voi kaupunki lähettää samalla mediatiedotteen.
Kaupungin nettisivut ja some-kanavat
Tiedote-ehdotukset kaupungin verkkosivuille osoitteeseen viestinta@kouvola.fi.
Kouvolan Sanomien menoinfo
Kouvolan Sanomien menoinfossa voi ilmoittaa tapahtumasta
Omat ja yhteisöjen nettisivut ja some-kanavat
Muista myös omat ja järjestösi nettisivut ja some-kanavat sekä yhteisöjen some-kanavat
esim. Mie oon Kuusaalt -facebook). Jos saat ihmiset jakamaan sisältöjä, olet hyvä
viestijä.

12.

Kaupungin järjestöyhteyshenkilöt

Yhteisöpalvelut (järjestöyhteistyö, vapaaehtoistoiminta):
Anne Eriksson, puh. 020 615 8492
Liikunta- ja kulttuuripalvelut (avustukset):
Leena Järvenmäki, 020 615 4032
Hyvinvointipalvelut (aluetoiminta ja osallisuus):
Heli Veripää, puh. 020 615 8577
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kouvola.fi

