Raahen
seutukunnan
kumppanuusasiakirja

Seutukunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä 13.11.2020
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 16.12.2020
Raahen kaupunginvaltuusto 25.1.2021
Siikajoen kunnanvaltuusto 28.1.2021
Pyhäjoen kunnanvaltuusto 24.2.2021

1

Sisällys
1 Johdanto ....................................................................................................................................................... 2
2 Yhteistyön tavoite ja tarkoitus ................................................................................................................. 2
3 Kuntien, hyvinvointikuntayhtymän ja yhdistysten yhteistyö ja sen kehittäminen .......................... 3
4 Tuki yhdistyksille ......................................................................................................................................... 3
4.1 Järjestöyhdyshenkilöt ja yhdistysten yhteystiedot ....................................................................... 3
4.2 Avustukset ............................................................................................................................................. 4
4.3 Tilat ........................................................................................................................................................ 4
4.4 Viestintä ................................................................................................................................................ 5
4.5 Muut tukimuodot .................................................................................................................................. 5
5. Asiakirjan päivitys ...................................................................................................................................... 5

2

1 Johdanto
Tähän seutukunnalliseen kumppanuusasiakirjaan on koottu Raahen seudulla toimivien yhdistysten, Raahen
kaupungin, Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän välisiä yhteisiä
käytäntöjä. Kumppanuusasiakirjaan on koottu seutukunnallisesti yhteiset linjaukset.
Tarkemmat
kuntakohtaiset käytänteet ja ohjeet mm. tilojen käytöstä ja avustusten hakemisesta löytyvät kuntien
yhteistyöasiakirjoista ja kuntien verkkosivuilta.
Aloite kumppanuusasiakirjan valmisteluun tuli seutukunnalliselta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
johtoryhmältä keväällä 2020. Elo-syyskuussa 2020 tehtiin seutukunnassa toimiville yhdistyksille kysely,
jonka tavoitteena oli tehdä näkyväksi yhdistysten toimintaa ja kartoittaa yhteistyötarpeita. Kyselyyn vastasi
86 yhdistystä. Syyskuussa järjestettiin yhdistyksille työpaja, jossa käytiin läpi kyselyn tuloksia ja
suunniteltiin kumppanuusasiakirjaa.
Asiakirjan on valmistellut kyselyn ja työpajan aineistojen pohjalta työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet
järjestöyhdyshenkilöt Katja Yli-Hukka Raahesta, Tiina Peltola Pyhäjoelta, Marko Äijälä Siikajoelta ja Karita
Pesonen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä, projektikoordinaattori Tanja Ryymin Tervetuloa
Pyhäjoelle! -hankkeesta, kansalaistoiminnan ja osallisuuden päällikkö Ari Pietarinen Raahesta, hallinto- ja
henkilöstöjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen Raahesta ja järjestöagentti Anna Katajala Pohjois-Pohjanmaan
järjestörakenne -hankkeesta.
Tämä asiakirja viedään hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen sekä Raahen, Pyhäjoen ja Siikajoen
valtuustojen hyväksyttäväksi sekä yhdistysten käsittelyyn.

2 Yhteistyön tavoite ja tarkoitus
Kumppanuusasiakirjan tavoitteena on lisätä yhdistysten mahdollisuuksia toteuttaa erilaista toimintaa ja
tapahtumia sekä mahdollistaa yhdistysten välisen yhteistyön kehittymistä koko seutukunnan alueella.
Tavoitteena on mahdollistaa tiiviimpi yhteistyö yhdistysten, kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän välille sekä
lisätä yhdistysten näkyvyyttä ja toimintaa Raahessa, Pyhäjoella ja Siikajoella. Tavoitteena on myös
mahdollistaa yhdistysten monikulttuurinen ja -kielinen toiminta, jolloin se on avointa ja näkyvää alueelle
tuleville uusille asukkaille edistäen kotoutumista.
Yhdistykset ovat tärkeitä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjiä Raahen seutukunnassa. Yhdistykset järjestävät
mm. kaikenikäisten kerho- ja vertaistoimintaa, liikuntapalveluja, kulttuuritoimintaa, tapahtumia ja
tilaisuuksia. Toiminnallaan yhdistykset tukevat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä edistävät asukkaiden
hyvinvointia ja terveyttä.
Kuntien ja kuntayhtymän tehtävänä on tarjota yhdistysten toiminnalle tasavertaiset mahdollisuudet. Kunnat
tukevat yhdistystoimintaa mm. nimeämällä kuntaan järjestöyhdyshenkilön, maksamalla avustuksia,
tarjoamalla tiloja, kutsumalla yhdistykset säännöllisesti koolle, tukemalla viestintää sekä ottamalla
yhdistykset mukaan kehittämistyöhön. Hyvinvointikuntayhtymän tuki yhdistyksille painottuu
asiantuntijuuteen, koulutukseen, ohjaukseen ja neuvontaan. Hyvinvointikuntayhtymä on myös nimennyt
järjestöyhdyshenkilöt palveluittain. Raahen seudun kunnat ja hyvinvointikuntayhtymä huolehtivat, että
yhdistykset saavat edustajansa niihin työryhmiin, joissa yhdistysten näkemyksen huomioiminen on erityisen
tärkeää.
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3 Kuntien, hyvinvointikuntayhtymän ja yhdistysten yhteistyö ja
sen kehittäminen
Seudullinen kuntien, kuntayhtymän ja yhdistysten tapaaminen järjestetään kerran vuodessa. Sen kutsuu
koolle kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän järjestöyhdyshenkilöt. Tapaamisessa kuullaan ajankohtaiset
kuulumiset, käydään läpi palautteet yhteistyön sujumisesta, näkemykset uusista yhteistyötarpeista ja
kehittämisideoista. Tavoitteena on lisätä vuoropuhelua ja kehittää mahdollisia uusia käytäntöjä.
Raahen seutukunnassa toimii kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän järjestöyhdyshenkilöstöjen verkosto, joka
kokoontuu kahdesti vuodessa. Verkosto pyrkii kokoamaan ja välittämään tietoa alueellisesti sekä
mahdollistamaan järjestöjen seutukunnallisen yhteistyön ja kehittämisen.

4 Tuki yhdistyksille
Kunnilla ja hyvinvointikuntayhtymällä on nimetyt järjestöyhdyshenkilöt. Järjestöyhdyshenkilön työnkuvaan
kuuluu kunnassa toimivien järjestöjen kanssa tehtävä monipuolinen yhteistyö. Häneen voi ottaa yhteyttä
yhdistysten toimintaan, tiedottamiseen, avustuksiin ja tukeen liittyvissä asioissa. Järjestöyhdyshenkilö
auttaa myös toiminnan kehittämisessä ja yhteistyökumppaneiden löytämisessä.
Järjestöyhdyshenkilö kutsuu koolle kuntansa yhdistykset noin 2 kertaa vuodessa (esim. kunnan
järjestöyhdyshenkilön järjestämät yhdistysten iltakahvit). Yhteisten seutukunnallisten tapahtumien
järjestämisessä yhdistys voi olla yhteydessä kuntien järjestöyhdyshenkilöihin, jotka auttavat tilojen,
teknisten järjestelyiden ja yhteistyökumppaneiden sekä kielituen löytämisessä.
Paikallisten yhdistysten yhteystiedot löydät kuntien verkkosivuilta ja ihimiset.fi -sivustolta, jonne yhdistys
ilmoittaa itse tietonsa. Sivusto kokoaa yhteen Pohjois-Pohjanmaan kansalaistoiminnan parissa toimivien
järjestöjen, yhdistysten, yhteisöjen, seurakuntien, kuntien ja kaupunkien sekä ei-kaupallisten yritysten
tukea ja tekemistä, vapaaehtoistoimintaa sekä kehittämistyötä.

4.1 Järjestöyhdyshenkilöt ja yhdistysten yhteystiedot
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä:
Suunnittelija Karita Pesonen, karita.pesonen@ras.fi, p. 044 439 4794
Lapsiperheiden palvelut: perheohjaaja Lea Hassila, lea.hassila@ras.fi, p. 044 439 3700
Ikäihmisten palvelut: tulosyksikköjohtaja Helena Mattila, helena.mattila@ras.fi, p. 040 135 8569
Mielenterveyspalvelut: sosiaaliohjaaja Tanja Kippola, tanja.kippola@ras.fi, p. 040 135 7851
Vammaispalvelut: vammaispalveluohjaaja Raisa Alatalo, raisa.alatalo@ras.fi, p. 040 830 3136
Hyvinvointikuntayhtymän sivuilta löydät tietoa Raahen seudulla toimivista yhdistyksistä:
https://www.ras.fi/yhdistykset-ja-jarjestot
Raahe: Raahen kaupunki Työnsuunnittelija Katja Yli-Hukka, katja.yli-hukka@raahe.fi, p. 040 3110 359.
Kaupungin sivuilta löydät lisätietoja ja eri yhdistysten yhteystietoja: https://www.raahe.fi/vapaaaika/yhdistystoiminta
Siikajoki: Siikajoen kunta Liikuntasihteeri Marko Äijälä, marko.aijala@siikajoki.fi p.040 315 6241
Kunnan sivuilta löydät listan paikkakunnan yhdistyksistä: https://siikajoki.fi/index.php/yhdistykset
Pyhäjoki: Pyhäjoen kunnan vapaa-aikaohjaaja, vapaa-aikatoimi@pyhajoki.fi p. 040 359 6104
Kunnan sivuilta löydät listan paikkakunnan yhdistyksistä: https://www.pyhajoki.fi/yhdistykset-ja-jarjestot
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4.2 Avustukset
Kuntien myöntämät avustukset ja niiden hakuohjeet löydät kuntien omilta kotisivuilta. Lisätietoja voit kysyä
järjestöyhdyshenkilöiltä.

Raahe: Kaupunki tukee taloudellisesti yhdistyksiä ja järjestöjä, joiden kotipaikka on Raahe sekä joiltain osin
myös yhdistyksiä, joilla on ylikunnallista toimintaa Raahessa. Yhdistysten taloudellinen tuki kanavoituu
liikuntatoimen, nuorisotoimen, kulttuuritoimen sekä lähidemokratiatoimielimen vuosittain jakamien yleis-,
kohde- ja erityisavustusten muodossa.
Siikajoki: Siikajoen kunta jakaa vuosittain kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan toiminta- ja
kohdeavustukset. Menestyneiden urheilijoiden apurahan myöntää liikuntasihteeri apurahasäännön
perusteella. Järjestöillä on myös mahdollisuus hakea kunnanhallituksen alaista Kylien kehittämisrahaa.
Lisätietoja sekä Siikajoen yhteistyöasiakirja https://siikajoki.fi/index.php/yhteistyoasiakirja-ja-avustukset
Pyhäjoki: Pyhäjoen kunta jakaa vuosittain nuoriso- ja liikuntatoiminnan toiminta-avustukset sekä
urheilijoiden apurahan. Lisätietoja: https://www.pyhajoki.fi/avustukset

4.3 Tilat
Kunnat tarjoavat ja vuokraavat tiloja yhdistysten käyttöön. Myös yhdistykset vuokraavat tiloja ja kalustoaan
toisille yhdistyksille. Voit kysyä lisätietoja järjestöyhdyshenkilöiltä.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä: Yhdistykset voivat varata Raahessa Toimintakeskus Kreivinajan
tiloja käyttöönsä silloin, kun ne eivät ole päivätoiminnan käytössä. Yhteystiedot ja tilavarauskalenteri:
https://www.ras.fi/paivatoiminta
Hyvinvointipiste NeuvoRassissa voi järjestää kuntalaisille suunnattuja teemapäiviä, luentoja ja tapahtumia
yhdessä hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Yhteystiedot: https://www.ras.fi/neuvorassi
Raahe: Raahen kaupunki tukee yhdistyksiä osoittamalla tiloja niiden käyttöön joko ilmaiseksi tai pientä
korvausta vastaan. Raahen kaupungilta voi varata esimerkiksi nuorisotiloja (Vihannissa nuorisotila Olotila,
Pattijoella nuorisotila Hengari, Saloisissa Honganpalon nuorisotila, Ollinsaaren nuorisotila sekä Piehingissä
Lännenrannan leirikeskus). Lisäksi voi varata mm. Seminaarin alueen 7E-talon tiloja ja Vihannin, Saloisten,
Pattijoen ja Raahen alueen koulujen tiloja. Tiedot näistä ja muista varattavista tiloista löytyvät Raahen
kaupunginverkkosivulta tilavarauskalenterista https://www.raahe.fi/verkkoasiointi/varaa-tiloja
Siikajoki: Koulujen vuokrattavat liikuntatilat (6 kpl) ovat varattavissa liikuntasihteeriltä. Kylätalo
Heikinhovin voi varata Gumeruksen koulun kansliasta. Lisäksi voi tiedustella kyläyhdistysten omia tiloja.
Pyhäjoki: Vuokrattavat liikuntatilat, hiihtomaja ja yhdistystupa ovat sähköisessä Julius-varauskalenterissa
https://www.pyhajoki.fi/varauskalenteri-julius
Pyhäjoen lukion Pauhasalin varaukset tehdään lukion opintosihteeriltä p. 040 359 6160.
Monitoimitila Monela (Kokkolantie 53) on varattavissa yhdistyksille yksittäisiin kokouksiin tai tapahtumiin
ilmaiseksi. Varaukset tervetuloa@pyhajoki.fi.
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4.4 Viestintä
Yhdistykset voivat viestiä toiminnastaan, tapahtumista ja koulutuksista eri kanavissa. Yhteisiä, maksuttomia
viestintäsivustoja ovat esimerkiksi ihimiset.fi ja Perheiden -sivustot. Jos tarvitset apua sivustojen käytössä,
ota yhteyttä järjestöyhdyshenkilöösi.

Raahe: Raahen kaupungin verkkosivut, yhdistysten sähköpostilistat, https://www.perheidenraahe.fi/
Siikajoki: Siikasanomat, Siikajoen kunnan verkkosivut, Facebook: Siikajoki ja Siikajoen liikuntatoimi &
virkistysalueet, yhdistysten sähköpostilistat, järjestöillat, https://www.perheidensiikajoki.fi/
Pyhäjoki: Kuulumiset-lehti http://kuulumiset.pyhajoki.fi/ , Pyhäjoen kunnan verkkosivut ja Facebook-sivut
sekä
Pyhäjoen
yhdistysten
WhatsApp-ryhmä
(vapaa-aikaohjaajan
ylläpitämä),
järjestöillat,
https://www.perheidenpyhajoki.fi/
Alueella ilmestyvät paikallislehdet julkaisevat myös yhdistysten ilmoituksia.

4.5 Muut tukimuodot
Kuntien ja kuntayhtymän järjestöyhdyshenkilöt pyrkivät järjestämään yhdistysten tarpeiden mukaisesti
muuta tukea. Näitä tukimuotoja voivat olla esimerkiksi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tiedottaminen tarjolla olevista yhdistyksille suunnatuista koulutuksista (esim. viestintä,
ryhmänohjaus)
tietojen välittäminen yleisistä, kaikille avoimista koulutuksista ja verkkokoulutuksista
yhteistyönä järjestetyt koulutukset
etäluentoihin ja -kokouksiin tarvittava ohjaus ja tuki
tuki toiminnan järjestämiseen muun kuin suomenkielisille kohderyhmille
tuki hankkeiden suunnitteluun
yhdistysten välinen yhteydenpito ja tapahtumien aikatauluttaminen esim. vuosikellolla
yhdistysten yhteisen tiedotuskanavan luominen
yhteistyön mahdollistaminen esimerkiksi Raahe-opiston, Siikajoki-opiston ja musiikkiopistojen sekä
hankkeiden kanssa

5. Asiakirjan päivitys
Kumppanuusasiakirjaa päivitetään kahden vuoden välein yhteisissä seutukunnallisissa yhdistysten, kuntien
ja kuntayhtymän tapaamisissa. Ensimmäinen päivitys tehdään vuonna 2023. Lisäksi tähän asiakirjaan
voidaan tehdä tarvittaessa tarkennuksia ja korjauksia osapuolten esille nostamissa asioissa.

