YHDISTYSOHJELMA
Harjavalta 2025 Vahva ja
rohkea

Johdanto
• Yhdistysohjelma on yksi kolmesta
kaupunkistrategiaan liittyvistä ohjelmista.
• Yhdistysohjelma laadittiin SataKylien Omalta
kylältä -hankkeen toimesta.
• Yhdistysohjelmaa varten tehtiin laaja kysely
yhdistyksille sekä päättäjille ja järjestettiin
osallistavia työpajoja.
• Toimenpiteet muuttuvat sitoviksi vasta
talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Painopistealueet

1. Kumppanuuksien edistäminen
2. Monipuolinen yhdistyselämä
3. Osallisuus ja harrastaminen
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1. Kumppanuuksien edistäminen
Tavoite:
Yhdistysten välinen sekä yhdistysten ja kaupungin keskinäinen
yhteistyö toimii saumattomasti ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisille.
Toimenpiteet:

• kutsutaan koolle yhdistysten yhteistyötapaaminen noin kaksi kertaa vuodessa
• laaditaan yhtenäinen ohjeistus/käytäntö tilojen vuokraamiseen ja niiden hinnoitteluun
• laaditaan yhdessä yhdistysten kanssa vuosiohjelma kuntalaisille suunnatuista
palveluista ja tapahtumista
• linkitetään vuosiohjelma yhteen kaupungin kotisivuilla olevan tapahtumakalenterin
kanssa
• organisoidaan tarvittaessa aihekohtaisia tapaamisia yhdistysten ja päättäjien kesken
• toteutetaan yhdistyksille suunnattu kysely tarvittaessa
• kerrotaan avoimesti ja riittävän usein yhdistysavustuksista, niiden
myöntämisperusteista ja hakuaikatauluista
• luodaan uusia kumppanuusmalleja
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...Kumppanuuksien edistäminen

Talousarvioon:

• osoitetaan kaupungin organisaatiossa vastuuhenkilö
yhdistysyhteistyöhön
• perustetaan väliaikaisrahasto yhdistysten käyttöön
hankkeiden hallinnointia varten
• lisätään kulttuuri- ja liikunta-avustuksia
• myönnetään vastikkeellisia toiminta-avustuksia
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2. Monipuolinen yhdistyselämä
Tavoite:
Harjavalta tunnetaan monipuolisesta yhdistyselämästä ja sen tarjoamista palveluista
kuntalaisille
Toimenpiteet:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
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luodaan kaupungin kotisivuille yhdistysosio, josta selviää kaupungissa tapahtuva
yhdistystoiminta
luodaan yhdistysosion yhteyteen tapahtumakalenteri, josta helposti näkee kaupungissa
järjestettävät tapahtumat
esitellään yhdistysosion yhteydessä kuukauden yhdistystoimija/tai vuoden yhdistysteko
ja/tai julkaistaan artikkelisarjaa, jossa tutustutaan eri yhdistysten tarjoamiin palveluihin
näiden avulla lisätään yhdistystoiminnan tunnettuutta ja arvostusta ja samalla kaupunki
voi käyttää esimerkkejä omassa imago-markkinoinnissaan
yhdistykset käyttävät enemmän hyödykseen Harjavalta-aiheisia Facebook-ryhmiä
toimintojensa mainostamiseen
yhdistykset käyttävät #harjavalta -tunnusta tai muita ennalta sovittuja hastageja kaiken
mainontansa kanssa ja näin mainostavat samalla kaupunkia
kirjataan yhdistysten somelähettilyys osaksi kaupungin markkinointistrategiaa
organisoidaan yhdessä yhdistysten kanssa yhteisiä talkoita kaupungin viihtyisyyden
lisäämiseksi (esim. ympäristötalkoot), talkootyön tuomat hyödyt tunnistetaan ja niitä
arvostetaan kaupungin organisaation sisällä
luodaan hyvät olosuhteet uudenlaisen yhdistystoiminnan syntymiselle sekä pop up toiminnalle

…Monipuolinen yhdistyselämä

Talousarvioon:
• osallistutaan markkinoille yhdessä yhdistysten kanssa
• järjestetään kaikkien kuntalaisten yhteinen tilaisuus, Yhdistysmessut, jossa
yhdistykset voivat esitellä toimintaansa ja tarjoamiaan harrastusmahdollisuuksia sekä
palveluita
• myös muita ympäri kaupunkia järjestettäviä tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä
yhdistysten kanssa
• Yhdistysmessu -konseptia voidaan käyttää myös erilaisille kohderyhmille, kuten
koululaisille tai juuri eläköityneille/eläköityville
• järjestetään yhdessä yhdistysten ja seurakunnan kanssa Uudisasukasilta, jonne
kutsutaan juuri kaupunkiin muuttaneita tai potentiaalisia muuttajia
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3. Osallisuus ja harrastaminen
Tavoite:
Harjavallassa kaikilla on mahdollisuus osallistua ja harrastaa

Toimenpiteet:
• tuotetaan tietoa eri kohtaamis- ja harrastusmahdollisuuksista, jotta kuntalaisia voidaan
paremmin ohjata eri yhdistysten pariin
• organisoidaan yhdessä yhdistysten ja seurakunnan kanssa ystävätoimintaa
• kannustetaan urheiluseuroja järjestämään myös ei-kilpailullista toimintaa
• perustetaan matalan kynnyksen virtuaaliyhdistys tai -kohtaamispaikka
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…Osallisuus ja harrastaminen

Talousarvioon:
• yhdistykset järjestävät monipuolisesti osallistavaa ja kaikenikäiset kuntalaiset
huomioivaa kohtaamispaikka- ja kerhotoimintaa, esim. seniorikahvilat ja
perhekahvilat
• kaupunki tukee toimintaa osoittamalla toiminnalle sopivia tiloja tai avustamalla
niiden vuokraus-/ylläpitokuluissa
• perustetaan yhdistystalo, jossa em. toimintaa voidaan tehokkaasti järjestää
• päivitetään harrastustiloja vastaamaan nykyvaatimuksia
• osallistetaan tiloja käyttäviä yhdistyksiä tilojen suunnitteluun
• kehitetään malli, jolla voidaan tukea vähävaraisten perheiden lasten harrastuksia,
esim. palveluseteli
• sovitaan pelisäännöt harrastuksia tarjoavien yhdistysten kanssa ja mietitään tuen
markkinointimalli
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