Omasta toiminnasta
tasavertaiseen
kumppanuuteen

Tarkistuslista yhdistyksille hyvän kuntayhteistyön varmistamiseksi

1.

Varmista yhdistyksen laadukas toiminta

Varmista, että yhdistyksen perusasioista on huolehdittu järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti. Näin tiedät itse
asioiden olevan kunnossa, ja yhdistys näyttäytyy muille luotettavana kumppanina.
•
•
•
•
•

2.

Varmista, että yhdistyksen lakisääteiset asiakirjat ovat ajan tasalla:
toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tilinpäätös, talousarvio.
Varmista, että yhdistyksen tiedot on päivitetty yhdistysrekisteriin.

Huolehdi, että yhdistyksen viestintä on ajan tasalla ja kanavat, kuten verkkosivut ja sometilit käytössä.
Tiedota toiminnasta kunnan toimihenkilöille ja tarpeen mukaan paikallismedioissa.
Valmistele lyhyt kuvaus, jonka avulla voit kertoa yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista.

Varmista yhdistyksen avainhenkilöiden osaaminen yhdistyksen vastuulla olevissa asioissa.

Tutustu tulevaan yhteistyökumppaniin

Perehtymällä kunnan toimialoihin, päätöksentekoon ja jo sovittuihin toimintatapoihin rakennat yhteistyötä kunnan toiveet huomioiden, osaat aikatauluttaa omaa toimintaasi ja pääset keskustelussa nopeammin itse asiaan.
Selvitä etukäteen seuraavat asiat:
•

Kuka vastaa kunnan yhdistysyhteistyöstä?

•

Mitä kuntasi toivoo yhdistyksiltä?

•
•
•
•
•
•

Onko kunnassa yhdistysohjelmaa?

Miten kunta tällä hetkellä tukee yhdistyksiä?

Onko kunnassasi yhdistyksillä mahdollisuus tuottaa palveluja kunnalle?

Onko kunnassasi säännöllisiä järjestötapaamisia, seuraparlamenttia, neuvottelukuntaa tai vastaavaa?
Verkostoidu muiden alueen yhdistysten kanssa ja kartoita mahdolliset yhteistyökumppanit.
Tutustu kuntasi strategiaan, hyvinvointikertomukseen ja muihin mahdollisiin asiakirjoihin.
Miten yhdistys voisi edistää kunnan tavoitteiden toteutumista?

Onko kunnassa meneillään hanke, joka olisi myös yhdistykselle kiinnostava? Miten voisitte olla mukana
tukemassa hanketta?

Tietoa kunnan toimintatavoista saat:
•

kunnan verkkosivuilta, some-profiileista ja kuntatiedotteista

•

muilta yhdistyksiltä

•

ottamalla yhteyttä kunnan työntekijöihin
- kunnan yhdistystoiminnasta vastaavat henkilöt
- kunnan eri toimialoista vastaavat henkilö
- kunnan- tai kaupunginjohtaja

3.

Kirkasta yhdistyksen tavoitteet ja toiveet: tuki vai kumppanuus?
Mikä on yhdistyksesi tavoite kuntayhteistyössä? Tarvitsetteko kunnalta tukea toimintaanne vai haluatteko
tehdä tasavertaista yhteistyötä? Kun tiedät itse, mitä tarvitaan, millä keinoin ja mitä hyötyä tavoittelet, osaat
sanoittaa yhteistyöehdotukset selkeästi, tavoitteellisesti ja ymmärrettävästi.
Tuen muotoja kunnalta järjestöille voivat olla:
•

Taloudellinen tuki: huomioi milloin, miten ja mihin kohteeseen tukea voi hakea

•

Apuvälineiden tai -tarvikkeiden lainaaminen

•
•

Toimintatilat

Yhdistyksen näkyvyys kunnan verkkosivuilla, tiedotuslehdessä tai vastaavassa

Huomioi, että kunta tukee yhdistystoimintaa, joka on yleishyödyllistä ja johon mahdollisimman moni
kuntalainen voi osallistua tai toiminta tukee merkittävästi jotain erityisryhmää. Päätoiminta ei saa olla
liiketoimintaa, mutta tiettyjä maksullisiakin toimintoja tai palveluita voi silti olla.
Tasavertaisen yhteistyön muotoja järjestön ja kunnan välillä voivat olla:
•

Palveluiden tuottaminen: esimerkiksi urheilu- ja toimintatilojen kunnossapito.

•

Yhteisten tapahtumien järjestäminen: esimerkiksi teemaviikot, kulttuuritapahtumat, opastustapahtumat, asumisviihtyvyyteen liittyvät tapahtumat tai lasten ja nuorten toiminta kuten iltapäiväkerhotoiminta,
harrastustoiminta ja leirit.

•

•

Avustaminen kunnan järjestämissä tehtävissä tai tapahtumissa: esimerkiksi kriisiajan varaus- ja
turvallisuussuunnittelu ja -toteutus tai vanhuspalveluiden päivätoiminta kuten kerhotapahtumat ja ulkoilu.

Yhdistyksen tai kunnan käynnistämät yleiset hankkeet (esim. EU-tukimahdollisuus)

Miten yhdistyksesi voi tukea kunnan tavoitteita sekä kuntalaisten palveluita ja hyvinvointia?
Mitä hyötyä siitä on kunnalle ja mitä yhdistykselle? Mitä yhdistyksen jäsenet tai kuntalaiset hyötyvät?
Tarvitaanko kirjallinen yhteistyösopimus? Yhteistyössä selkeys, avoimuus ja luottamus
ovat avainasemassa.

4.

Tarjoa yhdistyksen osaamista ja asiantuntemusta kunnan
käyttöön ja vaikuta!
Yhdistyksellä voi olla monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan päätöksenteossa.
•

Tarjoa yhdistyksen asiantuntijuutta kunnan käyttöön, tai tee kuntalaisaloite.

•

Osallistu kunnan tai kaupungin teettämiin tutkimuksiin

•
•
•

Osallistu neuvottelukuntiin ja kunnan perustamiin neuvostoihin
Kirjoita mielipidekirjoitus alueen paikallis- ja valtalehteen

Ota suoraan yhteyttä kunnan tai kaupungin kyseessä olevasta asiasta vastaavaan viranhaltijaan tai
toimihenkilöön
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