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1. Johdanto
Tämä on Kokemäen yhdistysohjelma. Yhdistysohjelman tarkoituksena on
tarkastella Kokemäen yhdistyskentän nykytilaa ja toimintatapoja. Toisaalta
ohjelman tarkoituksena on myös määritellä yhteisesti asetetut tavoitteet ja toimenpiteet kaupungin sekä kolmannen sektorin (yhdistykset ja järjestöt) yhteistyön kehittämiselle. Tärkeimpänä
tavoitteena on määritellä ne tavat, joilla yhdistykset voivat
olla kunnan kanssa lisäämässä asukkaiden viihtyvyyttä.
Ohjelma tarjoaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia
yhdistysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi sekä
kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön edistämiseksi.
Ohjelma on valmisteltu Kokemäen kaupungille yhteistyössä yhdistysten, kaupungin edustajien ja SataKylien toteuttaman Yhdistysohjelmilla hyvinvointia ja elinvoimaa -hankkeen kanssa.
SataKylät ry on tehnyt Satakunnassa yhdistysohjelmia
aikaisemmin viidelle kunnalle; Huittisiin, Harjavaltaan,
Euraan, Eurajoelle ja Kankaanpäähän. Yhdistysohjelma
on Varsinais-Suomen Kylät ry:n kehittämä työkalu, joka
tuotiin Satakuntaan Varsinais-Suomessa saatujen hyvien kokemusten perusteella.
Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa merkittävästi. Siinä missä
kunnat ennen olivat pääosin toimintojen ja palveluiden tuottajia, tulevat
ne entistä enemmän olemaan toimintojen mahdollistajia ja koordinoijia.
Tämän muutoksen hyödyntäminen ja ymmärtäminen kaupungin päätöksenteossa, viranhaltijoiden työssä ja kolmannen sektorin toiminnassa on
tulevaisuuden kannalta aivan olennaista.
Jo pidemmän aikaa on puhuttu kolmannen sektorin isommasta roolista
kuntien hyvinvointityössä ja palvelutuotannossa. Isona kysymyksenä on
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kolmannen sektorin valmiudet vastata tähän uuteen tilanteeseen. Yhdistykset joutuvat jatkossa miettimään omia tarkoituksiaan ja toimintojaan
sekä uudistumaan ennakkoluulottomasti.
Samalla kun kolmatta sektoria toivotaan entistä tiiviimmin mukaan kunnan hyvinvointityöhön, on kolmas sektori murroksessa. Yhdistystoimintaan ja vapaaseen kansalaistoimintaan hakeudutaan yhä enemmän toiminnan takia. Toiminnasta halutaan saada itselle jotakin tai antaa itsestä
muille. Tulevaisuudessa paikalliset asiat nähdään tärkeinä ja niihin halutaan vaikuttaa sekä yhdistysten
että erilaisten vapaiden ryhmien
kautta.
Yhdistyksiin kuuluminen seurailee työelämän trendejä; työura koostuu pienistä eripituisista
palasista.

Ihmiset

hakeutuvat

toimimaan sinne, missä kiinnostavaa ja mielekästä toimintaa
on. Pitkäaikainen toimintaan sitoutuminen vähenee ja projektiluontoinen osallistuminen taas
lisääntyy. Toiminnan kiinnostavuuteen vaikuttaa vapaaehtoisen elämäntilanne ja vapaa-ajan määrä. Yhdistysten kannalta on tärkeää miettiä, miten
ihmisiä tavoitetaan ja miten heitä saadaan osallistumaan toimintaan. (Järjestöjen tulevaisuus 2022, Tarja Muukkonen ja Sini Salmenjoki)
Ohjelman teon aikana on tarkasteltu kokemäkeläisten yhdistysten nykytilaa ja toiveita sekä pyritty löytämään yhteisiä tekemisen paikkoja. Keskustelu sekä kaupungin virkamiesten että yhdistysaktiivien suuntaan on ollut
avointa ja vaivatonta.
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2. Kokemäki
toimintaympäRISTöNä
Kokemäki on kaupunki, joka sijaitsee Satakunnan maakunnassa. Kaupungissa on noin 7 100 asukasta, ja sen pinta-ala on 531,26 km2, josta 50,78
km2 on vesistöjä. Elinkeinorakenne jakautuu toimialoittain seuraavasti: alkutuotanto 9,0 %, jalostus 30,0 %, palvelut 61,0 %.
Kokemäen naapurikunnat ovat Eura, Harjavalta, Huittinen,
Pori, Sastamala, Säkylä ja Ulvila.
Kokemäen keskustaajama Tulkkila muutettiin taajaväkiseksi yhdyskunnaksi vuonna 1923. Kauvatsan kunta
liitettiin Kokemäkeen vuonna 1969. Keskeisen sijaintinsa ja vanhan asutuksensa johdosta Kokemäki on ollut
historiallisesti merkittävää keskusaluetta. Kokemäellä
sijaitsee muun muassa rautakauden ja keskiajan muinaisjäännöksiä. Satakunnan historiallista maakuntaa
kutsuttiin myöhemmällä keskiajalla usein Kokemäenkartanon lääniksi.
Kokemäen keskustaajaman ja kaupungin alueen halki
virtaa paikkakunnan mukaan nimetty 121 kilometrin pituinen Kokemäenjoki. Kokemäenjoen vesistöalue on neljänneksi suurin Suomessa.
Keskustaajama Tulkkilan lisäksi Kokemäellä on useita elinvoimaisia
kyliä. Entinen Kauvatsan kunta koostuu useista eri kylistä, keskuksenaan
Yttilä. Osin Kauvatsan alueella sijaitseva Puurijärven ja Isosuon kansallispuisto koostuu kansainvälisestikin arvokkaana lintujärvenä tunnetusta
Puurijärvestä ja viidestä kermikeidassuosta. Kansallispuiston läpi virtaa
Kokemäenjoki. Kauvatsan ja Korkeaojan alueilla sijaitseva Sääksjärvi taas
syntyi meteoriitin törmäyksestä 500 miljoonaan vuotta sitten. Nykyisin
se on tärkeä paikka lukuisille kesäasukkaille, ja järven ympärillä kasvavat
maankuulut mansikat. Korkeaojan kylä tunnetaan hyvästä yhteishenges-
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tä ja kylällä onkin vuosien varrella esitetty lukuisia näytöksiä Halkeenkiven
kesäteatterissa. Kokemäen rautatieasema sijaitsee Peipohjassa.

Alueelle on keskittynyt runsaasti pk-yrityksiä sekä Satakunnan ammattiopiston toimipiste. Riste on tullut kaikkien tietoisuuteen Risten jokamiesluokan kilpailuista. Risteen maamerkkeihin kuulu Suomen Viljavan viljavarasto.
Kokemäen yhdistystoiminta on monipuolista. Patentti- ja rekisterihallinnon mukaan Kokemäelle oli 10.11.2020 rekisteröity yhteensä 196 yhdistystä.
Jokainen rekisterin yhdistys ei varmastikaan toimi aktiivisesti ja osan toimialue voi kattaa laajemman alueen kuin pelkän Kokemäen kaupungin. Toisaalta Kokemäellä toimii myös yhdistyksiä, joiden kotipaikaksi on merkitty
jokin muu paikka. Kokemäen nettisivujen yhdistysosiosta löytyy yhteensä
77 yhdistyksen tiedot. Onkin täysin mahdotonta antaa tarkkaa lukumäärää Kokemäellä toimivista yhdistyksistä.
Yhdistykset on Kokemäen kaupungin organisaatiossa ja toiminnassa otettu hyvin huomioon. Yhdistyksillä on muun muassa mahdollisuus hyödyntää kaupungin tiedostuskanavia, joista yksi on kaupungin tapahtumakalenteri. Kaupunki tarjoaa yhdistyksille käyttöön monia eri tiloja pientä
korvausta vastaan ja yhdistysten tukena on kaupungin organisaatiossa
nimetty yhdistysyhteyshenkilö. Lisäksi kaupunki jakaa vuosittain tukea liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan. Haettavia avustuksia ovat perusja kohdeavustukset. Perusavustuksilla tuetaan järjestöjen tai yhdistysten
koko vuoden toimintaa. Kohdeavustuksia jaetaan rajattuihin toimintakuluihin. Hakuajankohdat ja -lomakkeet päivitetään kaupungin nettisivuille
vuosittain.

3. Yhdistysohjelman teko
Yhdistysohjelman teosta Kokemäelle sovittiin jo Yhdistysohjelmilla hyvinvointia ja elinvoimaa -hankkeen suunnittelun yhteydessä syksyllä 2018.
Hankkeen resurssien vuoksi ohjelman teon aloittamisella ei pidetty kiirettä.
Ensimmäisen kerran ohjelman teosta neuvoteltiin kaupungin johtoryhmän kanssa keväällä 2019. Tuolloin sovittiin, että ohjelman teko aloitetaan
yhdistyksille suunnatulla kyselyllä.
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Kyselyä esiteltiin yhdistysillassa 4.9.2019 vanhalla yhteiskoululla ja itse kysely avattiin samana iltana. Kysely oli auki kuukauden ajan ja siihen saatiin
tuolloin vastauksia vain 18 yhdistykseltä. Loppusyksyn aikana ei ohjelman
teko edistynyt lainkaan.
2.3.2020 ohjelman tekoa ja kyselyä esiteltiin kaupungin hyvinvointityöryhmän kokouksessa. Tuolloin todettiin, ettei vastausten
määrään olla tyytyväisiä vaan kysely asetettiin uudelleen
auki ja siitä tiedotettiin yhdistyksille kaupungin kotisivuilla
sekä Facebookissa. Tämän seurauksena saatiin kuitenkin
vain kaksi uutta vastausta.
Maaliskuussa 2020 ilmaantui eteen uusi haaste, Covid-19
-pandemia. Yhdessä kaupungin edustajien kanssa
päätettiin laittaa yhdistysohjelman valmistelu tauolle,
kunnes tilanne rauhoittuisi. Syksyllä 2020 tilanne oli
huomattavasti parempi ja kaupunki järjesti yhdistyksille kaksi tapaamista, 8.9. Kauvatsalla ja 10.9. vanhalla
yhteiskoululla. Tapaamisissa myös kyläasiamies Hanna
Ruohola esitteli kyselyn tuloksia ja keskusteli osallistujien kanssa näiden toiveista ohjelmatyön jatkolle. Samoissa tapaamisissa kävi ilmi, että muutamat yhdistykset eivät olleet edelleenkään vastanneet yhdistyskyselyyn, joten
kyselykin päätettiin avata vielä kolmannen kerran.
Pandemiatilanteen vuoksi loka-marraskuulle suunnitellut yhdistysten työpajat päätettiin toteuttaa kahdella eri tavalla. Toinen työpaja
järjestettiin Teams -yhteydellä ja toinen turvallisuus huomioiden Pitkäjärven laavulla. Teams -yhteydellä järjestettyyn työpajaa osallistui neljä yhdistysten edustajaa ja Pitkäjärvelle 11 yhdistystoimijaa.
Tämän jälkeen ohjelmaa on työstänyt pääosin kyläasiamies Hanna Ruohola kaupungin virkamiesten kanssa neuvotellen. Ohjelman ensimmäinen
versio esiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 12.4.2021.
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4. KokemÄen yhdistykset nyt
Kuten aiemmin jo todettiin, Kokemäelle on rekisteröity yhteensä 196 yhdistystä (10.11.2020). Tämän luvun tiedot perustuvat täysin yhdistysten itse
antamiin tietoihin. Tiedot on kerätty yhdistyskyselyllä syksyn 2019 ja sykRuohola esitteli kyselyn tuloksia ja keskusteli osallistujien kanssa näiden toiveista ohjelmatyön
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Kokemäellä kylä-, asukas- ja kotiseututoiminta näyttäytyy isona. Eniten yhdistykset toimivat lisäksi
liikunta- ja urheilutoiminnan sekä kulttuuritoiminnan parissa. Kyselyssä jokainen yhdistys sai valita
useamman toimialan, joten esimerkiksi kyläyhdistys saattaa kokea toimivansa myös kulttuurin
parissa ja liikuntaseura kasvatus- ja koulutusalalla (Kuva X). Kyselyn vastaukset mukailevat muiden
kuntien vastauksia.
Tiedottaminen on noussut esiin myös kaikissa yhdistystapaamisissa. Yhdistyksen toiminnan
kannalta on ehdottoman tärkeää tavoittaa jäsenistö sekä potentiaaliset uudet jäsenet/osallistujat.
Tämän ohjelman toimenpideosiossa on kiinnitetty huomiota myös tiedottamiseen ja

Tiedottaminen on noussut esiin myös kaikissa yhdistystapaamisissa. Yhdistyksen toiminnan kannalta on ehdottoman tärkeää tavoittaa jäsenistö
sekä potentiaaliset uudet jäsenet/osallistujat. Tämän ohjelman toimenpideosiossa on kiinnitetty huomiota myös tiedottamiseen ja tiedonkulkuun.
Kysyttäessä yhdistysten nykyisistä tiedotusmuodoista yhdistykset vastasivat alla olevan kuvan kaltaisesti.

Muissa kunnissa esiin noussut tila-asia ei Kokemäellä herättänyt juurikaan
keskustelua. Eniten tila-asioita miettivät liikunta- ja urheiluseurat, jotka tarvitsevat toiminnalleen sisäliikuntatiloja. Sopivien vuorojen riittävyydestä
mainittiin muutamissa vastauksissa ja keskusteluissa.
Yhdistyksiä pyydettiin myös kertomaan, millaisia palveluja ne tällä hetkellä
tuottavat. Kysymykseen oli annettu vastausvaihtoehtoja, jotka toivottavasti auttoivat yhdistyksiä näkemään omat toimintamuotonsa palveluina. Eniten kokemäkeläiset yhdistykset tuottavat vapaa-ajan harrastustoiminnan
palveluja, liikunta- ja urheilupalveluja sekä kulttuuripalveluja (kuva alla).
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Aiempien yhdistysohjelmien teon yhteydessä on voinut havaita, että yhdistykset eivät aina miellä itseään palvelujen tuottajina. Kysyimme yhdistyksille suunnatussa kyselyssä yhdistysten omaa mielikuvaa heidän omasta roolistaan palvelujen tuottamisessa jatkossa. Eniten yhdistykset kokivat
olevansa kysynnän ja tarjonnan yhdistäjiä, mutta myös palvelujen tuottajia. Myös palvelutarpeiden esiintuojan rooli nousi esiin (kuva alla).

Yhdistykset olivat myös erittäin avoimia ajatuksella jonkinlaisen palvelusopimuksen teosta kaupungin kanssa. Jopa 32 % vastanneista ilmoitti,
että heillä on jo nyt palvelusopimus kaupungin kanssa. Peräti 52 % oli sitä
mieltä, että heillä voisi olla sopimus tulevaisuudessa. Vain 16 % yhdistyksistä koki, ettei heillä tulevaisuudessakaan voisi olla minkäänlaista palvelusopimusta kaupungin kanssa (kuva vieressä).
Nykyiset sopimukset koskevat lähinnä liikuntapaikkojen kunnossapitoa (esim. kenttien jäädytys) sekä erilaisia kerhoja ja virkistyshetkiä muun
muassa vanhainkotiin.
Yksi tämän ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on luoda toimivat yhteydet sekä yhdistysten
että yhdistysten ja kaupungin välille. Yhteistyöllä
voidaan saada aikaan laadukkaampia palveluita
kuntalaisille, varmistaa vapaaehtoisten riittävyys
erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä parhaimmillaan nostaa Kokemäen imagoa. Yhdistyksillä olikin erilaisia toiveita sekä keskinäiselle yhteis-
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työlle että yhteisyölle kaupungin kanssa.

Yhdistysten keskinäisessä yhteistyössä nousi esiin selkeästi voimien
keskittäminen. Voimia toivottiin yhdistettävän erilaisten tapahtumien,
retkien ja matkojen sekä edunvalvonnan suhteen. Yhteistyötä toivottiin myös tilojen käyttöön sekä
tapahtumien suunnitteluun (kuva
vieressä.
Kaupungin kanssa toivottiin eniten yhteisiä tapaamisia ja avointa keskusteluyhteyttä. Säännöllisten tapaamisten katsottiin lisäävän tiedonkulkua
ja mahdollistavan erilaiset yhteistyön muodot. Muissakin kyselyn kohdissa
esiin noussut sisäliikuntapaikkojen käyttö nousi tässäkin kohdassa esiin.
Konkreettisia yhteistyön muotoja nähtiin myös kesäteatteritoiminnassa,
kylien kehittämisessä ja vanhusneuvoston aseman vahvistamisessa (kuva
alla).
Kysyttäessä yhdistystoimijoiden äänen kuulumisesta kaupungin päätöksenteossa ja kehittämistoiminnassa jakautuivat mielipiteet jonkin verran.
Hyvin tai melko hyvin kokivat äänensä kuuluvan 60 % yhdistyksistä. Tämä
on verrattain hyvä tulos. Ei lainkaan vastasi vain yksi yhdistys eli 4 %. Yhdistykset toivoivat, että heitä kuultaisi mm. yhdistyksen toimialaa koskevissa asioissa, kuntalaisten hyvinvointia koskevissa asioissa, turvallisuuteen
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liittyvissä asioissa, liikuntapaikka-asioissa, avustuksissa, kyläkoulu- ja kaavoitusasioissa sekä
kylien kehittämisessä yleisesti
(kuva vieressä).

5. Yhdistysten kokemat
huolenaiheet Kokemäellä
Yhdistysten kokemat huolenaiheet ovat hyvin samanlaisia muiden kuntien yhdistysten huolien kanssa. Toimijoissa huolta aiheuttavat väestön
ikääntyminen ja väestön väheneminen, jotka koetaan ongelmaksi sekä
vapaaehtoisten että osallistujien rekrytoinnin kannalta. Kokemäellä huolta
aiheuttivat myös mm. palveluiden väheneminen, autioituminen, taloudellisten resurssien väheneminen ja kuntatalouden heikkeneminen, syrjäytyminen ja turvattomuus.
Vain muutama yhdistys vastasi kyselyyn Covid-19 -epidemian alkamisen
jälkeen. On selvää, että erilaisia pandemioita pidettiin myös tulevaisuuden
uhkana näissä vähissä vastauksissa, kun taas ennen pandemiaa tällainen
uhka ei tullut esiin yhdessäkään vastauksessa. Alla olevaan kuvaan on
koottu yleisimpiä vastauksia.
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6.Päättäjien näkemyksiä
Myös kokemäkeläisille kuntapäättäjille tehtiin oma kyselynsä syksyllä 2020.
Kysymykset olivat avoimia ja asettelultaan laveampia kuin yhdistykselle
suunnatussa kyselyssä. Tähän kyselyyn saatiin yhteensä 16 vastausta.
Vastauksiin oli selkeästi käytetty aikaa ja ajatusta. Vastaajista suurin osa (87,5 %) oli mukana jossakin yhdistystoiminnassa (pois
lukien poliittiset järjestöt) ja näin ollen voidaan myös olettaa,
että vastaajilla oli hyvin tietoa yhdistystoiminnasta Kokemäellä.
Yhdistysten tärkeimmiksi tehtäviksi mainittiin kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen
vapaa-ajan harrastustoiminta turvaamalla. Erillisinä
nostoina erityisesti virkistys, liikunta ja kulttuuri. Myös
yhteisöllisyyden ja yhteistyön lisääminen sekä paikallisten tavoitteiden edistäminen mainittiin yhdistysten
tärkeimpinä tehtävinä. Muita yksittäisiä ajatuksia olivat
muun muassa tapahtumien ja talkoiden järjestäminen,
historian ja kotiseutuarvostuksen vaaliminen sekä haja-asutusalueiden toiminnan järjestäminen.
Lähes kaikki päättäjät ehdottivat, että yhdistysten, viranhaltijoiden ja päättäjien yhteisiä tapaamisia pitäisi järjestää
säännöllisesti yhteistyön lisäämiseksi. Vapaan sanan kohdassa
muutama päättäjä nosti esiin yhdistysten hallinnoimien hankkeiden
tärkeyden ja tarpeellisuuden.
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”Kaupungin on kehitettävä yhteistyötä yhdistysten kanssa. Vahva
yhdistysverkosto edesauttaa koko kaupungin hyvinvointia. Yhdistysten avulla myös eri tahojen avustusrahat ovat kaupunginkin
saatavilla välillisesti.”
”Yhdistyksillä on kehittämisideoita. Hankkeiden toteuttaminen tukee kaupungin elinvoimaa ja viihtyvyyttä ja hankkeisiin osallistuneiden tyytyväisyyttä kotiseutuunsa.”
Päättäjät haluaisivat lisätä kaupungin ja yhdistysten välistä kumppanuutta
mm. paikkojen kunnossapidossa (alueiden siivoukset, tilajärjestelyt, kentänhoidot…), liikunnan, kulttuurin ja hyvinvoinnin edistämisessä, kerhotoiminnan järjestämisessä sekä tapahtumien organisoinnissa ja valvonnassa.
Suurin piirtein samoissa asioissa päättäjät olisivat valmiita harkitsemaan
palveluiden ostamista paikallisilta yhdistyksiltä.
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7. Toimenpide-ehdotukset
Yhdistysten ja kaupungin välinen
yhteistyö ja tiedottaminen
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Yhdistysten keskinäinen yhteistyö
ja oman toiminnan kehittäminen

Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen
ja Kokemäen vetovoimA
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8. Ohjelman toteutus ja seuranta
Tämän yhdistysohjelman on hyväksynyt Kokemäen kaupunginhallitus ja
se on mennyt tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Vuosittain järjestettävissä yhdistystapaamisisssa sovitaan ohjelman toimenpiteistä vuosittaisia
painopistealueita, joita lähdetään toteuttamaan. Seurantaa tehdään niin
ikään yhdistystapaamisten yhteydessä. Ohjelmaa ei ole kirjoitettu tietylle
ajanjaksolle, vaan sitä voidaan päivittää tarpeen vaatiessa.
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OHJELMAN TEON ERI VAIHEISIIN OSALLISTUNEET TAHOT:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Eläkeliiton Kokemäen yhdistys ry
Harjavallan Seudun Kuulo ry
Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry
Kauvatsan Eläkkeensaajat ry
Kokemäen Karjalaseura ry
Kokemäen Kova-Väki Pesäpallo Ry
Kokemäen Maatalousnaiset ry
Kokemäen Naisvoimistelijat ry
Kokemäen reserviläiset Ry
Kokemäen seniorit ry
Kokemäen Sosiaalidemokraatit ry
Kokemäen sydänyhdistys ry
Kokemäen taideseura ry
Kokemäen VPK ry
Kokemäen Yrittäjät ry
Korkeaojan Vapaa-aikakerho ry
Kulttuuriyhdistys Kaiku ry
Kuurolan kyläyhdistys ry
Maalikamerapojat ry
MTK-Kokemäki ry
Peipohjan kyläyhdistys ry
Raition kyläyhdistys ry
Risten Praasu ry
Satasoittoyhdistys ry
Teljän Harrastemartat Ry
Teljän Nousu ry
Teljän Numismaattinen Kulttuuriyhdistys ry
Tuomaalan Kyläyhdistys ry
Vuollekodin kannatusyhdistys ry

Ohjelma on laadittu osana SataKylät ry:n hallinnoimaa Yhdistysohjelmilla hyvinvointia ja elinvoimaa
-hanketta, joka on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
Teksti: Hanna Ruohola/SataKylät ry. Taitto: Studio Satu Kukka.
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Yhteystiedot
Kokemäen kaupunki
Postiosoite
PL 27
32801 Kokemäki

Käyntiosoite
Tulkkilantie 2
32800 Kokemäki

Sähköposti
kokemaki@kokemaki.fi

Neuvonta
040 488 6111 / vaihde
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kokemaki.fi

