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1. JOHDANTO
Tämä on Kankaanpään kaupungin ja SataKylät ry:n ”Yhdistysohjelmilla hyvinvointia ja elinvoimaa” -hankkeen yhdessä työstämä Sykettä Kankaanpäähän -yhdistysohjelma. Ohjelmalla pyritään kuvaamaan kankaanpääläisen yhdistystoiminnan nykytilaa ja toimintatapoja sekä nostamaan
esiin kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön mahdollisuuksia. Ohjelman on tarkoitus olla
konkreettinen ohjenuora kunnan ja yhdistysten yhteistyön kehittämiselle. Ohjelman tarkoituksena
on niin ikään kirjata ylös yhteisiä tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi.
Vuonna 2015 astui voimaan uusi kuntalaki. Uusi laki pyrkii entistä paremmin huomioimaan kuntien toimintaympäristön muutokset. Lain 1 §:n mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
Asukkaiden hyvinvoinnin lisäämistä ei missään ole mahdollista tehdä pelkästään kunnan omana
työnä, tarvitaan kumppanuutta. Siinä missä kunnat ennen olivat pääosin toimintojen ja palveluiden
tuottajia, tulevat ne entistä enemmän olemaan toimintojen mahdollistajia ja koordinoijia.
Samaan aikaan kuitenkin kolmaskin sektori ja sen toimintaan osallistuminen on muutoksen kourissa. 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)
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2. SATAKUNNAN JÄRJESTÖSTRATEGIA
Satakunnassa on vuonna 2015 julkaistu maakunnan yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden pitkän
tähtäimen suunnitelma, Satakunnan järjestöstrategia 2035. Järjestöstrategia sisältää koonnin satakuntalaisesta yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnasta ja kuvauksen toimintaympäristöstä. Keskeisenä
osana strategiaa ovat yhteiset toimintaa ohjaavat arvot sekä visio ja toimintalinjat, joiden pohjalta
muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastataan.
Satakuntalaisen yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan yhteinen arvopohja voidaan yhdellä lauseella
ilmaista seuraavasti: “Toimimme yhdessä rohkeasti ja luotettavasti ihmislähtöisyyteen vaikuttaen”.
Yhteisiä arvoja ovat siis yhdessä, rohkeasti, luotettavasti, ihmislähtöisyys sekä vaikuttaen. Jokainen
arvo on strategiassa vielä avattu muutamaan alakohtaan.
Järjestöstrategiaan kirjattu visio on seuraavanlainen: Tavoittelemme elinvoimaista, yhtenäistä ja tunnustettua yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa verkostoituneessa Satakunnassa. Tulevaisuutta rakennetaan neljän toimintalinjan avulla:
1. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset ja vahvuus
2. Yhdistysten keskinäinen yhteistyö ja yhteistoiminta
3. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tunnettuus ja arvostus
4. Yhdistysten yhteistyö ja yhteistoiminta muiden toimijoiden kanssa.
Jokaisessa toimintalinjassa on vielä nostettu esiin kaksi keskeisintä kehittämiskohdetta.

Kuva: Irja Rajamäki
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3. 		 KANKAANPÄÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ
Kankaanpää on Pohjois-Satakunnassa sijaitseva noin 11 500 asukkaan seutukaupunki, joka on kasvanut luonnon muovaamalle asuin- ja kauppapaikalle Hämeen- ja Pohjankankaan yhtymäkohtaan.
Kaupungin sijainti on keskeinen ja sieltä on hyvät liikenneyhteydet Poriin (55 km), Ikaalisiin (40
km), Tampereelle (60 km) ja Helsinkiin (259 km).
Kankaanpään naapurikunnat ovat Honkajoki, Ikaalinen, Jämijärvi, Karvia, Parkano, Pomarkku,
Pori, Sastamala ja Siikainen. Kankaanpää tunnetaan pesäpallosta, varuskunnasta, taidekehästä ja
taidekoulusta sekä kuntoutuskeskuksesta. Puistot ja tiiliarkkitehtuuri hallitsevat Kankaanpään kaupunkikuvaa.
Kankaanpään kaupunkistrategiassa, Kankaanpää 2025 ”Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä”, on
linjattu kaupungin haluavan toimia hyvinvoinnin edistäjänä. Yhtenä painopistealueena hyvinvoinnin edistämisessä on ”Myönteinen yhteisöllisyys”, jonka tavoitteet ovat:
•

Kannustamme eri alojen yhteisöjä yhteistyöhön ja uusien ideoiden tuottamiseen

•

Markkinoimme eri alojen yhteisöjen tarjoamia palveluja ja mahdollisuuksia

•

Resursoimme ja koordinoimme erityisesti ennaltaehkäisevää toimintaa

•
		

Alueen yhdistysten taloudellinen ja toiminnallinen tuki (hyvinvointiohjelman
tavoitteiden mukaisesti)

Edellä mainitut tavoitteet sivuavat eniten kolmatta sektoria. Strategiassa on myös muita tavoitteita,
jotka osittain koskevat yhdistyksiä ja järjestöjä tai vaativat niiden mukaan ottoa. Tällaisia tavoitteita
ovat mm.:
Olemme kuntoliikunnan ykköskunta

•
		

Osallistamme kaupunkilaiset kaupungin
markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen

•
		

Turvaamme laajan ja monipuolisen koulutusja harrastustoiminnan

Kuva: Martti Tikka

•

• Lisäämme yhteisöllisyys ja osallisuus –toimintaa,
		 varmistamme hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen
		 (lähipalvelut)
•
		
		

Asuinalueiden aktivointi taloudellisen ja
materiaalisen tuen muodossa
sekä asukkaiden kuuleminen
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4. OHJELMAN VALMISTELU
Yhdistysohjelman teosta neuvoteltiin jo syksyllä 2018. Varsinainen työ ohjelman parissa aloitettiin
alkuvuonna 2019. Yhteistyössä kaupungin, SataKylien ja Satakunnan yhteisökeskuksen kanssa
järjestettiin Kankaanpää-salissa yhdistyksille suunnattu iltatilaisuus 7.3.2019. Illan aikana esiteltiin
yhdistysohjelman ajatus, jo aloiteltua alueellista yhdistysyhteistyötä ja Satakunnan yhteisökeskuksen
toimintaa sekä Leader -tukimahdollisuuksia. Paikalla oli yhteensä 66 henkeä ja edustettuna oli 48
eri yhdistystä. Illan päätteeksi yhdistyksille jaettiin paperista yhdistyskyselyä sekä kehotettiin vastaamaan kyselyyn sähköisesti tai tarvittaessa paperisella lomakkeella.
Kyselyn tulokset käytiin läpi ja niistä työstettiin aineisto, joka esiteltiin ensi kaupungin edustajille. Vastausten perusteella muotoiltiin kysymyksiä yhdistystyöpajaa varten. Yhdistykset kutsuttiin
jälleen koolle 31.10.2019. Yhdistysillassa esiteltiin kyselyn tuloksia, sekä pohdittiin konkreettisia
toimenpide-ehdotuksia yhdistysohjelmaan kirjoitettavaksi. Työpajoja oli illan aikana kolme kappaletta ja niiden aiheet olivat
Yhteistyömallit kaupungin ja muiden
yhdistysten kanssa: Miten yhteistyötä
kaupungin kanssa voitaisi lisätä ja parantaa?
Miten yhdistysten keskinäistä yhteistyötä
voitaisi lisätä ja parantaa?

2.
		
		
		

Yhdistysten palvelu- ja koulutustarpeet:
Miten saadaan jokaisen toimijan vahvuudet
esiin ja käyttöön? Millaista apua yhdistykset
tarvitsevat toimiakseen täysillä?

3.
		
		
		
		
		

Yhdistykset ja elinvoima/vetovoima/
pitovoima: Millaisin toimin yhdistykset
(keskenään ja yhdessä kaupungin kanssa)
voivat osaltaan lisätä asukkaiden
hyvinvointia? Miten yhdessä luodaan
hyvää pöhinää, joka näkyy ulospäin?

Kuva: Martti Tikka

1.
		
		
		
		

Yhdistystyöpajan tuotosten avulla kirjoitettiin ohjelmaan toimenpide-ehdotuksia. Ehdotukset käytiin läpi yhdessä kaupunginjohtajan ja markkinointi- ja viestintäpäällikön kanssa, jonka jälkeen ehdotuksia vielä hiottiin. Toimenpide-ehdotukset esiteltiin yhdistystoimijoille yhdistysillassa 30.1.2020
ja niistä keskusteltiin lyhyesti. Illan aikataulun vuoksi tarkempi kommentointimahdollisuus annettiin kyselylomakkeen kautta. Toimenpide-ehdotukset olivat nähtävillä ja kommentoitavilla Google
Forms -lomakkeella 3.2. – 1.3.2020. Kommentteja jätettiin yhteensä kolme kappaletta.
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5. KANKAANPÄÄN YHDISTYSKENTÄN NYKYTILA
Kankaanpäässä oli 26.11. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan yhteensä 269 yhdistystä. Määrä
on samanlainen mm. Eurassa (270 yhdistystä), jonka asukasluku niin ikään on lähellä Kankaanpäätä (Kankaanpää n. 11 500, Eura n. 12 000). Osa Kankaanpäähän rekisteröityneistä yhdistyksistä ei
välttämättä aktiivisesti toimi Kankaanpäässä tai toiminta-alue on Kankaanpäätä huomattavasti laajempi. Toisaalta jotkut alueelliset yhdistykset voivat toimia Kankaanpäässä, vaikka niiden kotipaikka
olisikin jossakin muualla. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka monta aktiivisesti ja säännöllisesti Kankaanpäässä toimivaa yhdistystä on, ei ole.
Tämän kappaleen nykytilakuvaus perustuu täysin kankaanpääläisille yhdistyksille keväällä 2019 tehtyyn yhdistyskyselyyn. Kysely toteutettiin Google Forms -muotoisena 7.3.-7.4.2019 ja siihen vastasi
yhteensä 49 yhdistystä. Vastanneista yhdistyksistä 61% ilmoitti toimialueekseen koko Kankaanpään
ja vastaavasti 39% ilmoitti toimivansa paikallisesti. Paikallisesti toimivia yhdistyksiä voivat olla esimerkiksi kylä- ja asukasyhdistykset.

Kuva: Martti Tikka
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Vastanneista 49 yhdistyksestä 24 vastasi toimivansa liikunta- ja urheilutoiminnan parissa. Toiseksi
eniten yhdistykset toimivat nuorison ja kulttuurin parissa. Jokainen yhdistys sai määritellä toimialansa vapaasti ja valita niin monta toimialaa, kuin halusi. Tarkempi kuvaus yhdistysten toimialoista
löytyy kuvasta 1.

Kuva 1. Yhdistysten toimialat

Yhdistysten tiedottaminen on Kankaanpäässä monipuolista ja nykyaikaiset välineet, kuten sosiaalinen media ja kotisivut ovat käytössä suurella osalla yhdistyksiä. Jopa 39 yhdistyksistä ylläpitää omia
kotisivuja, 37 tiedottaa sähköpostitse, 35 Facebookin kautta ja 15 jonkin muun sosiaalisen median
välityksellä. Kankaanpään seutu on oletettavasti kyselyyn vastattu ”muu lehti”, sitä käyttää 24 yhdistyksistä. Paikallislehden merkitys varsinkin ikäihmisten tavoittamisessa on erittäin tärkeä.

Yhdistykset ovat kunnissa tärkeitä vapaa-ajan harrastustoiminnan
tuottajia. Tilanne on näin myös Kankaanpäässä, sillä peräti 38 yhdistystä vastasi tuottavansa tällä hetkellä näitä palveluita. Toiseksi eniten
kankaanpääläiset yhdistykset kertoivat tuottavansa kulttuuri- sekä
liikunta- ja urheilupalveluita. Asiantuntijapalveluita (21 yhdistystä)
tuottaa peräti 21 yhdistystä (Kuva 2).
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Kaupungin kanssa oli palvelusopimuksen tehnyt peräti 29% vastanneista yhdistyksistä ja 53%
ilmoitti olevansa tulevaisuudessa valmis harkitsemaan sopimusta. Vain 18% yhdistyksistä ei
tulevaisuudessakaan sopimusta kaupungin kanssa tekisi (Kuva 3). 92% vastanneista yhdistyksistä olisi valmis tekemään yhteistyötä Kankaanpään koulujen kanssa. Tässä on suuri potentiaali,
joka nousi esiin myös yhdistystyöpajassa.

Kuva 2. Yhdistysten tuottamat palvelut

Kyllä, on jo
Ei ole nyt, mutta tulevaisuudessa voisi olla
Ei ole nyt, eikä ole tulavaisuudessakaan

Kuva 3. Palvelusopimus kaupungin kanssa
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Yhdistyksillä on paljon sellaisia tiedostettuja resursseja, joita voitaisi hyödyntää myös
muissa yhdistyksissä ja kaupungilla. Yhdistyksissä on mm. valtavasti erikoisosaamista lähinnä omaan alaan liittyen. Kyselyssä mainittiin erityisosaamisina mm. valokuvaaminen,
ampumaharrastus, riistankäsittely, tietotekniikka- ja johtamiskoulutukset, tapahtumajärjestäminen, markkinointi, retkeily- ja ulkoilu,
erilaiset urheilulajiosaamiset, valmennus,
ensiapu ja käsityötaidot.

Kuva 4. Yhdistysten toiveet yhdistysten väliselle yhteistyölle
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Kuva: Martti Tikka

Yhdeksän kymmenestä yhdistyksestä ilmoitti
jo nyt tekevänsä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. Lisääkin yhteistyötä toivotaan,
erityisesti tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä. Yhteistyötä toivottiin myös mm.
hankkeissa ja projekteissa, palveluntuotannossa ja tiedottamisessa.

Huolestuttavaa oli yhdistysten kokemus siitä, että heitä ei kuulla kaupungin päätöksenteossa (kuva
5). Jopa 10% vastanneista yhdistyksistä koki, ettei heidän äänensä kuulu kaupungin päätöksenteossa lainkaan. Lisäksi 43% yhdistyksistä vastasi, että heidän äänensä kuuluu melko huonosti. Yhdessä
nämä muodostavat hieman yli puolet yhdistyksistä. Hyvin äänensä kokevat saaneen kuuluviin 8%
yhdistyksistä. Päätöksentekoon on pyritty vaikuttamaan luottamushenkilöiden kautta (25 yhdistystä), asian valmistelulla ja/tai siihen vaikuttamalla (19 yhdistystä) sekä ajamalla asioita yhdessä muiden yhdistysten kanssa (13 yhdistystä). Myös internetin ja sosiaalisen median käyttäminen ja asian
nostaminen esiin ovat useamman yhdistyksen käyttämiä tapoja. Monenlaisia kanavia vaikuttamiselle
on siis jo käytössä. Pohtia tulisikin, miksi yhdistykset silti kokevat, ettei heitä kuulla päätöksenteossa.

Hyvin
Melko hyvin
Melko huonosti
Ei lainkaan

Kuva 5. Yhdistysten kokemukset äänensä kuulumisesta kaupungin päätöksenteossa

6. VIRANHALTIJOIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN
NÄKEMYKSET YHDISTYSTOIMINNASTA
Yhdistyksille suunnatun kyselyn lomassa toteutettiin kysely myös kaupungin keskeisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Linkki kyselyyn lähetettiin ko. henkilöille sähköpostitse 1.10.2019.
Kysely oli auki 18.10. saakka ja siihen vastasi yhteensä 16 henkilöä. 81,3% kyselyyn vastanneista oli
itsekin mukana jossakin yhdistystoiminnassa (pois lukien poliittiset järjestöt). Vastaajille siis yhdistystoiminta on ainakin jokseenkin tuttua.
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Yhdistysten tärkeimpinä tehtävinä vastaajat näkivät harrastusmahdollisuuksien tarjoamisen ja
vapaa-ajan mielekkään vieton mahdollistamisen, kuntalaisten aktivoinnin sekä yhteisöllisyyden ja
yhteistyön edistämisen. Myös vaikuttamismahdollisuuksien luominen ja yhteiskunnallisten tehtävien hoitaminen (vapaapalokunta -toiminta) mainittiin.
Yhteistyön syventämiseksi yhdistysten ja päättäjien (ja viranhaltijoiden) kesken esitettiin useitakin
huomioita, joista yleisimpänä kohtaamisten ja keskusteluiden lisääminen. Kohtaamisia voitaisi lisätä
esimerkiksi päättäjien ja viranhaltijoiden aktiivisella osallistumisella eri tilaisuuksiin ja yhdistysten
kokouksiin. Myös yhteistä elintä tai työryhmää ehdotettiin, jotta osapuolet pysyisivät tietoisina toistensa ajankohtaisista asioista.
Eräässä vastauksessa peräänkuulutettiin luomaan yhdistyksille mahdollisuuksia vaikuttamiseen
oikeassa päätöksenteon prosessien kohdassa. Asiat, joissa yhdistyksiä tulisi kuulla Kankaanpäässä
olivat vastaajien mukaan kaikki mahdolliset asiat tai yhdistyksen osaamisalaan liittyvät asiat (esimerkkeinä mainittiin mm. vammaisjärjestöt esteettömyysasioissa ja lapsiin liittyvät yhdistykset
kouluihin liittyvissä asioissa). Lisäksi yksittäisiä mainintoja kuultavista asioista koskivat tilakysymyksiä, kaupungin ja kylien kehitystä, tapahtumien suunnittelua ja järjestämistä sekä harrastusmahdollisuuksien suunnittelua.

7. YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOKEMAT HUOLENAIHEET
Yhdistystoimijoilta kysyttiin myös heidän kokemiaan huolenaiheita tulevaisuuden Kankaanpäässä.
Koetut huolet mukailivat hyvin paljon muissakin kunnissa koettuja uhkia: väestön väheneminen
ja vanheneminen, taloustilanne, palveluiden ja työpaikkojen väheneminen, syrjäytyminen, kylien
autioituminen sekä yleisen negatiivisen ilmapiirin lisääntyminen.

Kuva 6. Yhdistysten kokemat huolenaiheet tulevaisuuden Kankaanpäässä.

12

8. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Seuraavaksi luetellut toimenpide-ehdotukset ovat valikoituneet mukaan ohjelmaan yhdistyskyselyn
ja yhdistysten yhteisten tapaamisten pohjalta. Toimenpide-ehdotuksista on keskusteltu eri yhteyksissä sekä yhdistysten että kaupungin edustajien kanssa.
YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ
Yhdistysillat
Kaupunki kutsuu yhdistyksiä koolle 2-3 kertaa vuodessa. Tapaamisissa tutustutaan toisiin toimijoihin, käydään läpi isompia vuosittaisia tapahtumia ja mietitään yhteistyön paikkoja. Tapaamisiin kutsutaan myös valtuutetut, jotta nämä voisivat tutustua kaupungin yhdistystoimintaan ja -toimijoihin.
Yhdistystiedotteet
Kaupunki laatii vuosittain 3-4 yhdistystiedotetta, joihin kootaan ajankohtaisia yhdistyksiin liittyviä
aiheita. Tiedote lähetetään yhdistyksille sähköpostitse ja julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla.
Yhteystietolista
Kaupunki ylläpitää yhteystietolistaa yhdistyksistä sujuvaa tiedottamista varten. Yhdistyksiä pyydetään pitämään omat tietonsa ajan tasalla ilmoittamalla muutoksista esimerkiksi yhdistystiedotteeseen vastaamalla.
Kaupungin verkkosivut
Kaupunki ylläpitää verkkosivuillaan listaa yhdistyksistä. Lista on koottu eri aihealueiden mukaisesti.
Verkkosivuilla ylläpidetään myös listausta yhdistyksille sopivista tiloista. Linkki yhdistyksille tarkoitettuun osioon on: https://www.kankaanpaa.fi/yhdistykset
Kaupungin tapahtumakalenteri
Kaupungin kotisivuilla ylläpidetään tapahtumakalenteria, jonne myös yhdistykset voivat vapaasti
ilmoittaa tapahtumistaan.
Facebook-ryhmä
Kankaanpäässä toimiville yhdistyksille on perustettu oma Facebook-ryhmä ”Kankaanpään yhdistykset”. Ryhmä toimii tiedonvaihdon vapaamuotoisena kanavana.
Kaupungin yhteyshenkilöt
Kaupungin puolelta yhdistysten keskeisimpinä yhteyshenkilöinä toimivat markkinointi- ja viestintäpäällikkö viestintä-asioihin liittyen sekä liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori ja kulttuuri- ja nuorisokoordinaattori omiin toimialoihinsa liittyen.
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YHDISTYSTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TUKEMINEN
Hanke- ja rahoitusosaamisen lisääminen
Lisätään tiedottamisen ja tilaisuuksien avulla yhdistysten tietoisuutta eri rahoitusmahdollisuuksista. Samalla lisätään yhdistysten hankeosaamista ja kannustetaan eri rahoitusten hakemiseen.
Tehdään yhteistyötä Leader-toimijoiden kanssa.
Yhdistysten koulutukset
Hyödynnetään Petäjä-opistoa koulutuksen tuottajana. Kohdennettua koulutusta (esim. korttikoulutukset) voidaan järjestää, jos useammalla yhdistyksellä tällaiseen on tarvetta. Yhdistykset
aktiivisesti viestivät koulutustarpeistaan opiston suuntaan.
YHDISTYSTEN YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN
Yhteistyön edesauttaminen
Kannustetaan yhdistyksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä hankkeita. Yhteisiä
hankkeiden syntymisiä edesautetaan yhteisten tapahtumien sekä tiedottamisen avulla.
Yhteistyön mallien esiintuominen
Tuodaan esille yhteistyön erilaisia toimintamalleja yhteisten tapahtumien sekä tiedottamisen
avulla. Esimerkkejä toimivista yhdistysten välisistä yhteistyömalleista ovat Pärjätään yhdessä
-hankkeen luoma konsepti sekä Lions Clubien yhteistyö.
Maakunnallinen yhteistyö
Ohjataan yhdistyksiä osallistumaan alueelliseen Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä Jytryyn.
Tämän toiminta-alustan avulla lisätään yhteistyötä myös lähikuntien yhdistysten kesken.
KAUPUNGIN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN
Kaupunkimarkkinointi
Yhdistyksiä osallistetaan kaupungin markkinoinnin kehittämiseen ja kaupungin tunnettuuden
lisäämiseen. Panostetaan positiiviseen uutisointiin Kankaanpäästä ja kankaanpääläisyydestä.
Kaupungin järjestämät tapahtumat
Kaupunki järjestää vuoden aikana useita erilaisia tapahtumia, joiden järjestämisessä yhdistykset
ovat vahvasti mukana yhteistyössä. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi kulttuuri- ja taidetapahtumia yhteen kokoava Kulttuurikevät, valtakunnallinen nuorisoteatteritapahtuma Ramppikuume sekä kaupungin monipuolista harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa esittelevät Harrastemessut.
Tärkeä kaupungin ja yhdistysten yhteistyön aikaansaannos on loppukesästä järjestettävä Hörhiäisviikko-tapahtuma, jonka aikana Kankaanpäässä tuodaan monipuolisesti esille kaupungin
vahvaa ”hörhiäissektoria” eli yhdistys-, seura- ja muiden tahojen toimintaa. Hörhiäinen on
kankaanpääläisten oma nimitys aktiiviselle, aloitteelliselle, positiiviselle ja ympärilleen energiaa
luovalle henkilölle.
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Matkailun kehittäminen
Osallistetaan yhdistyksiä matkailun kehittämiseen. Tehdään yhteistyötä matkailuun liittyvien palveluiden kuten esimerkiksi opas- ja ohjelmapalveluiden tuottamisessa.
YHDISTYSTEN TUOTTAMA HYVINVOINTI
Harrastusmahdollisuuksien tarjonta
Yhdistykset tarjoavat kuntalaisille monipuolisia vapaa-ajan vieton ja harrastamisen mahdollisuuksia.
Kootaan harrastusopas yhdistysten tuottamista vapaa-ajan palveluista.
Yhteistyö koulujen kanssa
Yhdistykset tekevät koulujen kanssa monipuolista yhteistä järjestämällä esimerkiksi erilaisia kerhoja
ja tunteja. Kehitetään yhteistyötä edelleen.
Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen
Kannustetaan ja tuetaan yhdistyksiä työllistämään työttömiä ja nuoria esim. palkkatuella. Kannustetaan yhdistyksiä myös hyödyntämään kuntouttavan työtoiminnan palveluita.

9. OHJELMAN TOTEUTUS JA SEURANTA
Yhdistysohjelman hyväksyy Kankaanpään kaupunginhallitus. Lisäksi se viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Yhdistysohjelma on osa kaupunkistrategian toteuttamista. Yhdistysohjelman toteutumista seurataan kaupungin ja yhdistysten yhteisissä kokoontumisissa.
Tarvittaessa yhdistysohjelmaan tehdään muutoksia ja täydennyksiä. Yhdistysohjelman valmistuessa
kesällä 2020 on jo tiedossa tarve tehdä yhdistysohjelmaan päivitys vuoden 2021 aikana Honkajoen
kunnan liittyessä osaksi Kankaanpään kaupunkia.

Kuva: Martti Tikka
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Sykettä Kankaanpäähän
KANKAANPÄÄN YHDISTYSOHJELMA
Ohjelma on laadittu osana SataKylät ry:n hallinnoimaa Yhdistysohjelmilla hyvinvointia ja
elinvoimaa -hanketta, joka on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

OHJELMAN TEON ERI VAIHEISIIN OSALLISTUNEET TAHOT:
Eläkeliitto Kankaanpään Yhdistys ry

Kankaanpään Työväenyhdistys ry

Erityisnuorten Ystäväkahvila Ry

Kankaanpään Urheilijat ry

Hapuan Martat

Kankaanpään Urheilusukeltajat ry

Kankaaanpään Maa-ja Kotitalousnaiset

Kankaanpään Voimistelijat ry

Kankaanpaan eläkkeensaajat ry

Kankaanpään VPK

Kankaanpää Seura ry

Kankaanpään Yrittäjänaiset ry

Kankaanpään 4H-yhdistys ry

Kankaanpään Yrittäjät Ry

Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö

Kankaanpään Zonta-kerho ry

Kankaanpään Eläkkeensaajat ry

Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry

Kankaanpään Helluntailähetys ry

Korvaluoman-Karhusaaren kyläyhdistys ry

Kankaanpään kansalliset seniorit ry

Kuvaseura Pikseli ry

Kankaanpään Karjalaseura ry

LC Kankaanpää ry

Kankaanpään Korpiveikot ry

LC Kankaanpää/Helmi ry

Kankaanpään Moottoripyöräkerho ry

Mailajuniorit ry

Kankaanpään Nuorkauppakamari ry

MLL Kankaanpään yhdistys ry

Kankaanpään Pallo ry

Myllymäen Rännipallot ry

Kankaanpään Palvelukotiyhdistys ry

Niinisalon Erämiehet RY

Kankaanpään Pelastakaa Lapset ry

Niinisalon kyläyhdistys ry

Kankaanpään seudun Leisku ry

Niinisalon ratsastajat ry

Kankaanpään seudun luonnonystävät ry

PAM - palvelualojen Kankaanpään os 132 ry

Kankaanpään seudun muistiyhdistys ry

Pohjois-Satakunnan Sotilaspoikien Perinnekilta ry

Kankaanpään Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Pohjois-Satakunnan vihreät ry

Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ry

Santaskylän kyläyhdistys ry

Kankaanpään Seudun Reumayhdistys ry

Satojen Elämysten Pohjois-Satakunta ry

Kankaanpään Seudun Sydänyhdistys ry

SF-Caravan Satakunta ry

Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt ry Kaseva

Taitokeskus Kankaanpää / Taito Satakunta ry

Kankaanpään seurakunta

Vapaa-ajan viettäjät ry

Kankaanpään Suunnistajat ry

Venesjärven kyläyhdistys ry

Kankaanpään Taideyhdistys ry

Veneskosken kyläyhdistys ry

Kankaanpään Toimitupa ry

Vihteljärven Metsästysseura ry

Teksti: Hanna Ruohola / SataKylät ry

Kuinka monta hörhiäistä
löydät ohjelman sivuilta?

