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1 JOHDANTO 
 

 

Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry perustettiin vuonna 2003 monien selvitysten jälkeen 

vastaamaan seudun silloisia tarpeita kulttuurin saralla. Hakiessani opiskelemaan 

kulttuurituottajan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa keväällä 2011 otin yhteyttä 

Kulttuuriyhdistyksen uuteen vasta valittuun puheenjohtajaan ja kysyin, olisiko 

Kulttuuriyhdistyksellä tarvetta kehittämistyölle. Hän ehdotti, että ottaisin tarkasteluun 

Kulttuuriyhdistyksen koko toiminnan ja lähtisimme kehittämään sitä vastaamaan 

paremmin tämän päivän tarpeita. Opinnäytetyön aihe vietiin Kulttuuriyhdistyksen 

hallitukselle tiedoksi marraskuussa 2011. 

 

Vuosi 2012 on Kulttuuriyhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi. Koimme yhdistyksen viime 

vuoden puheenjohtajan kanssa, että nyt on hyvä hetki pysähtyä katsomaan taakse ja 

arvioida yhdistyksen toimintaa ja asemaa seutukunnassa. Lähdin etsimään vastausta 

kysymykseen: mihin suuntaan yhdistyksen toimintaa tulisi kehittää, jotta se jatkossakin 

lunastaisi paikkansa seudullisessa kulttuurityössä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena 

on kehittää Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen toimintaa ja tarkentaa yhdistyksen roolia 

seudullisessa kulttuurityössä. Opinnäytetyön osana luodaan erilaisia tulevaisuuskuvia 

sekä tehdään yhdistykselle uusi strategia. Tarkastelen työssä myös laajemmin 

kolmannen sektorin roolia kulttuuripalvelujen tuottamisessa maaseudulla.  

 

Suupohjan seutukunnan kunnat tekevät omaa kulttuurityötään hyvin erilaisilla 

resursseilla. Opinnäytetyössä selvitetään miten Kulttuuriyhdistys kolmannen sektorin 

toimijana voisi vielä paremmin täydentää tätä työtä. Koska kunnat ovat yhdistyksen 



4 

 

 

suurimpia rahoittajia, täytyy yhdistyksen pystyä osoittamaan kunnille niiden saama 

hyöty.  

 

Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry on valtakunnallisesti ainutlaatuinen organisaatio, koska 

se toimii kuuden kunnan alueella ja sillä on palkattu työntekijä. Samankaltaisia 

yhdistyksiä toki on, mutta suurin osa niistä toimii yhden kunnan alueella tai pelkästään 

vapaaehtoisvoimin. Tämän vuoksi opinnäytetyöni palvelee sekä paikallisella tasolla 

Suupohjan Kulttuuriyhdistystä ja Suupohjan seutukuntaa että valtakunnallisesti 

esimerkkinä kulttuuripalvelujen tuottamisesta seudullisesti kolmannen sektorin 

toimesta. 

 

Olen itse ollut Kulttuuriyhdistyksen hallituksen jäsenenä sen perustamisesta aina 

vuoteen 2009 saakka. Minulla on siis yli kuuden vuoden omakohtainen kokemus 

yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi olen kotoisin ja asun nykyäänkin Suupohjan seudulla, 

joten seudun toimijat, toimintatavat ja -ympäristö ovat minulle varsin tuttuja.  

 

Seuraavassa luvussa määrittelen lyhyesti kehittämistyön tavoitteen sekä esittelen 

käytetyt tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmät. Luvussa kolme kerron tarkemmin 

Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen toiminta-alueesta ja luon katsauksen alueen kuntien 

kulttuuritoimiin ja -resursseihin. Esittelen myös tarkemmin Suupohjan 

Kulttuuriyhdistystä, sen tarkoitusta ja organisaatiota, historiaa sekä siihen kohdistuvia 

odotuksia ja haasteita tänä päivänä. 

 

Luvussa neljä tarkastelen kolmatta sektoria yleensä kulttuuripalveluiden tuottajana 

maaseudulla Suomessa. Kerron erilaisista laeista ja määräyksistä koskien kuntien 

kulttuuripalveluita sekä avaan kolmannen sektorin ja kuntien välistä yhteistyötä. Pohdin 

myös meneillään olevan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutuksia Suupohjan 

Kulttuuriyhdistyksen toimintaan. Paneudun lisäksi kolmannen sektorin ainutlaatuisiin 

haasteisiin maaseudulla sekä tarkastelen kolmatta sektoria erityisesti palvelujen 

tuottajana. Luvun lopussa luon katsauksen yhdistystoiminnan ajankohtaisiin 

haasteisiin. 

 

Luvussa viisi luodaan katseet tulevaan. Esittelen pitämieni tulevaisuusverstaiden 

tuotoksia: tulevaisuuskuvia sekä konkreettisia askeleita haluttuihin asioihin. Luvussa 
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kuusi on avattu Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen hallituksen tekemää arviota 

yhdistyksen toiminnasta. Luvussa on esitelty myös opinnäytetyön konkreettinen tuotos: 

Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen strategia vuosille 2012-2017. 

 

Luvussa seitsemän kerron omia johtopäätöksiäni ja toimenpide-ehdotuksiani, joita olen 

miettinyt opinnäytetyöprosessin aikana. Luvussa kahdeksan arvioin omaa 

opinnäytetyöprosessiani sekä opinnäytetyön onnistumista. 
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2 KEHITTÄMISTYÖN TAVOITE JA KÄYTETYT MENETELMÄT 
 

Opinnäytetyön kehittämiskohteena toimii Etelä-Pohjanmaalla Suupohjan alueella 

toimiva Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry, joka on seudullinen kulttuuripalveluja tuottava 

yhdistys. Vuosi 2012 on Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry:n yhdeksäs toimintavuosi. 

Opinnäytetyön avulla kehitetään Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen toimintaa ja 

tarkennetaan yhdistyksen roolia seudullisessa kulttuurityössä. Osana opinnäytetyötä 

luodaan erilaisia tulevaisuuskuvia ja tehdään Suupohjan Kulttuuriyhdistykselle uusi 

strategia. Kehittämiskohde on esitelty tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

2.1 Tapaustutkimuksella syvällistä tietoa 
 

Valitsin kehittämistyöni lähestymistavaksi tapaustutkimuksen, koska se soveltuu hyvin 

kehittämisehdotusten ja -ideoiden tuottamiseen. Tapaustutkimuksessa pyrkimyksenä 

on tuottaa syvällistä ja yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta asiasta. Tällä tavalla on 

mahdollista ymmärtää kehittämisen kohdetta kokonaisvaltaisesti realistisessa 

toimintaympäristössä. Tapaustutkimuksessa on tärkeämpää saada selville suppeasta 

kohteesta paljon kuin laajasta joukosta vähän. Kysymys on siitä, kuinka jokin on 

mahdollista ja kuinka jokin tapahtuu, eikä siitä, kuinka yleistä jokin on. 

Tapaustutkimuksessa asiaa tutkitaan huomioimalla paikalliset, ajalliset ja sosiaaliset 

tilanteet ja yhteydet. Tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa kehittämisen tueksi. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 52–53.) 

 

Tapaustutkimuksessakaan kehittämistyötä ei aloiteta tyhjästä, vaan se nojautuu 

teorioihin, metodeihin ja aiempiin tutkimuksiin. Kehittämistyössä ei tarvitse noudattaa 

orjallisesti vanhoja käytäntöjä, mutta niistä pitää olla kuitenkin tietoinen. Tärkeintä on 

löytää olemassa olevasta kirjallisuudesta ja muista lähteistä se, mikä on olennaista 

oman työn kannalta. Tärkeitä asioita ovat asioiden tausta ja menetelmät, joiden 

pohjalta on käsitelty samantapaisia ongelmia kuin omassa kehittämistehtävässä. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 53–54.) 

 

Tapaustutkimuksessa lähdetään usein liikkeelle tutkittavasta tapauksesta, ei pelkästään 

yleisistä teorioista. Kehittämiskohteesta kiinnostuneella on usein asiasta jonkinlaista 
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aiempaa tietoa, mikä mahdollistaa kehittämistehtävän alustavan määrittelyn. (Ojasalo, 

Moilanen & Ritalahti 2009, 54.) Tässä tapauksessa opinnäytetyön tekijällä on kuuden 

vuoden mittainen kokemus kehittämiskohteena olevan yhdistyksen hallituksen 

jäsenenä toimimisesta. Tämän vuoksi työn tekijän perustiedot kehittämiskohteesta ovat 

laajat. 

 

Tutkimusprosessin ensimmäinen vaihe ei kuitenkaan aina ole tarkan kehittämiskohteen 

valinta, sillä pohjatyöstä huolimatta kehittämiskohde täsmentyy prosessin edetessä. On 

luonnollista, että joskus kehittämistyön edetessä huomataan, että alkuperäinen 

kehittämistehtävä ei enää olekaan tärkeä, jolloin kehittämistehtävää pitää muokata tai 

muuttaa. Usein aiheeseen pitää ensin perehtyä, jotta voi saada selville, mikä todellinen 

kehittämistehtävä oikein on. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 54.) Tämän 

opinnäytetyön alkuperäisenä ajatuksena oli katsoa taakse ja arvioida Suupohjan 

Kulttuuriyhdistyksen toimintaa ja roolia Suupohjassa. Tällainen ajattelutapa osoittautui 

kuitenkin työn edetessä tarpeettomaksi ja katseet suunnattiin suurimmaksi osaksi 

eteenpäin, työn tavoitteena kun oli nimenomaan luoda tulevaisuuteen suuntaava 

strategia. 

 

Tapaustutkimuksessa on tyypillistä, että monenlaisia menetelmiä käyttämällä saadaan 

syvällinen, monipuolinen ja kokonaisvaltainen kuva tutkittavasta kohteesta. 

Tapaustutkimuksessa on mahdollista käyttää niin määrällisiä kuin laadullisiakin 

menetelmiä tai yhdistellä niitä. Tiedonkeruumenetelmänä käytetään usein erilaisia 

haastatteluja, koska tapaustutkimus liittyy tyypillisesti ihmisen toiminnan tutkimiseen 

erilaisissa tilanteissa. Toimijat ovat itse kehitettävän ilmiön asiantuntijoita ja osaavat 

parhaiten kuvata ja selittää sitä. Tapaustutkimukseen soveltuvat myös esimerkiksi 

aivoriihityöskentely sekä erilaiset ennakoinnin menetelmät. (Ojasalo, Moilanen & 

Ritalahti 2009, 55.) Seuraavissa kappaleissa kerron hieman tarkemmin tässä 

kehittämistyössä käytetyistä menetelmistä.  

 

2.2 Haastatteluilla asian ytimeen 

 
Suupohjan Kulttuuriyhdistys toteutti alkuvuodesta 2012 jäsenkyselyn, jonka kysymyksiä 

mietimme yhdessä yhdistyksen vs. toiminnanjohtajan kanssa niin, että ne palvelisivat 

osaksi myös tämän työn tekemistä. Kyselyn tekninen toteutus sekä markkinointi olivat 
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Kulttuuriyhdistyksen vastuulla. Kysely toteutettiin sekä paperiversiona että 

nettikyselynä vasta avattujen Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen uusien nettisivujen 

kautta. Tietoa kyselystä lähetettiin laajasti sekä jäsenistölle että läheisimmille 

yhteistyökumppaneille (kolmannen sektorin toimijat sekä kunnalliset kulttuuritoimijat). 

Kyselyn avulla oli tarkoitus mitata tietoutta yhdistyksen toiminnasta, asenteita 

yhdistystä kohtaan sekä yhdistyksen toimintaan liittyviä toiveita ja odotuksia. Kyselyssä 

käytettiin sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä. Kyselyn avulla oli tarkoitus 

saada helposti ja nopeasti kartoitettua jäsenistön ja yhteistyötahojen intressit 

yhdistystä kohtaan. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 108.) Kyselyyn tuli kuitenkin 

vain kaksi vastausta, joten kyselystä ei saatu johdettua mitään käytettävää tietoa 

tähän työhön. 

 

Kulttuuriyhdistyksen historian ja toiminnan kannalta merkittävässä roolissa olevien tai 

olleiden ihmisten (vs. toiminnanjohtaja, yhdistyksen entiset puheenjohtajat) 

haastattelujen avulla saatiin kerättyä syvällisempää tietoa yhdistyksen toiminnasta. 

Kunnallisten kulttuuritoimijoiden haastattelujen avulla selvitettiin tärkeimpien 

yhteistyökumppaneiden asenteet ja odotukset yhdistystä kohtaan. Haastattelut 

suoritettiin pääosin sähköpostin välityksellä sekä puhelimessa. Koska vastaavaa 

toimintamallia (seudullista kulttuuriyhdistystä) ei ole aiemmin tutkittu, saatiin 

haastattelujen avulla avattua uusia näkökulmia seudulliseen kulttuurityön 

kehittämiseen. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 95.) 

 

2.3 Katseita tulevaan tulevaisuusverstaan avulla 
 

Suunnittelin ja toteutin yhdistyksen hallituksen jäsenille suunnatun sekä muillekin 

kiinnostuneille avoimen yhden päivän mittaisen tulevaisuusverstaan lauantaina 

11.2.2012. Verstaassa luotiin erilaisia tulevaisuuskuvia sekä pohdittiin, miten 

verstaaseen osallistuneet toimijat itse voisivat vaikuttaa siihen, että näihin toivottaviin 

tulevaisuuskuviin päästäisiin. Kulttuuriyhdistys vastasi verstaan teknisistä järjestelyistä 

ja minä sisällöstä. Verstas oli ennen kaikkea suunnattu Kulttuuriyhdistyksen nykyisille 

hallituksen jäsenille, joiden kanssa ajankohta sovittiin jo syksyllä 2011. Verstaaseen 

kutsuttiin henkilökohtaisesti myös yhdistyksen edelliset puheenjohtajat sekä muita 

alueen kulttuuritoimijoita. Verstaasta oli ilmoitus Suupohjan Seutu -nimisessä 

ilmaisjakelulehdessä, joka jaetaan alueen kaikkiin talouksiin. Markkinointia tehtiin myös 
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Facebookin ja sähköpostin kautta. Tulevaisuusverstaan tarkoituksena oli samalla saada 

hallituksen jäsenet paremmin sitoutumaan tulevaan strategiaan, koska he olisivat itse 

olleet sitä luomassa (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 137). 

 

Tulevaisuusverstaaseen osallistui kaikkiaan kymmenen henkilöä. Kulttuuriyhdistyksestä 

verstaaseen osallistuivat ainoastaan yhdistyksen puheenjohtaja ja vs. toiminnanjohtaja 

sekä yhdistyksen varapuheenjohtaja, joka hänkin joutui poistumaan ennen kuin 

varsinaiset ryhmätyöt aloitettiin. Näin ollen tavoite hallituksen sitouttamisesta 

kehittämistyöhön ei toteutunut. Yksi osallistujista oli Kulttuuriyhdistyksen 

hankeharjoittelija ja kaksi osallistujaa oli paikalla muuten työnsä puolesta. Muut 

osallistujat olivat paikalla henkilökohtaisen kiinnostuksensa vuoksi tai löyhästi 

edustamassa jotain kolmannen sektorin kulttuuritahoa. 

 

Toteutin myös Suupohjan seutukunnan kuntien kulttuuriasioista vastaaville 

työntekijöille tiivistetyn version tulevaisuusverstaasta keskiviikkona 15.2.2012, koska 

heistä kukaan ei päässyt varsinaiseen tulevaisuusverstaaseen. Kuntien 

kulttuurivastaavista tilaisuuteen osallistui neljä henkilöä viidestä. Työskentelyaikaa oli 

kuitenkin sen verran vähän, että samanlaisiin syvällisiin keskusteluihin ei päästy kuin 

lauantain verstaassa. 

 

2.4 Yhdistyksen arviointia SWOT-analyysillä  
 

Koska hallituksen jäsenet eivät osallistuneet tulevaisuusverstaaseen runsaslukuisesti, 

emme voineet lähteä työstämään strategiaa suoraan verstaassa luomiamme 

tulevaisuuskuvia apuna käyttäen. Päätimmekin epävirallisen strategiatyöryhmän (johon 

kuului minun lisäkseni yhdistyksen puheenjohtaja ja vs. toiminnanjohtaja) kanssa 

tehdä yhdessä koko hallituksen kanssa vielä SWOT-analyysin yhdistyksen toiminnasta 

ennen kuin varsinaista strategiaa ryhdyttiin luomaan. 

 

SWOT-analyysi on hyödyllinen ja yksinkertainen nelikenttämenetelmä organisaation 

toiminnan, hankkeiden ja projektien suunnittelussa. Analyysin kohteena voi olla 

organisaation toiminta koko laajuudessaan tai esimerkiksi jonkin tuotteen tai palvelun 

asema ja kilpailukyky. SWOT-analyysin avulla pystytään kuvaamaan organisaation ja 



10 

 

 

sen toiminnan sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 133, 176.) 

 

Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen hallitus teki kokouksensa jälkeen 7.3.2012 laajan 

SWOT-analyysin yhdistyksen toiminnasta. Paikalla oli minun lisäksi yhteensä viisi 

henkilöä: vs. toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja (jotka olivat ainoat 

Kulttuuriyhdistyksen edustajat, jotka osallistuivat tulevaisuusverstastyöskentelyyn 

alusta loppuun saakka), yhdistyksen varapuheenjohtaja (joka poistui 

tulevaisuusverstaasta ennen kuin varsinaisia ryhmätöitä alettiin tehdä) sekä kaksi 

muuta hallituksen jäsentä. Yhdistyksen hallituksessa on yhteensä 14 jäsentä ja 

jokaisella heistä on henkilökohtainen varajäsen.  

 

SWOT-analyysi toteutettiin niin, että pöydällä oli neljä isoa paperia (otsikoilla 

vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat), joihin jokainen kävi kirjoittamassa 

ajatuksiaan ranskalaisilla viivoilla. Tämä jälkeen niistä muodostettiin otsikoita, joita 

avattiin yhdessä keskustellen. Samaan aihepiiriin liittyvät otsikot ja asiat yhdistettiin ja 

lopuksi suoritettiin äänestys aiheiden tärkeydestä. Itse osallistuin ajatusten 

kirjaamiseen nelikenttään, mutta äänestykseen en osallistunut. SWOT-analyysin 

tarkoituksena oli antaa raamit tulevalle strategialle. Emme jaotelleet nelikenttään 

sisäisiä tai ulkoisia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia tai uhkia, vaan 

käsittelimme yhdistyksen toimintaa pelkästään otsikoiden ”vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet ja uhat” avulla. Mahdollisuudet näimme enemmänkin tulevaisuuteen 

suunnattuina asioina kuin ulkoisina mahdollisuuksina. 

 

2.5 Strategialla uusia suuntia 
 

Opinnäytetyön kehittämisosion päämääränä oli luoda Suupohjan Kulttuuriyhdistykselle 

uusi strategia. Strategian pohjana käytettiin tulevaisuusverstaiden ja SWOT-analyysin 

aineistoa sekä epävirallisen strategiatyöryhmän (yhdistyksen vs. toiminnanjohtaja, 

puheenjohtaja ja allekirjoittanut) taustatietämystä ja asiantuntemusta. Teimme 

strategiaan liittyviä valintoja yhdessä työryhmän kanssa, jonka jälkeen jatkoin 

strategiakaavion työstämistä itsenäisesti sekä muodostin yhdistykselle visio- ja 

missiolauseet. 
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Elisa Juholinin (2009) mukaan strategia muodostuu sellaisista toimintaa 

yhdenmukaistavista määrittelyistä, valinnoista ja tavoitteista, joita soveltamalla ja 

toteuttamalla yhteisö menestyy nyt ja tulevaisuudessa. Strategiassa päähuomio on 

menneisyyden ja nykyisyyden sijaan aina tulevaisuudessa. Strategia sisältää 

tavoitteiden lisäksi toiminnan keskeiset suuntaviivat eli toimintalinjat. Strategia on 

eräänlainen punainen lanka, joka ohjaa kaikkea toimintaa ja joka on jollain tavalla 

nähtävissä kaikessa tekemisessä. (Juholin 2009, 69.) Yhtä paljon kuin strategia on 

valintojen tekemistä sen suhteen mitä tehdään, niin se on valintojen tekemistä siitä 

mitä ei tehdä. 

 

Tässä työssä strategia luotiin Juholinin (2009) 3x3x3 -mallin mukaisesti. 3x3x3-kuvio 

on alun perin Pirjo Ojanperän kehittämä. Leif Åbergin (2000) mukaan malli sai alkunsa 

Ojanperän tiimin pohtiessa 1990-luvun alussa Kesoil -huoltoasemaketjun liikeideaa. 

3x3x3 -mallissa määritellään ensin organisaation visio, jonka jälkeen valitaan kolme 

strategista linjausta ja jokaiselle linjaukselle kolme taktiikkatason valintaa. Lopuksi vielä 

jokaiselle taktiikkatason valinnalle luodaan kolme operatiivista toimintaa: esimerkkejä, 

kuinka valittuihin tavoitteisiin päästäisiin. (Juholin 2009, 82; Åberg 2000, 131.) 
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3 SUUPOHJAN SEUTUKUNTA JA SUUPOHJAN KULTTUURIYHDISTYS 
 

Tässä kappaleessa kerron lyhyesti yhdistyksen toiminta-alueesta sekä siihen kuuluvista 

kunnista ja niiden kulttuuriresursseista. Kuntien kulttuuriresurssit vaihtelevat paljon 

senkin takia, että kunnat ovat hyvin erikokoisia. Tämän vuoksi katsoin aiheelliseksi 

avata jokaisen kunnan tilannetta erikseen sen sijaan, että olisin tarkastellut toiminta-

aluetta yhtenä kokonaisuutena. Kuntien kulttuuriresursseihin liittyvät tiedot olen saanut 

kuntien kulttuurista vastaaville työntekijöille suorittamieni sähköpostihaastattelujen 

perusteella. Kerron myös kehittämiskohteena olevasta Suupohjan 

Kulttuuriyhdistyksestä, sen tarkoituksesta, organisaatiosta ja historiasta sekä 

kehittämistyön aikana esille nousseista yhdistykseen kohdistuvista odotuksista ja 

haasteista. 

 

3.1 Yhdistyksen toiminta-alue ja kuntien kulttuuriresurssit 
 

Suupohja sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla. Suupohjan seutukuntaan tai alueeseen kuuluu 

tulkinnasta riippuen 5-8 kuntaa. Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry:n alkuperäiseen 

toiminta-alueeseen kuuluivat Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kunnat sekä 

Kauhajoen kaupunki. Myöhemmin toimialue laajeni Kaskisiin, kun Kaskisten kaupunki 

liittyi jäseneksi suomenkielisten asukkaiden osalta. Jurvan tehtyä kuntaliitos Kurikan 

kanssa, laajeni toimialue koskemaan koko Kurikan kaupunkia. Kurikka oli jäsenenä 

entisen Jurvan osalta 31.12.2011 saakka. Esittelen yhdistyksen toiminta-aluetta 

seuraavalla sivulla karttakuvien avulla. 
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Kuva 1. Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen alkuperäiseen toiminta-alueeseen 

kuuluivat Jurva, Teuva, Karijoki, Isojoki ja Kauhajoki.  

 

 

Kuva 2. Vuoden 2011 lopussa toiminta-alueeseen kuuluivat Teuva, Karijoki, Isojoki, 

Kauhajoki, Kurikka ja Kaskinen. (Kuvassa olevat Närpiö ja Kristiinankaupunki eivät 

kuulu yhdistyksen toiminta-alueeseen.) 
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Karijoella on noin 1500 asukasta (Väestötietojärjestelmä 2012) ja se on 

asukasluvultaan ja pinta-alaltaan alueen pienin kunta. Karijoen kunnassa 

kulttuuriasioista vastaa va. kirjastonjohtaja-kulttuurisihteeri. Omien sanojensa mukaan 

hänen työpanoksesta kulttuurisihteerin työn osuus on 5 %. Koulutukseltaan 

kirjastonjohtaja-kulttuurisihteeri on yo-merkonomi ja hänellä on myös kirjastoalan 

ammattitutkinto. (Lahelma 2012.) 

 

Karijoen kunnan kulttuuripalveluihin kuuluvat erilaiset konsertit ja teatterimatkat sekä 

Pyhäinpäiväsoitot ja Karijoki-päivät, jotka kirjastonjohtaja-kulttuurisihteeri kokee 

haasteellisimmiksi. Eniten hän pitää tapahtumien järjestämisestä sekä uusien ideoiden 

kokeilusta. (Lahelma 2012.) 

 

Isojoella on noin 2400 asukasta (Väestötietojärjestelmä 2012), mutta se on pinta-

alaltaan Kulttuuriyhdistyksen toiminta-alueen toiseksi suurin kunta. Isojoella 

kulttuuriasioita hoitaa kirjastonjohtaja varsinaisen työnsä ohessa. Omien sanojensa 

mukaan työt jakautuvat suurin piirtein 90 % kirjastolle ja 10 % kulttuurille. 

Koulutukseltaan kirjastonjohtaja on filosofian maisteri ja tradenomi. (Mäkinen 2012.) 

 

Isojoen kunnan kulttuuripalveluihin kuuluvat jokakeväiset Isojoki-viikot, 

kulttuuriavustukset, teatterimatkat sekä silloin tällöin jonka esiintyjän järjestäminen 

lapsille tai senioreille. Lauhan Speleissä kunta on mukana, vaikka tapahtuma 

järjestetäänkin pääosin vapaaehtoisvoimin. Yleisesti ottaen kunnan kulttuuritoimintaa 

järjestetään usein yhteistyössä vapaa-aikatoimen tai Karijoen kunnan kanssa. 

Haastavaksi omassa työssään kirjastonjohtaja kokee koko kulttuuripuolen, koska ei 

omaa alan koulutusta ja rahaa toimintaan ei juuri ole. (Mäkinen 2012.) 

 

Kaskinen on kaksikielinen, yhteensä noin 1400 asukkaan kaupunki 

(Väestötietojärjestelmä 2012). Se on kuitenkin Kulttuuriyhdistyksen jäsenenä 

pelkästään suomenkielisten asukkaiden osalta, joita on noin 1000 (Kaskisten kaupunki 

2012). Kaskisissa kulttuuriasioista vastaa kirjastotoimenjohtaja. Omien sanojensa 

mukaan työajasta noin 70 % menee kirjastolle ja 30 % kulttuurille. Koulutukseltaan 

kirjastotoimenjohtaja on valtiotieteiden maisteri ja kirjastonhoitaja. (Honkasalo 2012.) 
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Kaskisten kaupungin tarjoamiin kulttuuripalveluihin kuuluvat Kalastusmuseo sekä yksi 

tai useampi teatterimatka ja joitakin konsertteja vuoden aikana. Haastavaksi omassa 

työssään kirjastotoimenjohtaja kokee hajanaisuuden ja ajan puutteen. (Honkasalo 

2012.) 

 

Teuvalla on noin 5800 asukasta (Väestötietojärjestelmä 2012). Kulttuuriasioista 

vastaa vapaa-aikasihteeri, jonka työnkuvaan kuluu nuoriso-, liikunta ja kulttuuritoimen 

sekä uimahallin hallinnointi. Omien sanojensa mukaan työajasta liikuntatoimelle ja 

uimahallille kuluu karkeasti jaotellen noin 40 %, nuorisotoimelle 20 % ja 

kulttuuritoimelle 40 %. Koulutukseltaan vapaa-aikasihteeri on nuoriso- ja vapaa-

ajanohjaaja. (Käkelä 2012.) 

 

Teuvan kunnan kulttuuripalveluihin kuuluvat vuosittaiset tapahtumat kuten Elolystit, 

maakunnallinen taidenäyttely Ars Nova Botnica, itsenäisyyspäiväjuhla, kansallisen 

veteraanipäivän juhla sekä erilliset konsertit. Kunta järjestää myös nuorille suunnattuja 

konsertti- ja teatterireissuja sekä taideleirejä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. 

Kunta jakaa vuosittain kulttuuriyhdistyksille perus- ja kohdeavustuksia hakemusten 

mukaan. Haastavaksi omassa työssään vapaa-aikasihteeri kokee riittämättömän ajan ja 

sijaisen puutteen, jolloin työasioita joutuu usein hoitamaan sairaanakin. (Käkelä 2012.) 

 

Kauhajoki on alueen suurin kunta (kaupunki) niin pinta-alaltaan kuin asukasluvultaan. 

Kauhajoella on noin 14 200 asukasta (Väestötietojärjestelmä 2012). Kauhajoella 

kulttuuriasioista vastaa kulttuurisihteeri, jonka tehtäviin kuuluu Kauhajoen kaupungin 

Kulttuurin kehittämisohjelman 2012–2020 mukaan kulttuuritoiminnan koordinointi, 

taiteen harrastamisen ja harjoittamisen edistäminen, taidepalvelusten tarjonta ja 

käyttö, kotiseututyön ja paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen yhdessä kolmannen 

sektorin kanssa sekä taiteen perusopetuksen koordinointi. Kulttuurisihteerin omien 

sanojen mukaan käytännössä hänen työhönsä kuuluu muun muassa erilaisten 

vuosittaisten kulttuuritapahtumien, kuten Kauhajoen Kriuhnaasut, Hämes Havunen Soi 

ja Syöminkien Yö järjestäminen. Lisäksi hän koordinoi eri-ikäisille suunnattua ohjelmaa 

niin päivätoimintakeskukseen, vanhainkoteihin, terveyskeskukseen, palvelutaloihin kuin 

päiväkoteihinkin. Eri kulttuuritoimijoiden kanssa yhteistyössä järjestetään erilaisia 

tapahtumia sekä kulttuuritoimijoiden palavereita. Tapahtumatoiminnassa yhteistyötä 
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tehdään eri hallintokuntien kanssa ja kuntayhteistyötä myös yli maakuntarajojen. 

(Kauhajoen kaupungin Kulttuurin kehittämisohjelma 2012–2020, 6; Ala-Fossi 2012.) 

 

Nykyinen kulttuurisihteeri on aiemmin työskennellyt vuosia kaupungin 

nuorisosihteerinä. Hän siirtyi kaupungin kulttuurityöntekijäksi vuoden 2007 lopulla. Sitä 

ennen kaupungilla oli ollut kulttuuritoimen viranhaltija viimeksi vuonna 1993. 

Kulttuurityöntekijän tehtävä vakinaistettiin vuoden 2008 alusta ja vuoden 2011 alusta 

lähtien nimike muuttui kulttuurisihteeriksi. (Kauhajoen kaupungin Kulttuurin 

kehittämisohjelma 2012–2020, 6.) 

 

Kulttuurisihteerin mukaan hänen jokainen työpäivänsä on erilainen. Hän kokee työn 

haastavaksi mutta motivoivaksi, koska saa olla tekemässä ihmisten kanssa arvokasta 

kulttuurityötä. Haastavinta hänen mukaansa on pienten palasten sovittaminen yhteen 

isoksi tapahtumaksi sekä hankkeet ja projektit. (Ala-Fossi 2012.) 

 

Jurvan kunta teki kuntaliitoksen Kurikan kaupungin kanssa vuonna 2009 (Kurikan 

kaupunki 2012B). Kurikan kaupunki oli vuoden 2011 loppuun saakka 

Kulttuuriyhdistyksen jäsenenä entisen Jurvan osalta. Kurikan kaupungissa on noin 14 

500 asukasta (Väestötietojärjestelmä 2012), joista noin 4200 asuu entisen Jurvan 

alueella (Ahonen 2012A). Kurikassa kulttuuriasioita hoitaa kulttuuripäällikkö, jonka 

työpanoksesta 100 % menee kulttuuritoimelle. Kulttuuripäällikön lisäksi 

kulttuuritoimella on 2-3 määräaikaista tai tuntipalkkaista työntekijää, kesätyöntekijöitä 

ja harjoittelijoita sekä toimistopalvelut. (Kurikan kaupunki 2012A.) 

 

Kurikan kaupungin kulttuuritoimi toimii kulttuuriasioiden koordinaattorina ja vastaa 

kaupungin monipuolisen kulttuurin kehittämisestä sekä luo edellytyksiä kulttuurin 

toteuttamiselle tukemalla toimijoita yhteistyön, avustusten ja erilaisten toimenpiteiden 

avulla. Kulttuuritoimen tavoitteena on elinvoimainen kulttuuritarjonta. Toiminnan 

perustana ja voimana toimivat aktiiviset kulttuuritoimijat ja -järjestöt. (Kurikan 

kaupunki 2012A.) 
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3.2 Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry 
 

Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry perustettiin vuonna 2003 ja sen toiminta-alueeseen 

kuuluvat Teuvan, Isojoen ja Karijoen kunnat sekä Kauhajoen, Kaskisten ja Kurikan 

kaupungit. Yhdistyksen jäseniä ovat vuoden 2012 alussa Teuvan, Karijoen ja Isojoen 

kunnat, Kauhajoen kaupunki ja Kaskisten kaupunki suomenkielisten asukkaidensa 

osalta. Jäsenkunnat maksavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksua 1,50 € / asukas. 

Yhdistyksellä on myös yritys-, yhteisö ja henkilöjäseniä. Yhdistyksellä on yksi vakituinen 

työntekijä: toiminnanjohtaja. (Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen säännöt; Suupohjan 

Kulttuuriyhdistys ry 2010; Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry 2012.) 

 

Vuosi 2012 on Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi. Yhdistys 

perustettiin monien selvitysten jälkeen täydentämään kunnallisia kulttuuripalveluita ja 

luomaan mahdollisuuksia seudulliseen yhteistyöhön kulttuurin saralla. Yhdistystä olivat 

synnyttämässä seudun kunnat, seudullista yhteistyötä kartoittavat hankkeet ja 

Kauhajoen seudun Verkostopilotti. Yhdistys on rekisteröity ja sen toiminta perustuu 

sääntöihin ja kuntien kanssa solmittuun yhteistyösopimukseen. (Suupohjan 

Kulttuuriyhdistys ry 2010.) 

 

 

Kuva 3. Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen uusittu logo. 

 

Vuoden 2008 syyskokouksessa hyväksyttiin työryhmän valmistelema Tulevaisuuden 

strategia vuosina 2009–2012. Tämän strategian päätavoitteina oli sääntöjen ja 

toimintatapojen uudistaminen, näkyvyyden lisääminen, seudullisten kärkitapahtumien 

kehittäminen sekä rahoituksen varmistaminen. Päätettyjä toimenpiteitä olivat muun 

muassa siirtyminen yhden vuosikokouksen systeemiin ja toiminta-alueen tarkistaminen 

Kaskisten liittyessä mukaan (toteutuivat sääntömuutoksen yhteydessä vuonna 2008), 

hallituksen jäsenten sitouttaminen myös yhdistyksen tapahtumatuotantoon ja muihin 

toimiin sekä tiedon jakaminen kuntapäättäjille. Strategiassa suunniteltuja toimenpiteitä 

olivat myös nuoriin ja lapsiin liittyvän hankkeen käynnistäminen (seuraavana vuonna 

alkoi Bändikoulu-hanke), viestintäsuunnitelman ja graafisen ohjeiston laatiminen sekä 

niiden toteuttaminen, olemassa olevin tapahtumien hyödyntäminen jokaisessa 
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kunnassa ja niihin panostaminen sekä nuorten ja maahanmuuttajien rohkaiseminen 

tekemään omia tapahtumia ja tulemaan mukaan nykyisten tapahtumien tekemiseen. 

Suunnitelmissa oli myös kulttuuriyrittäjien ja -toimijoiden sekä matkailuyrittäjien 

yhteistyön edistäminen tapahtumakentällä sekä uusien kulttuuriyhteistyökuvioiden 

avaaminen sellaisten tahojen kanssa, jotka eivät vielä toimi kulttuurialalla. 

Suunniteltuja toimenpiteitä oli myös koulutus- ja muiden tukirahojen tehokas käyttö, 

hankkeistaminen sekä Kulttuuriyhdistyksen tuotteiden tunnistaminen ja tuotteistaminen 

sekä selkeämpi hinnoittelu osaamiselle ja asiantuntijuudelle. Toimenpiteisiin oli kirjattu 

myös uuden Kurikan (Jurvan ja Kurikan kuntaliitoksen jälkeen) jatkaminen 

Kulttuuriyhdistyksessä sekä kuntajäsenmaksun korottaminen ja aktiivinen henkilö- ja 

yhteisöjäsenhankinta. (Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry 2010.) 

 

Tämän Tulevaisuuden strategian (2009–2012) olemassaolo muistettiin vasta 

opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa, jolloin sen toteutumisen arviointiin ei jäänyt 

aikaa. Uskallan kuitenkin todeta, että osa tavoitteista ja suunnitelluista toimenpiteistä 

on toteutunut loistavasti, mutta osa on jäänyt toteutumatta. Syksyllä 2011 työnsä 

aloittaneelle vs. toiminnanjohtajalle tämän strategian olemassaolo tuli esille vasta 

alkuvuonna 2012, joten hänkään ei ole osannut ottaa strategiaa huomioon 

suunnitellessaan yhdistyksen toimintaa. 

 

3.2.1 Yhdistyksen tarkoitus ja organisaatio 
 

Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on 

turvata suupohjalaisen kulttuuriperinteen säilyminen ja parantaa kulttuurin näkyvyyttä, 

vahvistaa kulttuurielämän edellytyksiä alueella, edistää kansalaisten omaehtoista 

kulttuuriharrastusta, tukea ja uudistaa kansalaisten kulttuurikäsitystä sekä luoda ja 

ylläpitää Suupohjassa kulttuurimyönteistä henkeä. Lisäksi säännöissä sanotaan, että 

yhdistyksen tarkoituksena on tukea erityisesti lasten ja nuorten kulttuuria. (Suupohjan 

Kulttuuriyhdistyksen säännöt.) 

 

Sääntöjen mukaan tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kulttuuri-, 

keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä juhlia, harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja 

julkaisutoimintaa ja tekee aloitteita eri viranomaisille. Yhdistys on yhteistoiminnassa 

kuntien jo olemassa olevien kulttuuritoimien kanssa kuitenkin niin, että yhdistyksen 
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työkenttä on seudullinen kulttuurityö ja paikallinen kulttuurityö on edelleen kuntien 

omien kulttuuritoimien vastuulla. Kulttuuriyhdistys on yhteistoiminnassa muiden alan 

järjestöjen ja toimijoiden kanssa sekä toimii Suupohjan yhteisten kulttuurihankkeiden 

hallinnoijana ja toteuttajana. (Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen säännöt.) 

 

Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen kulttuurisihteerin (nykyään toiminnanjohtaja) 

työohjeessa sanotaan, että kulttuurisihteerin (toiminnanjohtajan) tehtäviin kuuluu 

muun muassa huolehtia yhteydenpidosta jäsenkuntaan sekä eri sidosryhmiin, ideoida 

ja kehitellä yhteistyössä hallituksen ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia 

kehittämishankkeita ja -toimenpiteitä seutukunnan alueella, toimia järjestäjänä tai 

osatoimijana sekä sponsoreiden hankkijana seudullisissa kulttuuritapahtumissa ja 

koordinoida seutukunnan kulttuuritoimintaa sekä toimia linkkihenkilönä. Työohjeen 

mukaan kulttuurisihteerin tulee toimia yhteistyöhakuisesti sekä olla alueellisesti, 

kulttuurinaloittain ja eri toimijoiden suhteen mahdollisimman tasapuolinen ja pyrkiä 

luomaan hyvät suhteet kulttuuritoimijoiden verkostoon. Kulttuurisihteerin tehtävänä on 

myös alalla tapahtuvan kehityksen seuraaminen sekä havaitsemiensa puutteiden ja 

innovatiivisten kehittämismahdollisuuksien esille tuominen. (Suupohjan 

Kulttuuriyhdistys ry 2004.) 

 

Yhdistys toteuttaa kaikessa toiminnassaan seudullisuutta. Yhdistyksen tapahtumat ja 

niiden markkinointi, koulutukset, neuvontatyö ja hankkeet ovat kaikille seudun 

asukkaille avoimia ja ne on suunniteltu kaikkia seudun asukkaita ja 

kulttuuritoimijaryhmiä silmällä pitäen. Kulttuuriyhdistys keskittyy seudullisen kulttuurin 

koordinointiin, kunnioittaen paikallisia toimijoita ja antaen jokaisen kunnan hoitaa 

perinteiset ja selkeästi oman kunnan tapahtumat itse. (Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry 

2012.) 

 

Kulttuuriyhdistys toimii koordinaattorina, joka pyrkii helpottamaan ja lisäämään 

kaikenlaista kulttuurista yhteistyötä Suupohjan seudulla. Yhdistys avustaa seudun 

kulttuuritoimijoita monella tapaa, kuten toimimalla yhteistyökumppanina tapahtumien 

järjestämisessä, lainaamalla järjestyksenvalvojaliivejä ja -lätkiä, antamalla yksilöllistä ja 

perusteellista apurahaneuvontaa sekä lainaamalla äänentoistolaitteita kulukorvausta 

vastaan. Yhdistys toimii yhteistyöhakuisesti tehden yhteistyötä muun muassa seudun 

koulujen, kirjastojen, yritysten, harrastajaryhmien, kuntien kulttuuritoimien, 
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hankevetäjien sekä muiden seudullisten organisaatioiden kanssa. (Suupohjan 

Kulttuuriyhdistys ry 2012.) 

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen voi kuulua 10–15 jäsentä. 

Hallituksessa jokaisella jäsenkunnalla on oma edustaja, joka työskentelee hallituksessa 

tasavertaisena kolmannen sektorin edustajien kanssa. Kaikki hallituksen jäsenet ovat 

joko pitkän linjan kulttuuriharrastajia tai he toimivat ammatikseen kulttuurityössä. 

(Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen säännöt, Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry 2012.) 

 

Yhdistystä perustettaessa (vuonna 2003) yhdistyksen jäseniksi liittyivät Isojoen, 

Jurvan, Karijoen, ja Teuvan kunnat sekä Kauhajoen kaupunki. Yhdistys teki kuntien 

kanssa yhteistoimintasopimuksen, jossa määriteltiin ehdot seutukunnallisen 

kulttuuritoiminnan järjestämisestä. Sopimuksen mukaan yhteistoiminnassa 

noudatetaan Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen sääntöjä, yhdistyslain määräyksiä, 

seudullisen kulttuurisihteerin (nyk. toiminnanjohtaja) työohjetta sekä sopimuksessa 

erikseen sovittuja työtehtäviä. Kuntakohtaiset tehtävät vuosina 2004–2006 olivat 

sopimuksen mukaan seudullisen kulttuurisihteerin osa-aikaisen työpanoksen 

käyttäminen eteläpohjalaisten Spelien järjestämiseen liittyviin tehtäviin. Jatkuvasti 

seudullinen kulttuurisihteeri osallistuu kunnissa tapahtuvaan kulttuuritoimen 

suunnittelu- ja neuvontatyöhön sekä on tarvittaessa mukana tapahtumissa 

osatoimijana. Yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnat vastaavat edelleen 

kuntakohtaisista kulttuuritoimista ja hoitavat niitä kunnissa vallitsevien tapojen ja 

perinteiden mukaisesti. Seutukunnallisiksi tehtäviksi sopimuksessa määritellään, että 

seudullinen kulttuurisihteeri (toiminnanjohtaja) huolehtii sääntömääräisten seudullisten 

kulttuuriasioiden hoidosta yhdistyksen hallituksen ohjeistamana ja valvonnassa. 

Kulttuuriasioita hoidetaan koordinoiden ja kehittäen, neuvoen ja ohjaten sekä 

järjestäen seudullisia tapahtumia yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

(Yhteistoimintasopimus 2004.)  

 

Yhteistoimintasopimuksen mukaan sopimus on voimassa aina vuoden kerrallaan, ellei 

sitä irtisanota jommankumman osapuolen toimesta vähintään kuusi kuukautta ennen 

vuoden loppua. Sopimuksen allekirjoittaneet kunnat sitoutuvat maksamaan yhdistyksen 

suorittamista palveluista yhdistyksen vuosikokouksen päätöksen mukaisen 

asukaslukuun pohjautuvan vuosittaisen jäsenmaksun. Vuonna 2004 jäsenmaksun 
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suuruus oli 1,50 € / asukas / vuosi. Jäsenmaksun mahdollisista muutostarpeista 

yhdistyksen hallituksen tulee sopimuksen mukaan neuvotella kuntien edustajien kanssa 

hyvissä ajoin ennen syyskokousta. (Yhteistoimintasopimus 2004.) Suunnitelmista 

huolimatta jäsenmaksua ei ole toistaiseksi korotettu. 

 

Vuonna 2009 toiminta-alue laajeni Kaskisiin ja Kurikkaan kun Kaskisten kaupunki liittyi 

jäseneksi suomenkielisten asukkaidensa osalta ja Jurvan kunta teki kuntaliitoksen 

Kurikan kaupungin kanssa. Kurikka jatkoi jäsenenä entisen Jurvan osalta vuoden 2011 

loppuun saakka. (Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry:n hallituksen kokouksen 3/2008, 

5/2008, 6/2008 ja syyskokouksen 2008 pöytäkirjat.) 

 

Valtakunnallisesti Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry on ainutlaatuinen organisaatio, koska 

se toimii kuuden kunnan alueella ja sillä on palkattu työntekijä. Samankaltaisia 

yhdistyksiä toki on (kuten Someron Kulttuuri ry), mutta suurin osa niistä toimii yhden 

kunnan alueella tai pelkästään vapaaehtoisvoimin. Kulttuuriyhdistys on edelläkävijä ja 

pioneerityön tekijä ja sen toiminta on herättänyt suurta kiinnostusta eri puolella 

Suomea (Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry 2012). 

 

3.2.2 Yhdistyksen historia lyhyesti 
 

Yhdistyksen historia on sen toiminnan mukaan jaoteltavissa karkeasti kolmeen 

kauteen. Vuosina 2004–2006 Kulttuuriyhdistyksellä oli iso rooli Spelit Suupohjassa -

tapahtumien järjestämisessä. Vuosina 2007–2008 haettiin yhdistykselle uutta roolia ja 

ideoitiin hanketoimintaa. Vuosina 2009–2011 yhdistys on lähtenyt aktiivisesti 

profiloitumaan eri kulttuurialoihin liittyvien hakkeiden toteuttajana. 

 

Ensimmäiset kolme vuotta seudullisen kulttuurisihteerin työpanoksesta meni suuri osa 

Spelit Suupohjassa -kansanmusiikkitapahtumien järjestelyihin. Spelit järjestettiin 

Kauhajoella vuonna 2004, Teuvalla vuonna 2005 ja Jurvassa vuonna 2006. Alkuvuosina 

kulttuuriyhdistys järjesti lisäksi erilaisia omia tapahtumia kuten Bookcrossing Suupohja 

-kirjojen vapauttamistapahtuma, Heli Laaksosen runoiltapäivä, Kirjahullun yö, 

Puolinainen kulttuuripäivä, Tähkäpäiden päällä täysikuu -runotapahtuma, Suupohja 

tanssii ja Runo kiertää kylään. Tapahtumien lisäksi seudullinen kulttuurisihteeri 

konsultoi Kären ja syrämmen tairolla -musiikkinäytelmän ohjausta, järjesti kaikkia 
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Isojoen ja Karijoen alakouluikäisiä koskevan teatteritapahtuman, kirjoitti näytelmän 

Suomen ensimmäisestä pääministeristä (teuvalaissyntyisestä) Lauri Ingmanista, piti 

esiintymistaidon kurssin Suupohjan teatteriharrastajille, suunnitteli ja toteutti 

teatteriohjaajakoulutuksen Isojoella sekä käsikirjoitti ja ohjasi Kauhajoen seurakunnan 

lastenohjaajien toteuttaman lyhytnäytelmän Oikea joulu. Lisäksi seudullinen 

kulttuurisihteeri kuului erilaisten hankkeiden ohjausryhmiin ja osallistui aktiivisesti 

erilaisiin kulttuuriseminaareihin. Kulttuuriyhdistyksen perustaminen herätti alkuvuosina 

laajaa kiinnostusta ja yhdistyksen toimintaa käytiin esittelemässä eri puolella Suomea. 

Tasokasta koulutusta seudun teatteriharrastajille tarjonnut ja Kulttuuriyhdistyksen 

ensimmäinen hanke (Onnenmaa) alkoi myös vuoden 2006 lopussa. (Suupohjan 

Kulttuuriyhdistys ry 2010.) 

 

Vuosina 2007–2008 yhdistys jatkoi Suupohja tanssii -tapahtuman sekä 

runotapahtumien järjestämistä ja aloitti yksilöllisen ja perusteellisen apurahaneuvonnan 

seudun yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Teatterialan koulutuksia järjestänyt 

Onnenmaa-hanke jatkui ja hankkeen puitteissa hankittiin laadukkaat äänentoistolaitteet 

seudun kulttuuritoimijoiden käyttöön. Hanke huipentui Teuvan Perälässä esitettyyn 

Markku Pölösen Onnen maa -näytelmään, jonka näki yli 3000 katsojaa. Kulttuurisihteeri 

kirjoitti näytelmän Suomen sodan (1808) ajasta Kauhajoella, oli mukana elvyttämässä 

elokuvakerhotoimintaa seudulla ja osallistui Lauhan Spelien suunnitteluun ja 

esiintyjähankintoihin Isojoella. Yhdistys myös järjesti Suupohjan Lasten Kulttuuriviikon, 

jonka aikana järjestettiin lapsille suunnattua kulttuuritoimintaa jokaisessa seudun 

kunnassa. Yhdistys oli mukana Suupohjan maahanmuuttostrategian valmistelussa sekä 

huomioi mahanmuuttajia myös omassa toiminnassaan muun muassa kutsumalla heitä 

esiintyjiksi ja työpajojen vetäjiksi. Yhdistys oli mukana osatoimijana monissa 

tapahtumissa ja tilaisuuksissa kuten Edithin päivän kahvitilaisuus -

kulttuuritapahtumassa Teuvalla, Hautamäki erestä ja takkaa -elokuvan kuvauspaikan 

avoimissa ovissa, Jurvan kulttuuriviikolla, Lasten Playcity -leirillä, Suomen sotaa 

käsitelleen seminaarin valmisteluissa, Syöminkien yössä Kauhajoella, Karijoen 

Pyhäinpäivänsoitoissa sekä Kauhajoen Valituskuoron materiaalin keräämisessä ja 

tekstien sommittelussa. Vuonna 2008 muodostettiin strategiaryhmä pohtimaan laajasti 

yhdistyksen tulevaisuutta ja tehtäviä muuttuvassa toimintaympäristössä. (Suupohjan 

Kulttuuriyhdistys ry 2010.) 
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Kolmen viimeisen vuoden aikana Kulttuuriyhdistys on jatkanut omien perinteeksi 

muodostuneiden tapahtumien järjestämistä (kuten Suupohja tanssii ja kiertävä 

runotapahtuma) sekä osallistunut osatoimijana moniin seudulla toteutettuihin 

tapahtumiin. Vuonna 2009 alkoi Kulttuuriyhdistyksen hallinnoima Bändikoulu -koulutus- 

ja tiedonvälityshanke sekä Bändikamat -investointihanke. Koulutushankkeen kautta 

bändikouluun hankittiin niin opettajat kuin materiaalit ja investointihankkeen kautta 

Kulttuuriyhdistys pystyi hankkimaan seudun lasten ja nuorten käyttöön muun muassa 

20 kitaraa, 20 bassoa, 20 kosketinsoitinta sekä kuudet rummut. Bändikoulu-hanke 

päättyi puolen vuoden jatkoajan jälkeen joulukuussa 2011. Bändikoululla oli 

toimipisteet Isojoella, Karijoella, Kauhajoella, Jurvassa ja Teuvalla ja koulu oli 

suunnattu pääsääntöisesti 9-13-vuotiaille oppilaille. Syksyllä 2011 yhdistys kävi 

neuvotteluja bändikoulutoiminnan jatkon takaamiseksi ja tammikuussa 2012 

Kauhajoen, Isojoen ja Karijoen ryhmät jatkoivat Kauhajoen kansalaisopiston 

opintoryhminä. Jurvassa ryhmä jatkaa koulukerhotoimintana Kurikan kansalaisopiston 

alaisuudessa ja Teuvalla ryhmän vetovastuun kevään ajaksi otti kunnan nuorisotoimi ja 

jatkosta käydään vielä neuvotteluja paikallisen kansalaisopiston kanssa. (Suupohjan 

Kulttuuriyhdistys ry 2010; Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry 2012.) 

 

Yhdistyksellä tällä hetkellä meneillään oleva Kipinä -kuvataidehanke on koulutus- ja 

tiedonvälityshanke. Sen keskeisimpänä toiminta-ajatuksena on antaa monipuolista ja 

korkeatasoista koulutusta kaiken ikäisille kuvataiteen harrastajille sekä löytää uusia 

yleisöjä kuvataiteelle kaikkien ikäryhmien keskuudesta. Hankkeen tavoitteena on 

järjestää parikymmentä eri kurssia sekä yli kymmenen näyttelyä, joiden myötä 

kuvataiteen harrastus ja näkyvyys seudulla kasvaa. Yhdistys on suunnitellut Kipinä -

hankkeen yhteistyössä alueen kuvataideharrastajien kanssa, joiden kanssa se myös 

käytännössä toteutetaan. (Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry 2012.) 

 

3.2.3 Yhdistykseen kohdistuvia odotuksia ja haasteita 
 

Suupohjan kuntien kulttuurivastaaville suunnatuissa sähköpostihaastatteluissa esille 

nousi erilaisia odotuksia ja toiveita Kulttuuriyhdistystä kohtaan, vaikka vastaukset olivat 

osittain hyvin erilaisia. Kaksi kulttuurityöntekijää nosti esille Kulttuuriyhdistyksen 

vahvan hankeosaamisen ja he toivoivat yhdistyksen toimivan sekä muiden 

kulttuuritoimijoiden tukena että hankkeiden toteuttajana. Kaksi muuta 
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kulttuurityöntekijää toivoi Kulttuuriyhdistyksen auttavan tapahtumien ideoinnissa ja 

järjestelyissä sekä koordinoinnissa.  Myös markkinointi ja apurahaneuvonta nostettiin 

esiin. (Ala-Fossi 2012; Käkelä 2012; Honkasalo 2012; Mäkinen 2012.) 

 

Kaksi kulttuurityöntekijää halusi Kulttuuriyhdistyksen tuottavan jatkossakin eri kunnissa 

vuorovuosin kiertäviä tapahtumia. Yksi kulttuurityöntekijä taas oli sitä mieltä, että 

Kulttuuriyhdistyksen järjestämät kiertävät tapahtumat ovat ehkä turhia, koska ne 

osuvat liian harvoin omalle paikkakunnalle. Yksi kulttuurityöntekijä toivoi enemmän 

tapahtumia omalle paikkakunnalleen ja toinen toivoi yhdistyksen kaiken kaikkiaan 

osallistuvan enemmällä omassa kunnassaan toteutettavaan toimintaan. (Ala-Fossi 

2012; Käkelä 2012; Honkasalo 2012; Mäkinen 2012; Lahelma 2012.) 

 

Kahden suurimman kunnan kulttuurivastaavat nostivat esille oman kuntansa 

maksaman jäsenmaksun, joka on luonnollisesti sitä suurempi mitä enemmän kunnassa 

on asukkaita. Kauhajoen kaupungin kulttuurisihteerin mukaan Kauhajoen jäsenosuus 

on noin 21 500 euroa. Hän sanoi, että kaupungin tuloskortissa / käyttösuunnitelmassa 

odotetaan nykyistä enemmän vastinetta Kulttuuriyhdistykseltä. Teuvan kunnan vapaa-

aikasihteerin mukaan Teuvan kunnan maksama jäsenmaksu on noin 9000 euroa. Hän 

sanoi, että jää nähtäväksi, onko Kulttuuriyhdistykselle maksettava jäsenmaksu 

ensimmäisiä säästökohteita, kun säästöjä pitää löytää. (Ala-Fossi 2012; Käkelä 2012.) 

 

Kulttuuriyhdistyksen vs. toiminnanjohtajan mukaan esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan Liitto 

näkee yhdistyksen yhdeksi kulttuurivastaavaksi muiden joukossa Suupohjan alueella, 

mikä on hänen mukaansa ainoastaan hyvä asia. Se luo tunteen, että yhdistys on 

vakavasti otettava toimija myös maakunnallisesti. (Ahonen 2012B.) 

 

Vs. toiminnanjohtajan mukaan yhdistyksen talous on tiukalla ja kaikki haluavat 

rahoilleen vastinetta. Hän ei kuitenkaan osaa tarkkaan sanoa, mitä esimerkiksi 

jäsenkunnat odottavat yhdistykseltä. Hän toteaa, että yleisesti yhdistyksen toiminnalta 

odotetaan seudullista kehittämistä erityisesti hankkeiden kautta, mutta yksittäisen 

kunnan odotuksia on vaikea nimetä. Jokaisella kunnalla on tietyt omat 

kulttuuripalvelut, jotka tuotetaan omilla resursseilla ja kulttuuriyhdistys sitten täydentää 

tätä kokonaisuutta tarvittavalla tavalla. Lisäresurssina toimiminen on ehkä kuntien 

kannalta tärkein ominaisuus. (Ahonen 2012B.) 
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Yleisesti ottaen vs. toiminnanjohtaja toteaa, että odotukset yhdistystä kohtaan ovat 

ikään kuin jämähtäneet paikoilleen. Halutaan, että yhdistys on mukana kaikessa, missä 

aiemminkin ollaan oltu, mutta samalla toivotaan kuitenkin kehittämistä ja 

lisäpalveluiden tuottamista. Hän toteaa, että yhden ihmisen resurssit ovat rajalliset, 

kun odotukset kohdistuvat lähinnä toiminnanjohtajaan ainoana työntekijänä. Hänen 

mielestään myös hallituksen täytyisi olla näkyvä toimija, joka toimisi yhdistyksen 

keulakuvana. Vs. toiminnanjohtajan mukaan kaikessa mukana oleminen tarkoittaa sitä, 

että mitään ei pysty tekemään niin hyvin kuin haluaisi. Hän toteaa myös, että toiminta 

on henkilöitynyt kahdeksan vuoden aikana voimakkaasti, mikä ei yhdistyksen toiminnan 

kehittämisen kannalta välttämättä ole hyvä asia. (Ahonen 2012B.) 

 

Vs. toiminnanjohtaja on huomannut, että Kulttuuriyhdistys on jo saavuttanut 

tietynlaisen aseman seudullisena toimijana ja kulttuuritoimijat odottavat, että toiminta 

jatkuu myös tulevaisuudessa. Hänen mukaansa on ilmennyt myös yhdistyksen 

pitämistä itsestäänselvyytenä, mikä toisaalta on sekä hyvä että huono asia – toiminta 

nähdään tärkeänä nyt ja tulevaisuudessa. (Ahonen 2012B.) 
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4 KOLMAS SEKTORI KULTTUURIPALVELUIDEN TUOTTAJANA 
MAASEUDULLA 

 

Tässä luvussa kerron kuntien lakisääteisistä kulttuuripalveluista sekä kolmannen 

sektorin ja kuntien välisestä yhteistyöstä. Tarkastelen myös käynnissä olevan kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksen vaikutuksia kulttuuripalveluihin. Maaseutu asettaa 

kolmannen sektorin toimintaympäristönä toiminnalle aivan erilaiset puitteet kuin 

esimerkiksi suuremmat kaupungit. Luvun lopussa tarkastelen kolmatta sektoria 

erityisesti palveluiden tuottamisen näkökulmasta sekä luon katsauksen 

yhdistystoiminnan ajankohtaisiin haasteisiin. 

  

4.1 Lait ja määräykset kuntien kulttuuripalveluista 
 

Kuntalain (17.3.1995/365) ensimmäisen pykälän mukaan kunta pyrkii edistämään 

asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan ensisijaisena 

tehtävänä on hoitaa lainmukaiset tehtävänsä, mutta se voi myös ottaa hoitaakseen 

tehtäviä, jotka koskevat kunnan asukkaita ja joita ei lainsäädännössä ole määrätty 

muille tahoille. Kunta voi hoitaa sille laissa säädetyt tehtävänsä itse tai yhteistyössä 

muiden kuntien kanssa sekä hankkia tehtävien hoidon edellyttämiä palveluita muilta 

palvelujen tuottajilta.  (Kuntalaki 1 ja 2 §.) 

 

Eri lakipykälien mukaan kunnan perustehtäviin kuuluu muun muassa 

sosiaalipalveluiden, lastenhoidon, päivähoidon ja perusopetuksen järjestäminen. 

Vapaa-aikaan ja kulttuuriin liittyviä lakisääteisiä tehtäviä kunnilla on liikuntapaikkojen ja 

kirjastojen ylläpito sekä kulttuuriperinnön suojeleminen ja etujärjestöjen tukeminen. 

(Kunnat.net 2012) 

 

Minna Ruusuvirran ja Pasi Saukkosen (2010) mukaan kunnissa ymmärretään yhä 

laajemmin, että kunnan koko toiminta vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin. Sosiaali- ja 

terveyspolitiikan lisäksi hyvinvoinnista puhutaan muun muassa koulutuspolitiikan, 

elinkeinopolitiikan sekä kulttuuripolitiikan yhteydessä. Kuntien kulttuuritoiminnan 

tavoitteena onkin enenevässä määrin myös hyvinvointi ja sen edistäminen. Kulttuuri-, 

liikunta- ja nuorisopalvelut tarjoavat kunnissa useita hyvinvointia edistäviä palveluita. 

Näiden palvelujen avulla tuotetaan asukkaille esimerkiksi virikkeitä, virkistystä ja 
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elämyksiä, vahvistetaan identiteettiä, luodaan osallisuutta sekä kehitetään turvallisia ja 

laadukkaita asumisympäristöjä. Nämä palvelut vaikuttavat myös kuntien 

vetovoimaisuuteen. Kulttuuripalvelut ovat omalta osaltaan esimerkiksi sivistyksen, 

elinikäisen oppimisen, henkisen kasvun ja kansalaisvalmiuksien kehittämisen lähteenä. 

(Ruusuvirta & Saukkonen 2010, 183–185.) 

 

Ihmisen tarve kokea ja tehdä elämänsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi on edellytys 

ihmisen henkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Taide- ja kulttuuritoiminta 

ovat keskeisiä elementtejä hyvän elämän ja mielekkään arjen kokemiselle. Hanna-Liisa 

Liikasen (2010) mukaan monet kotimaiset ja kasainväliset tutkimukset ovat 

todistaneet, että osallistuminen aktiivisesti kulttuuritilaisuuksiin tai taiteen tekeminen 

joko itse tai yhdessä muiden kanssa tukee ihmisten terveyttä. Näin ollen voidaan 

todeta, että taide- ja kulttuuritoiminnalla on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. (Liikanen 

2010, 57–58.) 

 

Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetyssä laissa sanotaan, että kunnan tehtävänä 

kulttuuritoimen alalla on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Lain 

mukaan kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia 

taiteen perusopetukseen ja harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. 

Kulttuuritoiminnalla tässä laissa tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, 

taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä sekä kotiseututyötä ja paikallisen 

kulttuuriperinteen edistämistä ja vaalimista. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 1 ja 2 

§.) Laissa ei määritellä tarkemmin, minkälaista kulttuuritoimintaa kunnan tulisi järjestää 

ja millä tavalla. Tästä syystä jokaisella kunnalla on mahdollisuus määritellä omat 

kulttuuritoiminnan peruspalvelut sekä niihin käytettävät resurssit itse. Tämä johtaa 

hyvin erilaisiin ja eritasoisiin kulttuuripalveluihin eri kunnissa. 

 

4.2 Kolmannen sektorin ja kuntien välinen yhteistyö 
 

Kolmas sektori -käsite on peräisin taloudellisesta kielenkäytöstä ja Yhdysvalloista. 

Käsitettä on alettu käyttää yleiskäsitteenä kaikelle toiminnalle, joka ei ole julkisen 

sektorin toimintaa tai puhdasta liiketoimintaa. Kolmas sektori -käsitteen alaisuuteen 

mahtuvat niin yhdistys-, järjestö- kuin säätiötoiminta. (Susiluoma, 5.) Käsitteenä 

kolmas sektori on täsmentymätön ja sen ymmärretään tarkoittavan eri yhteyksissä eri 
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asioita. Kolmannen sektorin toiminnasta puhuttaessa voidaan tarkoittaa niin pienissä 

järjestöissä tehtävää vapaaehtoistyötä kuin järjestöissä tehtävää palkattua 

ammattityötä. (Pihlaja 2010, 38, 53.) Tässä opinnäytetyössä kolmas sektori -käsite 

ymmärretään laajasti. 

 

Ruusuvirran ja Saukkosen (2010) mukaan kunnat näkevät kolmannen sektorin 

merkittävänä toimijana asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä, ja ne 

pitävät tärkeänä vuorovaikutusta kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin ja 

kuntien välinen yhteistyö voi olla monenlaista: kunta voi ostaa palveluja kolmannelta 

sektorilta, sillä voi olla erilaisia yhteistyö- ja yhteistoimintasopimuksia kolmannen 

sektorin kanssa ja se voi avustaa tai muulla tavalla tukea kolmatta sektoria. Ihmisten 

hyvinvoinnin edistäminen on tavoitteena sama sekä kunnilla että kolmannen sektorin 

toimijoilla. Kunta ei kuitenkaan yksin pystyisi tarjoamaan riittävän laajoja ja 

monipuolisia palveluja kuin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyö 

mahdollistaa monipuolisempien ja kattavampien palvelujen tuottamisen, minkä lisäksi 

yhteistyö voi edistää kunnan oman palvelutuotannon kehitystä. (Ruusuvirta & 

Saukkonen 2010, 185–186.) 

 

Heikki Susiluoman mukaan kolmannen sektorin nuoriso- kulttuuri- ja liikuntapalveluiden 

tutkimus on tuonut esiin tärkeän asian: järjestöt ovat periaatteessa riippumattomia 

valtiosta sekä taloudellisen voiton tavoittelusta. Järjestö voi kuitenkin tulla 

riippuvaiseksi kunnan tilaamista palveluista tai asiakkaiden kiinnostuksesta ja 

maksukyvystä, mikäli järjestö lähtee mukaan palvelutuotantoon. Jos järjestöt saavat 

julkisen (kunnan ja valtio) tuen yleisavustuksina, säilyy yhdistyksissä oma harkinta- ja 

päätösvalta. Nykyään rahoittajat linjaavat avustuksiaan tarkemmin ja tätä kautta 

pääsevät määrittelemään entistä enemmän myös toimintaa. (Susiluoma, 9–10.) Suunta 

on havaittavissa myös Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen toiminnassa. 

Yhteistoimintasopimukseen perustuvan yhteistyön onnistumista ja toimivuutta on 

hankala mitata tai arvioida. Haasteita tuo myös se, että jokaisella viidellä jäsenkunnalla 

saattaa olla hyvinkin erilaisia odotuksia yhdistystä kohtaan. Näiden odotusten 

täyttäminen ilman konkreettisia mittareita on hyvin hankalaa. 

 

Kolmas sektori -käsitteen epämääräisyys (tarkoittaako se vain pelkästään 

vapaaehtoispohjalta toimivaa järjestötoimintaa vai myös suurempia järjestöjä, joissa 
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toimii palkattuja ammattilaisia) aiheuttaa hämmennystä ja käytännön ongelmia, kun 

suunnitellaan kuntien ja järjestöjen yhteistyötä. Kuntien kannalta haastavana koetaan 

esimerkiksi rajanveto kolmannen sektorin ja yritystoiminnan välillä. Varsinkin 

maaseudulla yhdistystoimintaa on perinteisesti pyöritetty talkoilla, eikä siihen ole 

kuulunut palkattu ammattityö. On siis luonnollista, että maaseudulla järjestöjen 

tuottamaan, ammattilaisten voimin toteutettujen palveluiden myymiseen suhtaudutaan 

varovaisemmin kuin suuremmissa kaupungeissa, joissa toiminnalla on jo pidemmät 

perinteet. (Pihlaja 2010, 39–40.) Suupohjan Kulttuuriyhdistyksellä on yksi palkattu 

vakituinen työntekijä, jonka palkkakustannukset kuntien maksama jäsenmaksu juuri ja 

juuri kattaa. Suunnitelmia kuntajäsenmaksun korottamisesta on tehty jo vuonna 2008 

(Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry 2010.), mutta tähän päivään mennessä sitä ei ole 

toteutettu. Asiasta on keskusteltu moneen otteeseen, mutta aina on päädytty siihen, 

että kuntajäsenmaksun korottaminen saattaisi aiheuttaa kuntien eroamisen 

yhdistyksestä. Kun kunnat joutuvat muutenkin säästämään, koetaan uhkana, että 

kulttuuri on ensimmäisiä säästökohteita. Vapaaehtoispohjalta Kulttuuriyhdistys ei 

kuitenkaan pystyisi tarjoamaan samanlaisia palveluja kuin palkatun työvoiman turvin. 

Kuntien jäsenyys on siis ainakin tällä hetkellä Kulttuuriyhdistyksen elinehto. 

 

Kuntien ja järjestöjen perinteisiin yhteistyön ja kumppanuuden muotoihin ovat 

vaikuttaneet muutokset julkisen, järjestöllisen ja yritysmuotoisen toiminnan 

rajanvedoissa. Uhkana on, että tämän kehityksen mukana kuntien ja järjestöjen vanha 

kumppanuussuhde alkaa murtua. Muutokset palvelujen järjestämistä koskevassa 

lainsäädännössä ja sen tulkinnoissa sekä käynnissä oleva kunta- ja 

palvelurakenneuudistus ovat muuttaneet järjestöjen ja kuntien yhteistyön 

toimintaympäristöä nopeasti ja voimakkaasti. Tilanne hämmentää sekä kuntien että 

järjestöjen edustajia, eikä kunnissa ole selkeää käsitystä siitä, miten järjestöjen 

toiminnan ja niiden tuottamien palveluiden suhteen tulisi toimia. Epävarmoja ollaan 

esimerkiksi siitä, milloin kunnan järjestölle maksama toiminta-avustus katsotaan 

hankinnaksi. (Pihlaja 2010, 63.) 

 

Maaseutukuntien tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi kunnilla ei välttämättä ole varaa 

rahoittaa muita kuin lakisääteisiä palveluita. Tässä kohtaa katseet kääntyvät 

nimenomaan kolmanteen sektoriin. Ongelmana on kuitenkin se, että kolmannen 

sektorin palvelutuotannon lisääntyessä toimintaa aletaan herkemmin luokitella 
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elinkeinotoiminnaksi. Usein tilanne on se, että kunnat eivät pysty tuottamaan palveluita 

itse, eikä niillä toisaalta ole varaa ostaa niitä järjestöiltä. Palveluista ei myöskään voi 

periä tuotantokustannuksia kattavaa hintaa asiakkaalta. Järjestöillä ei välttämättä ole 

mahdollisuuksia saada julkista rahoitusta palvelujen tuottamiseen ja järjestöjen 

palkkatukityöllistäminen on hankalaa. Tällaisessa tilanteessa ainoaksi vaihtoehdoksi jää 

vapaaehtoistyö. Vapaaehtoisilta ei kuitenkaan voida edellyttää sellaista sitoutumista ja 

säännöllisyyttä, jonka varaan palvelutoiminta voidaan laskea. Tällaiseen palvelutyöhön 

tarvitaan nimenomaan palkattuja ammattilaisia myös järjestöissä. (Pihlaja 2010, 41.) 

 

Ristiriitaista onkin se, että kunnissa odotetaan kolmannen sektorin toimijoilta 

ammattimaista, pitkäjänteistä ja laadukasta työtä, mutta siitä ei kuitenkaan olla 

valmiita maksamaan vastaavaa hintaa. Selvää on, että vapaaehtoisuuteen perustuvalta 

toiminnalta ei voida odottaa samanlaista sitoutumista kuin palkattujen ammattilaisten 

tuottamilta palveluilta. Jos toisen osapuolen lähtökohtana on saada toimintaa tai 

palvelua mahdollisimman edullisesti ja toinen osapuoli pyrkii hankkimaan rahoitusta 

toimintaansa, ei tällainen tilanne ole kovin hyvä lähtökohta yhteistyölle. (Ruusuvirta & 

Saukkonen 2010, 187.) 

 

Takavuosina kunnat ovat olleet vahvemmin mukana perustamassa erilaisia palveluja 

tuottavia yhdistyksiä. Yhdistysmuotoisen toiminnan avulla oli helpompi saada 

toiminnoille erilaisia tukia kuin jos kunta olisi järjestänyt palvelun itse. (Pihlaja 2010, 

45.) Olen kuitenkin kokenut, että usein on helpompi olla perustamassa uusia 

yhdistyksiä kuin ylläpitämässä vanhoja. Kunnissa ei välttämättä ymmärretä, että jos 

kunta on yhdistyksen perustamisvaiheessa ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi 

rahoittajana, niin ei yhdistys yhtäkkiä ala toimimaan ilman kunnan tukea. Tällaiseen 

irtautumiseen tarvittaisiin molemminpuolista yhteistyötä ja toiminnan 

uudelleenorganisoimista nimenomaan yhteistyössä kunnan ja yhdistyksen kanssa. 

Usein kuitenkin kunta pikku hiljaa ikään kuin irtisanoutuu yhdistyksen toiminnasta ja 

olettaa, että toiminta jatkuu omalla painollaan.  

 

Edelleen kunnissa ymmärretään, että järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kautta 

toimintoihin on mahdollista hankkia sellaista rahoitusta, johon kunnalla ei yksin 

toimiessaan olisi mahdollisuutta (Pihlaja 2010, 45). Juuri näin ajateltiin myös 

Suupohjassa kun Suupohjan Kulttuuriyhdistystä perustettiin. Ajateltiin, että yhdistys 
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voisi toteuttaa esimerkiksi erilaisia EU-rahoitteisia hankkeita, joita kunnat eivät itse 

pystyisi toteuttamaan. Tuntuu kuitenkin siltä, että kiristyvässä taloudellisessa 

tilanteessa tämä on osittain unohdettu. Hankkeiden tuomaa lisäarvoa ei nähdä, ellei 

Kulttuuriyhdistys itse tee laskelmia siitä, kuinka monta euroa hankerahaa kunta saa 

maksamalla yhdistykselle jäsenmaksua ja näin mahdollistamalla hankkeiden 

suunnittelun ja hallinnoinnin. 

 

Järjestöissä on lisääntynyt huoli siitä, että kuntien järjestöille maksamat toiminta-

avustukset entisestään pienevät ja kuntien järjestöille tarjoamista edullisista tai 

ilmaisista toimitiloista joudutaan luopumaan. Varsinkin pienissä ja paikallisissa 

yhdistyksissä nämä kaksi asiaa ovat toiminnan kannalta merkittäviä tukijalkoja. Sekä 

kuntien että järjestöjen kannalta on ei-toivottavaa, että järjestöjen kanssa tehtävä 

yhteistyö alettaisiin kunnissa nähdä entistä enemmän vain palvelusuoritteiden ja 

ostopalveluiden kautta. Uhkana on tällöin, että järjestöjen merkitys 

vapaaehtoistoiminnan kanavoijana sekä yhteisöllisyyden, kansalaisyhteiskunnan, 

ihmisten sosiaalisen kanssakäymisen ja sosiaalisen pääoman rakentajana jää vaille sen 

tarvitsemaa huomiota, jotta se voisi säilyä ja vahvistua. (Pihlaja 2010, 63–64.) 

Kulttuuriyhdistys toimii näiden kahden maailman rajamailla: toisaalta se on itsenäinen 

ja sitoutumaton rekisteröity yhdistys, mutta toisaalta se on riippuvainen kuntien 

maksamasta jäsenmaksusta. Lähivuodet näyttävät, mihin suuntaan toiminta kehittyy – 

alkavatko kunnat vaatia entistä enemmän konkreettista vastinetta rahoilleen vai 

säilyykö kuntien luottamus yhdistyksen itsenäiseen päätöksentekoon. Havaittavissa on 

merkkejä yhdistyksen toiminnan muuttumisesta entistä ostopalvelumaisempaan 

suuntaan. 

 

Vaikka ostopalvelujen käyttö kunnissa on vielä varsin vähäistä, on kunnissa tarvetta 

määritellä yhä tarkemmin mitä he saavat vastineeksi tuelleen. Kunta on kuitenkin 

vastuussa järjestämistään palveluista ja kuntalaiset ovat tarkkoja siitä, mihin 

verorahoja käytetään. Erilaisissa yhteistyösopimuksissa tuodaan hyvin tarkasti esiin 

sekä kunnan että palvelua tuottavan organisaation vastuut. Avustustoiminnassakin 

ollaan yhä enemmän siirtymässä yleisavustuksista erilaisiin kohde- ja 

projektiavustuksiin, joissa kunta pystyy määrittelemään tarkemmin avustuksen 

saamiset ehdot ja perusteet. Joissain tilanteissa voi olla jopa vaikea määritellä 

ostopalveluiden ja avustusten välistä eroa. (Ruusuvirta & Saukkonen 2010, 186.) 
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Jotta kuntien ja kolmannen sektorin yhteistoiminta voi kehittyä ja sitä voidaan kehittää, 

täytyy molemmilla olla riittävät taloudelliset ja muut resurssit ja yhteistyöhalukkuutta. 

Myös tavoitteiden ja halujen tulisi kohdata. Ruusuvirran ja Saukkosen (2010) 

selvitysten mukaan kolmannen sektorin kanssa tehtävästä yhteistyöstä saadut 

kokemukset olivat kunnissa pääosin erittäin myönteisiä. Kolmas sektori on kunnille 

tärkeä lisäresurssi, jolle pienikin kunnan panostus (kuten tilan tarjoaminen) voi 

mahdollistaa monimuotoista toimintaa. (Ruusuvirta & Saukkonen 2010, 186.) 

 

Oman alan osaaminen ja asiantuntemus ovat kolmannen sektorin vahvuuksia ja 

kunnissa arvostetaan muun muassa paikallistietämystä ja valmiita ihmissuhde- ja 

toimijaverkostoja. Kolmannen sektorin palvelutoiminnalle lisäarvoa tuovat myös 

organisaation joustavuus sekä palvelujen saavutettavuus ja asiakaslähtöisyys. 

Innostuneisuus, aktiivisuus ja energisyys ovat myös kolmannen sektorin vahvuuksia. 

(Ruusuvirta & Saukkonen 2010, 186.) Nämä ovat juuri myös Suupohjan 

Kulttuuriyhdistyksen vahvuuksia. Yhdistyksen hallituksessa on mukana toimijoita 

monista eri kulttuurialan yhdistyksistä ja monilta taiteen aloilta. Hallituksen jäsenten 

verkostot ulottuvat varmasti paljon pidemmälle kuin yksittäisen kunnan tai sen 

kulttuurityöntekijän verkostot. Yhdistysmuotoisuus takaa Kulttuuriyhdistykselle myös 

mahdollisuuden nopeaan reagointiin ja tarvittaessa toimintojen uudelleen 

suunnittelemiseen. Yhdistys pystyy nopeallakin aikataululla irrottautumaan esimerkiksi 

yksitäisen kunnan avuksi johonkin kulttuuritapahtumaan. Tätä mahdollisuutta ei 

varmaan kaikissa kunnissa ymmärretä (ainakaan käyttää) samalla tavalla. 

 

Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa saattaa estää kolmannen sektorin 

toimijoiden puutteellinen tieto kunnallisesta hankintaprosessista sekä kunnan 

toimintatavoista yleensäkin. Ongelmallista saattaa olla myös toiminnan epävarmuus 

sekä toimijoiden hallinto-osaamisen puute. Kunnissa saatetaan kokea, että palvelujen 

laatu pystytään takaamaan parhaiten omalla tuotannolla. (Ruusuvirta & Saukkonen 

2010, 187.) 

 

Kunnissa on selvästi tarvetta ja halua kehittää palvelutuotantoon erilaisia tapoja ja 

yhteistyökumppanuuksia ja yhtenä mahdollisena palvelujen järjestämistapana nähdään 

kolmas sektori. Kolmanteen sektoriin suhtautuminen on kuitenkin haasteellista 
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markkinoitumisen, kilpailuttamisten ja hankintoja ohjaavan lainsäädännön keskellä. 

Monissa tapauksissa kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyön ja -toiminnan muodot 

hakevat vielä muotoaan. Avustustoiminnan ja (kilpailutettujen) ostopalveluiden väliin 

jäävälle yhteistoiminnan alueelle tarvittaisiin kunnissa vielä selkeämpiä toimintamalleja. 

(Ruusuvirta & Saukkonen 2010, 187.) 

 

4.2.1 Kuntaliitokset – mahdollisuus vai uhka? 
 

Vuonna 2005 käynnistyi Suomessa laaja kunta- ja palvelurakenneuudistus ja 

helmikuussa 2007 astui voimaan nk. puitelaki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. 

Uudistuksen tavoitteena on elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä kuntarakenne 

sekä taloudellinen ja kattava palvelurakenne, joka turvaa laadukkaat palvelut ja niiden 

saatavuuden koko maassa. Uudistusta on toteutettu kehittämällä kuntarakennetta, 

palveluiden rakenteita, tuotantotapoja ja organisointia. Puitelain tavoitteena on 

muodostaa toiminnalliseen kokonaisuuteen pohjautuvia kuntia ja yhteistoiminta-alueita. 

(Valtionvarainministeriö 2012.) 

 

Valtionvarainministeriön nettisivujen mukaan kunnat ovat edenneet vaihtelevasti 

uudistuksen tavoitteiden toteuttamisessa. Uudistuksen aikana on toteutettu 

rakenteellisia uudistuksia, mikä on johtanut kuntarakenteen kehittymiseen ja kuntien 

yhteistoiminnan tiivistymiseen. Ongelmaksi on kuitenkin nähty se, että kuntarakenne 

on tehtyjen liitostenkin jälkeen edelleen hajanainen ja pienkuntavaltainen. Kuntien 

päätöksenteko koskien puitelakiin sisältyneitä väestöpohjatavoitteita erityisesti sosiaali- 

ja terveydenhuollon osalta on osoittautunut varsin hitaaksi. (Valtionvarainministeriö 

2012.) 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevaa puitelakia muutettiin keväällä 2011 muun 

muassa siten, että valtioneuvosto sai toimivallan velvoittaa kunnan yhteistoimintaan 

sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan väestöpohjavaatimuksen täyttämiseksi, mikäli 

kunnat eivät olisi tehneet asiaa koskevia päätöksiä lain määräaikaan (31.8.2011) 

mennessä. Lain mukaan valtioneuvosto voi tehdä päätökset kuntien velvoittamisesta 

yhteistoimintaan kesäkuun 2012 loppuun mennessä. Lakimuutoksella täsmennettiin 

lisäksi sosiaalihuollon palveluja koskevaa yhteistoimintavelvoitetta. Kuntien tulisi siirtää 
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kaikki sosiaalihuollon palvelut yhteistoiminta-alueille lukuun ottamatta lasten 

päivähoitoa. (Valtionvarainministeriö 2012.) 

 

Uuden hallitusohjelman (2011–2015) mukaisesti käynnistetään koko maata koskeva 

kuntauudistus, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva kestävä ja 

elinvoimainen kuntarakenne, jolla turvataan palvelujen yhdenvertainen saatavuus koko 

maassa. Hallitusohjelman mukaan vahva peruskunta muodostuu luonnollisista 

työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri vastatakseen itsenäisesti peruspalveluista 

lukuun ottamatta vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vaativia sosiaalihuollon palveluita. 

(Valtionvarainministeriö 2012.) 

 

Tätä opinnäytetyötä kirjoitettaessa Suupohjan alueella käynnissä oli 

kuntaliitosselvitysten käsittely Teuvan kunnan mahdollisesta liittymisestä joko 

Kauhajoen tai Kurikan kaupunkiin. Selvityksen yhtenä vaihtoehtona oli myös Teuvan 

kunnan säilyminen itsenäisenä. Vaihtoehdot olivat Teuvan kunnan ja Kauhajoen ja 

Kurikan kaupunginhallitusten käsiteltävänä 23.4.2012. Teuvan kunnanhallitus esitti 

valtuustolle Teuvan kunnan liittämistä Kurikan kaupunkiin. Äänestystuloksella 15–11 

Teuvan kunta päätti kuitenkin pysyä itsenäisenä. (Tejuka 2012.) Mahdolliset tulevat 

kuntaliitokset vaikuttavat väistämättömästi myös kulttuuriyhdistyksen toimintaan. Muun 

muassa kulttuuriyhdistyksen vuosikokouksessa (28.3.2012), jossa myös itse olin 

paikalla, käytiin pöytäkirjan ulkopuolella keskustelua mahdollisten kuntaliitosten 

vaikutuksista yhdistyksen toimintaan. Keskusteluissa tuotiin esille, että mikäli kunnat 

päätyvät tässä vaiheessa tekemään kuntaliitoksia, täytyy yhdistyksen mahdollisesti 

kutsua vielä ennen kesää koolle ylimääräinen vuosikokous, jossa päätetään yhdistyksen 

tulevaisuudesta. Tällainen täysin avoinna oleva tilanne vaikuttaa varmasti ihmisten 

motivaatioon sekä yleiseen sitoutumiseen yhdistyksen toimintaan. 

 

Kulttuuriyhdistyksen toiminta-alueella on jo tapahtunut yhdistyksen historian aikana 

yksi kuntaliitos, kun Jurvan kunta liittyi Kurikan kaupunkiin 1.1.2009 lähtien. 

Kulttuuriyhdistyksen kannalta tilanne oli haastava, koska Jurva oli Kulttuuriyhdistyksen 

jäsen, mutta Kurikka ei. Jurvan kunta ja myöhemmin Kurikan kaupunki päättivät 

kuitenkin jatkaa Kulttuuriyhdistyksen jäseninä entisen Jurvan osalta. Kesäkuussa 2011 

Kurikan kaupunki päätti erota yhdistyksestä ja ero astui voimaan 1.1.2012 (Kurikan 
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kaupungin Kulttuurilautakunnan Kokouspöytäkirja 3/2011, Kurikan 

Kaupunginhallituksen Kokouspöytäkirja 10/2011). 

 

Suupohjan kuntien kulttuurivastaaville tekemissäni sähköpostihaastatteluissa yhtenä 

kysymyksenä oli, millä tavalla he näkevät mahdolliset tulevat kuntaliitokset oman 

työnsä kannalta. Kyselyyn vastasivat Teuvan, Karijoen, Isojoen, Kaskisten ja Kauhajoen 

kulttuurivastaavat. Ainoastaan Kurikan kaupungin kulttuuripäällikkö ei vastannut 

kyselyyn. Kukaan vastanneista kulttuurityöntekijöistä ei nähnyt kuntaliitoksia 

negatiivisena. Vastauksissa todettiin muun muassa, että ”toivottavasti selkiyttää”, 

”parempaan päin menisi varmaan” ja ”ainakin toivon helpotusta, luulisin ja toivon, että 

ei tarvitsisi vastata näin monesta osa-alueesta”. Yhdistyksen toisen puheenjohtajan 

Jussi Kleemolan (toimi puheenjohtajana 2009–2010) mukaan mahdolliset kuntaliitokset 

vain tukevat jo toimivaa kulttuuriyhteistyötä. (Käkelä 2012; Honkasalo 2012; Mäkinen 

2012; Kleemola 2012.) 

 

Kulttuuriyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Kalervo Niemelä (toimi 

puheenjohtajana vuosina 2003–2008) näkee mahdolliset tulevat kuntaliitokset 

Kulttuuriyhdistyksen kannalta kohtalon paikkana. Hänen mukaansa pahimmillaan 

kuntaliitokset voivat merkitä yhdistyksen loppua. Toisaalta jos kunta tai kunnat 

ulkoistaisivat koko kulttuuritoiminnan yhdistyksen hoidettavaksi, avautuisi näin aivan 

uusi ja todella haastava mahdollisuus. Hän toteaa myös, että jos toimintaan 

kytkettäisiin vielä matkailu, niin saataisiin synnytettyä jotain ennen näkemätöntä. 

(Niemelä 2012.) 

 

Kauhajoen kaupungin kulttuurisihteeri nosti sähköpostihaastattelussa esiin Kauhajoen 

kaupungin kulttuurin kehittämisohjelman (2012–2020), jossa sanotaan, että 

kuntaliitosten myötä Suupohjan Kulttuuriyhdistys voidaan purkaa. 

Kehittämisohjelmassa todetaan, että yhdessä kunnassa tulisi kaikkien kunnan 

kustantamien kulttuuritoimijoiden olla samassa organisaatiossa ja tällöin 

kulttuurityöntekijöitä olisi vähintään kaksi. (Ala-Fossi 2012; Kauhajoen kaupungin 

Kulttuurin kehittämisohjelma 2012–2020, 9.) 

 

4.3 Kolmannen sektorin uniikit haasteet maaseudulla 
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Maaseudun kolmannen sektorin moninaisuutta tarkastettaessa ei voida nojautua vain 

yleisiin puheisiin kolmannesta sektorista tai sen muuttuvasta suhteesta julkiseen 

sektoriin. Ritva Pihlajan (2010) mukaan tarkastelussa tulee ottaa huomioon kaksi 

haasteellista erityispiirrettä: maaseudun pienten ja paikallisten yhdistysten roolin ja 

tehtävien hahmottaminen sekä maaseudun olosuhteet. Hänen mukaansa toiminnan 

arkea on katsottava lähempää, keskuksia pienemmän väestöpohjan, harvemman 

asutuksen ja pidempien etäisyyksien näkökulmasta, jotta voidaan muodostaa todellinen 

käsitys maaseudun kolmannen sektorin mahdollisuuksista. (Pihlaja 2010, 38.) 

 

Maaseudulla kolmannen sektorin ja yritystoiminnan välinen rajanveto-ongelma tulee 

vastaan silloin, jos paikkakunnalla on palveluja tuottavia yrityksiä. Huomattavasti 

useammin törmätään kuitenkin ongelmaan, jossa pitkien etäisyyksien pienillä 

palvelumarkkinoilla ei ole riittävästi palveluntarjoajia tai kilpailua ei ole lainkaan. Pitkät 

etäisyydet ja harva asutus vaikuttavat palveluiden tuottamisen kustannuksiin, eikä 

asiakkaalta perittävä hinta aina kata edes palkka- ja matkakustannuksia. Suomessa on 

paljon alueita ja palveluja, joissa julkiset palvelut eivät riitä ja yritysmäiselle 

palvelutuotannolle ei ole edellytyksiä. Maaseudun palvelujen kohdalla ajaudutaan usein 

tilanteeseen, jossa palvelujen tuottamista ei voida laskea vapaa kilpailun ja 

markkinoiden varaan, vaan niiden turvaamiseksi tarvitaan julkista tukea.  (Pihlaja 2010, 

40–41, 51, 53, 58.) 

 

Maaseudulla kolmannen sektorin kehittymistä merkittävämmäksi palvelujen tuottajaksi 

jarruttaa sekä rahoituksen ongelmat että ikääntyvä ja pieni väestöpohja. Rahoitukseen 

liittyviin kysymyksiin voidaan halutessa vaikuttaa, mutta järjestöväen ikääntymiseen tai 

nuorempien ikäluokkien halukkuuteen osallistua järjestötoimintaan onkin vaikeampi 

vaikuttaa. Edelleen myös pitkät välimatkat ja potentiaalisten yhdistysaktiivien vähäisyys 

on otettava huomioon pohdittaessa kolmannen sektorin mahdollisuuksia erityisesti 

harvaan asutulla maaseudulla. (Pihlaja 2010, 42.) 

 

Hankerahoituksen sektoroituminen aiheuttaa harmia etenkin maaseudulla. Koska 

maaseudulla palveluja tuotetaan pienemmälle väestöpohjalle yleensä laajalla 

maantieteellisellä alueella, on välttämätöntä koota yhteen useammalle eri 

kohderyhmälle tuotettuja palveluita. Tämä aiheuttaa kuitenkin järjestöissä runsaasti 
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lisätyötä, koska hankerahoittajat keskittyvät tukemaan yleensä vain tietylle 

kohderyhmälle suunnattua toimintaa. (Pihlaja 2010, 45.) 

 

Järjestötoiminta nykyisessä laajuudessaan ei olisi mahdollista ilman tuhansia 

vapaaehtoisia ihmisiä. Vapaaehtoiset toimivat yhdistysten hallituksissa ja ohjaajina, 

antavat vertaistukea ja naapuriapua, osallistuvat talkoisiin ja tarjoavat ammatillista 

osaamista ilman taloudellisia korvauksia. Mikäli järjestön työmäärä kasvaa niin 

suureksi, ettei sitä voida, osata tai jakseta enää hoitaa pelkästään vapaaehtoisvoimin, 

herää kysymys, tuleeko työ tehdä vapaaehtoisvoimin vai palkattuna työnä. Varsinkin 

maaseudulla kolmatta sektoria koskevassa poliittisessa ja julkisen vallan puheessa tulisi 

nostaa esiin kysymys, millaisiin tehtäviin yhdistyksillä ja niissä toimivilla ihmisillä on 

mahdollisuus venyä ja mitä vapaaehtoisilta voidaan ylipäätään edellyttää. (Pihlaja 

2010, 47–48.) 

 

4.4 Kolmas sektori palvelujen tuottajana 

 
Palvelutoiminnan tuottaminen järjestöjen toimesta ei ole Suomessa uusi tai 

marginaalinen ilmiö. Moni palvelutoiminta on käynnistynyt ensin järjestöissä, ennen 

kuin kunnat ovat käynnistäneet vastaavaa toimintaa. Järjestöillä on suuri merkitys 

esimerkiksi sosiaali-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden, vapaa-ajan ja harrastusten sekä 

monenlaisen virkistystoiminnan järjestäjänä ja tarjoajana. (Pihlaja 2010, 36.) 

 

Järjestöt tuottavat palveluita sekä julkisen sektorin kumppanina että itsenäisesti ilman 

tiivistä tai rahoitukseen perustuvaa kumppanuutta julkisen sektorin kanssa. Yhteistyönä 

julkisen sektorin kanssa palveluja voidaan tuottaa esimerkiksi ostopalvelusopimuksen, 

maksupalvelusitoumuksen, yhteistoimintasopimuksen tai järjestölle maksettavien 

avustusten turvin. Tällaisen kumppanuuden myötä yhdistyksellä on ikään kuin kaksi 

asiakasta: kunta, joka toimii maksaja-asiakkaana sekä palvelun käyttäjä, joka on 

palvelun käyttäjäasiakas. Järjestöjen itsenäisestikin tuottamia palveluita toteutetaan 

usein yhteistyössä julkisen sektorin, kuten kuntien, valtion työvoimahallinnon tai 

seurakuntien kanssa. Myös osa itsenäisesti tuotettujen palveluiden rahoituksesta voi 

olla julkista tukea.  (Pihlaja 2010, 36–37.) 
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Järjestöjen tuottamassa palvelutoiminnassa yhdistyy usein ammatillinen työ ja 

vapaaehtoisten työpanos, toisin kuin julkisen sektorin ja yritysten palvelutoiminnassa. 

Maaseutukunnissa nähdään tämän kehittämisessä paljon mahdollisuuksia. Kuntien on 

mahdollista vahvistaa järjestöjen kautta kanavoituvaa ja ammatilliseen auttamiseen 

tiiviisti kytkeytyvää ja sitä tukevaa vapaaehtoistoimintaa tukemalla järjestöjen 

ammatillista, palkkatyönä tapahtuvaa palvelutuotantoa. Kuntien hankintakäytäntöihin 

tällainen näkökulma ei kuitenkaan vielä ole juurikaan ulottunut. (Pihlaja 2010, 50.) 

 

Järjestöjen palvelutoiminta syntyy usein olemassa olevaan tarpeeseen, jolloin vastaavia 

palvelutuottajia ei yksinkertaisesti ole tai palvelulla ei ole rahoittajaa. Järjestöt 

kokoavat tyypillisesti rahoituksensa monesta eri lähteestä. Hankerahoitus, kuntien 

avustukset ja ostopalvelut, työllistämistoiminta, asiakasmaksut ja vapaaehtoistyö ovat 

yhdessä antaneet järjestöille mahdollisuuden räätälöidä paikallisia ratkaisuja 

palveluntarpeeseen. Tällainen toiminta on aiheuttanut kritiikkiä, mikäli sen on katsottu 

kilpailevan yksityisen yritystoiminnan kanssa. Myös palvelujen tuottaminen hankevaroin 

on aiheuttanut voimakasta kritiikkiä. Hankkeiden hallinnointi koetaan kuormittavaksi, 

eikä hankkeen aikana rakennetuille toimintatavoille tahdo löytyä pysyvää rahoitusta, 

vaan toiminta lakkaa hankkeen loputtua. (Pihlaja 2010, 44.) 

 

Kolmannen sektorin toimijan kannattaa miettiä ennen kaikkea kunnallista tai muuta 

tarjolla olevaa palvelutuotantoa täydentävää palvelutoimintaa kuin lähteä kilpailemaan 

olemassa olevien palvelujen kanssa. Kunnissa halutaan usein itse hoitaa toimialueiden 

perustoiminnat ja peruspalvelut, mutta kaikki näihin toimintoihin lisäarvoa tuottavat ja 

niitä tukevat palvelut ovat sellaisia, joita kunta saattaisi olla kiinnostunut hankkimaan 

kunnan ulkopuoliselta toimijalta. Kunnille on tärkeää palvelujen saatavuus ja 

saavutettavuus, joten palveluita kannattaa tarjota sellaisille alueille, joissa kunta ei itse 

niitä tee. Palvelusta on hyvä tehdä selkeä tuote, joka kuntapäättäjien on helppo 

hankkia. (Ruusuvirta & Saukkonen 2010, 188.) Suupohjan Kulttuuriyhdistys perustettiin 

nimenomaan tuomaan lisäarvoa kuntien itse tuottaman kulttuuritoiminnan rinnalle. 

Olosuhteet olivat kuitenkin silloin erilaiset ja esimerkiksi Kauhajoella ei tuolloin ollut 

omaa kulttuurityöntekijää. Kunnat olivat yhdistyksen perustamisvaiheessa aktiivisesti 

mukana ja sitoutuneita yhdistyksen toimintaan. Alkuvuosien jälkeen 

Kulttuuriyhdistyksen tarpeellisuudesta on kuitenkin alettu keskustelemaan, koska 

toimintaympäristö on muuttunut. Selkeä tuotteen (Kulttuuriyhdistys) muotoilemisen ja 
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sen kunnille ”myymisen” jälkeenkin tuotetta on aika ajoin arvioitava yhdessä kunnan 

kanssa ja tarpeen tullen muokattava ajan henkeen sopivaksi. 

 

Koska asukkaiden hyvinvointi on yksi kunnan perustehtävistä ja hyvinvointipolitiikassa 

painopisteitä ollaan yhä enemmän siirtämässä ennaltaehkäisevän toiminnan pariin, tuo 

tämä paljon mahdollisuuksia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan kentille. Erilaiset 

palvelut, joiden tavoitteena on esimerkiksi osallisuus ja osallistavuus, virikkeellisyys ja 

ihmisten aktivointi, ennakkoluulottomuus ja suvaitsevaisuus tai identiteetin 

kehittäminen, nähdään kunnissa todennäköisesti kiinnostavina. (Ruusuvirta & 

Saukkonen 2010, 188.) 

 

Kun puhutaan julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöstä palvelujen tuottamisessa ja 

etsitään uudenlaisia palvelujen tuottamisen tapoja, joudutaan samalla tekemään 

rajanvetoja, mitä palveluita tuotetaan verovaroilla ja mitkä palvelut tuotetaan ja 

rahoitetaan muulla tavalla. Esiin nousee myös kysymys, mitä tehtäviä jää perheiden, 

omaisten, ystävien, naapureiden, seurakuntien tai järjestöjen kautta tapahtuvan 

vapaaehtoistyön varaan. Ellei palvelujen rahoitukseen liittyvistä rajanvedoista 

keskustella, näyttäytyy kolmas sektori (varsinkin poliittisessa puheessa) pelastavana 

voimana, joka ratkaisee palvelujen tuottamisen rahoituskriisin ja ne tarpeet, joihin 

julkinen sektori tai markkinat eivät pysty tulevaisuudessa vastaamaan. Tällaisessa 

puheessa sivuutetaan kysymys siitä, miten kolmannella sektorilla tehtävä työ 

käytännössä tehdään – vapaaehtoistyönä vai palkattuna työnä. Onneksi näyttää 

kuitenkin siltä, että niin kunnissa kuin järjestöissä ei uskota tai haluta laskea palvelujen 

tuottamista vapaaehtoistoiminnan varaan. (Pihlaja 2010, 48.) 

 

Palveluiden tuottaminen ei ole kuitenkaan järjestöjen päätehtävä, vaan pieni osa 

järjestöjen toiminnasta. Vaikka kolmannen sektorin tuottama palvelutoiminta tulee 

tulevaisuudessa lisääntymään, joidenkin yhdistysten rooli ja tehtävät tulevat säilymään 

edelleen vapaamuotoisena perustuen vapaaehtoiseen harrastamiseen, sosiaaliseen 

kanssakäymiseen tai yhteisen asian edistämiseen. (Pihlaja 2010, 37–38.) Näkisin 

Kulttuuriyhdistyksen kuitenkin vahvemmin nimenomaan palveluiden tuottajana kuin 

vapaamuotoisena yhteisen asian edistäjänä, vaikka sen olisi hyvä olla osittain sitäkin. 
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4.5 Yhdistystoiminnan ajankohtaiset haasteet 
 

Paikallisyhdistysten luottamustehtäviin ja hallinnon hoitamiseen ei tahdo löytyä 

riittävästi kiinnostuneita vapaaehtoisia. Kynnystä osallistua varsinkin sitoutumista ja 

vastuunottoa edellyttävään järjestötoimintaan nostaa ihmisten elämän jatkuva 

privatisoituminen, työelämän tiukentuneet vaatimukset sekä järjestötoiminnan 

haasteiden ja vastuiden kasvaminen. Voidaan esimerkiksi pelätä osaamattomuutta 

isommissa taloudellisissa kysymyksissä. Ongelmana voi olla myös palkatun työvoiman 

tulo yhdistyksen toimintaan. Vapaaehtoisten aktiivisuus saattaa vähentyä esimerkiksi 

hankkeeseen palkatun ihmisen myötä. Hanketyöntekijä pyörittää toimintaa hankkeen 

ajan, mutta toiminta lässähtää hankkeen loputtua. (Pihlaja 2010, 49; Susiluoma, 12.) 

 

Ritva Pihlaja toteaa teoksessaan Kolmas sektori maaseutukunnissa (2010), että 

tekemänsä kyselyn mukaan kolmannen sektorin roolin kasvua jarruttaa järjestöjen 

toiminnan rahoituksen epävarmuus sekä järjestöväen ikääntyminen, nuorten vähäinen 

määrä ja aktiivisten toimijoiden riittämättömyys. Kolmannen sektorin roolin kasvua 

jarruttaa myös se, että järjestöissä ei ole riittävästi osaamista tai kiinnostusta 

palveluiden tuottamiseen. Näihin verrattuna ajankohtaisia lainsäädännön ja verotuksen 

kysymyksiä ei pidetty läheskään yhtä suurena ongelmana. (Pihlaja 2010, 41–42.) Juuri 

näiden samojen ongelmien kanssa painitaan Suupohjassa. Kulttuuriyhdistyksen 

rahoitus kuntarakenneuudistuksen ja kuntien säästöpaineiden keskellä on hyvin 

epävarmaa. Yhdistyksen hallitus on vaihtunut suuresti viimeisten vuosien aikana, jolloin 

toiminnasta on jäänyt pois yhdistyksen perustamisvaiheessa mukana olleita aktiivisia 

henkilöitä. Uudet hallituksen jäsenet eivät välttämättä ole samalla tavalla sitoutuneita 

toimintaan kuin ne, jotka olivat mukana synnyttämässä yhdistystä. Toimijoiden ja 

luottamushenkilöiden vaihtuvuus on sinänsä hyvä asia, mutta henkilöiden vaihtumisen 

myötä myös yhdistyksen toimintatapoja ja -periaatteita tulisi tarkastella uudelleen ja 

muokata tarvittaessa enemmän uusien toimijoiden näköiseksi. 

 

Yhdistyskenttä on muutoksessa. Perinteinen yhdistystoiminta, johon kuuluu 

hallitustoiminta, vuosikokoukset ja toimintasuunnitelmat on uhanalainen. 

Yhdistystoiminta sinänsä ei ole vähenemässä, mutta se on muuttumassa. Ihmiset eivät 

enää sitoudu eliniäkseen, vaan mukana ollaan projektinomaisesti ja mahdollisesti 

monessa eri järjestössä riippuen omasta elämäntilanteesta ja kiinnostuksen kohteista. 

Enää ei uhrata määrättömästi aikaa ylevän aatteen puolesta, vaan toiminnasta haetaan 
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yksilöllisiä elämyksiä. Perinteisen järjestötoiminnan tehtäviä täyttämään on syntynyt 

erilaisia verkkoyhteisöjä. Järjestökenttä on hajanainen ja epäyhtenäinen ja järjestöjen 

välillä on jännitteitä ja ne tekevät paljon päällekkäistä työtä. (Susiluoma, 5, 12–13.) 

 

Tähän saakka järjestöt ovat olleet se osapuoli, joka on tunnistanut palvelutarpeita ja 

jotka ovat rakentaneet toimintaansa sen mukaan. Tällaista työtä on yhteiskunta 

tukenut ja tarpeiden kasvaessa valtio ja kunnat ovat tulleet mukaan toimijoiksi. Tänä 

päivänä suunta on kääntymässä niin, että yhdistykset alkavat hoitaa tehtäviä, joita 

kunnat ja valtio eivät enää pysty hoitamaan. Avustusten vastikkeellisuus, projekti- ja 

kohdeavustukset sekä ostopalvelutoiminta lisäävät julkisen vallan ja rahoittajien valtaa 

yhdistystoimintaan ja tällä tavalla kaventavat järjestöjen perinteistä autonomisuutta ja 

riippumattomuutta. Lisäksi kuntien avustusten pieneneminen tai loppuminen uhkaa 

monien yhdistysten perustoimintoja ja olemassaoloa. Yksi huolestuttava asia on nk. 

hankekierre, johon yhdistykset helposti joutuvat, mikäli perusrahoitus ei ole kunnossa 

ja palkattu henkilökunta toimii hankerahan turvin. (Susiluoma, 8, 10–11.) 

 

Kolmas sektori on perinteisesti ollut vahva toimija nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja 

vapaa-ajan palveluissa sekä virkistys- ja harrastustoiminnassa. Tulevaisuudessa 

kolmannen sektorin rooli näillä aloilla tulee entisestään korostumaan, koska julkisella 

sektorilla joudutaan panostamaan entistä enemmän ikääntyvän väestön tuki-, hoiva- ja 

hoitopalveluihin. Kysymykseksi nousee kuitenkin toimintojen rahoitus. Ratkaistavaksi 

jää, mikä on julkisen sektorin vastuu näiden palvelujen rahoittajana ja miten paljon 

kustannuksista siirtyy kansalaisten itse maksettavaksi. (Pihlaja 2010, 44.) 

 

Järjestöjen perinteinen rooli yleishyödyllisinä toimijoina ja yleishyödyllisten palvelujen 

tuottajana on joutunut uudelleen tarkasteltavaksi, kun palvelutehtäviä on yhä 

enemmän siirtynyt julkiselta sektorilta järjestöille ja yrityksille. On entistäkin 

tärkeämpää vetää rajoja siihen, mikä on järjestöjen yleishyödyllistä toimintaa, mikä 

yleishyödyllistä toimintaa tukevaa varainhankintaa ja mikä yritysten kanssa kilpailevaa 

elinkeinotoimintaa. (Pihlaja 2010, 54.) 
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5 TULEVAISUUSVERSTAAT AJATTELUN AVAAJINA 
 

Suunnittelin ja toteutin Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen hallituksen jäsenille suunnatun 

ja muillekin kiinnostuneille avoimen yhden päivän mittaisen tulevaisuusverstaan sekä 

Suupohjan seutukunnan kuntien kulttuuriasioista vastaaville työntekijöille tiivistetyn 

version varsinaisesta tulevaisuusverstaasta. Verstaissa luotiin erilaisia tulevaisuuskuvia 

sekä pohdittiin, miten verstaaseen osallistuneet toimijat itse voisivat vaikuttaa siihen, 

että näihin toivottaviin tulevaisuuskuviin päästäisiin. 

 

Esittelin tulevaisuusverstaiden aluksi osallistujille Katri Halosen (2011) teoksesta 

Kulttuuri katalysoi kymmenen tulevaisuuskuvaa tai kuten Halonen teoksessaan 

määritteli ”10 impulssia tulevasta” (Halonen 2011, 7). Lauantain verstaassa 

tulevaisuuskuvat herättivät todella paljon keskustelua ja monien kohdalla osallistujat 

löysivät yhtymäkohtia omasta elämästään ja kokemuksistaan. Kaikista signaaleista ei 

oltu samaa mieltä ja jotkut aiheet nostivat suurempiakin tunteita. Totesimme kuitenkin, 

että kaikki ilmiöt aiheuttavat aina myös vastailmiöitä, eikä tulevaisuuskuvien kanssa 

tarvitse olla samaa mieltä tai toimia itse niiden mukaan. Ne ovat kuitenkin 

todistettavasti havaittuja signaaleita tulevaisuudesta ja meidän on hyvä tiedostaa ja 

jollain tavalla hyväksyä niiden olemassaolo. Kuntien työntekijöiden verstaassa 

keskustelua ei noussut yhtä paljon, mutta yhtymäkohtia omaan toimialaan nähtiin 

kuitenkin lähes jokaisen tulevaisuuskuvan kohdalla. 
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Kuva 4. Opinnäytetyön tekijä ja tulevaisuusverstaiden vetäjä Anne Ylihärsilä 

kertomassa Katri Halosen tulevaisuuden impulsseista Tulevaisuusverstaassa 

Teuvalla 11.2.2012. 

 

5.1 Positiivisia tulevaisuuskuvia tarinapajan avulla 
 

Ensimmäisenä ryhmätyönä luotiin toivottavia tulevaisuuskuvia tarinapajan avulla. 

Ryhmät kirjoittivat tarinoita kuvitteellisista henkilöistä. Tehtävänantona oli kertoa mitä 

nämä fiktiiviset henkilöt tekevät 16.6.2020 klo 16–24. Jokainen ryhmä sai itse valita 

kuvitteellisen henkilön kuvan, jossa oli myös hänen nimensä sekä ikä. Näiden tietojen 

perusteella lauantain ryhmät loivat tarinoita 12-vuotiaasta Eetusta, 15-vuotiaasta 

Millasta, 42-vuotiaasta Timosta ja 55-vuotiaasta Marjatasta. Keskiviikon verstaassa 

tarinoita luotiin 63-vuotiaasta Tuulasta ja 72-vuotiaasta Pentistä. Ryhmät saivat itse 

päättää, missä Suupohjan alueella heidän henkilönsä asui sekä kaiken muun häneen 

liittyvän. Tarinoiden kautta nousi selkeästi esiin tiettyjä teemoja. 

 

Paikallisuus nousi esiin monella tapaa. Kolmessa tarinassa mainittiin lähiruoka, jota 

käytettiin sekä kotona että ravintolassa tehdyssä ruuassa. Paikalliset tapahtumat ja 
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paikat nousivat esiin sen sijaan, että henkilöt olisivat osallistuneet edes virtuaalisesti 

mihinkään maailmanlaajuiseen tapahtumaan. Globaalissa maailmassa nähtiin yhä 

tärkeämpänä suomalaisuus, paikallisuus, juuret ja kulttuuri. Varsinkin maaseudun 

toimijoiden olisi tunnistettava ja tunnustettava maaseudun uniikit mahdollisuudet, 

kuten luonnon ja hiljaisuuden hyödyntäminen. 

 

Tarinoissa tuotettiin erilaisia elämyksiä. Tavallisesta Teuvan horonkyläläisestä 

sikatilasta oli tullut elämysmatkailukohde, jossa voi myös yöpyä. Kauhajoen 

Mäkikylässä oli Australo-elämystila, joka esitteli australialaista luontoa ja eläimistöä 

koaloineen. Karijoen Paarmanninvuorella oli seudulla asuneiden neandertalilaisten 

elämään pohjautuva virtuaalireitti, jossa samaan aikaan kuljettiin maastossa oleva reitti 

ja saatiin erilaisia tehtäviä ja lisätietoja matkapuhelimeen ladattavasta sovelluksesta. 

Erilaisista maaseudun elinkeinoista oli tuotteistettu elämyksiä, joiden avulla perinteisten 

maaseutuyrittäjien ansaintalogiikat olivat muuttuneet. 

 

Uusi teknologia nousi esiin lähes jokaisessa tarinassa. Teknologiaa ei nähty uhkana 

vaan pikemmin mahdollisuutena saada perinteisiin toimintatapoihin helpotusta tai uusia 

ulottuvuuksia. Teuvan Yrittäjien työntekijällä oli virtuaalimyssy, joka siirsi suoraan 

hänen ajatuksensa tekstimuotoon. Näin ollen hänen työskentelynsä ei ollut aika- eikä 

paikkasidonnaista. Töitä voi tehdä vaikka Parran lammen rannalla loikoillen. 

Kesäteatteriesitystä pystyi seuraamaan virtuaalisesti sekä osa näyttelijöistä osallistui 

näytelmään virtuaalisesti. Karijokelaiset pojat latasivat matkapuhelimiinsa uuden 

sovelluksen, jonka avulla he suorittivat erilaisia tehtäviä ja saivat lisätietoja 

virtuaalireitin varrella. Pojat myös rekisteröityivät valtakunnalliseen palveluun, jonka 

avulla he saivat tietoa muista reiteistä ja pystyivät kommunikoimaan reaaliajassa 

muiden harrastajien kanssa. Teuvan Kalevalaisten naisten kirkkopyhässä suunniteltiin 

näytettävän Youtube-video suomalais-ugrilaisesta kansantanssista, joka oli kuvattu 

Udmurtissa. Sol-musiikkia soittavalla bändillä oli aurinkoenergialla toimivat soittimet, 

joiden äänen volyymiin ja soundiin vaikutti suoraan valon määrä ja voimakkuus. 

Aurinkoenergiaa käytettiin reaaliaikaisesti, eikä sitä voinut varastoida. Apple-

tietokoneita näki enää vain Vanhan teknologian esittelykeskuksessa. Uudet tietokoneet 

toimivat dna-pohjaisella kasviteknologialla ja ne olivat kirjaimellisesti omenan sisällä. 

Tarinoissa erilaiset teknologiset välineet ja keksinnöt olivat osa jokapäiväistä elämää. 
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Teknologian käyttöä ei eroteltu omaksi toiminnakseen vaan se sekoittui kaikkeen 

normaaliin toimintaan. 

 

Kaikissa tarinoissa perheen ja läheisten kanssa vietetty aika katsottiin tärkeäksi. 

Töiden muututtua sellaisiksi, että niitä voitiin tehdä paikasta ja ajasta riippumatta, oli 

mahdollista viettää perheen kanssa enemmän aikaa. Vaikka matkustamista oli 

rajoitettu tai se oli yksinkertaisesti liian kallista, oltiin läheisiin silti paljon yhteydessä 

virtuaalisesti. Perheissä pidettiin kiinni siitä, että ainakin kerran päivässä kokoonnuttiin 

yhteisen ruokapöydän ääreen. Vanhasta kauppakeskuksesta oli tehty kulttuurikeskus, 

jossa toimivat kaikenikäiset monen eri kulttuurialan harrastajat samaan aikaan samassa 

isossa tilassa. 

 

Energiamuotoina tarinoissa käytettiin muun muassa aurinkoenergiaa ja autot olivat 

sähköautoja. Selvästi uudet ja uusiutuvat energiamuodot olivat tulleet jäädäkseen. 

Matkailua ja kulkemista oli rajoitettu tai se oli vain liian kallista. Eri paikoissa käytiin ja 

toimintoihin osallistuttiin sekä läheisin pidettiin yhteyttä virtuaalisesti. 

 

Vanhoja ja historiallisesti arvokkaita kulttuurimuotoja vaalittiin. Isoäiti luki 

lapsenlapsilleen vaarin vanhaa satukirjaa siitäkin huolimatta, että lapset ihmettelivät, 

miksi kirjassa ei ollut kosketusnäyttöä tai kaiutinta ääniefekteille. Saame-buumin 

innoittamana kauhajokelaisten nuorten bändi teki ja soitti muinaissaamenkielistä 

musiikkia sekä kymrinkielisiä rakkauslauluja. Teuvan Yrittäjien järjestämillä 

kesämarkkinoilla ei myyty enää krääsää, mutta niitä järjestettiin edelleen historian ja 

tunnearvon vuoksi. Markkinat toimivat sosiaalisena kohtaamispaikkana, joko livenä tai 

virtuaalisesti ja markkinoilla oli myös elävää musiikkia sekä kesäteatteriesitys. 

Sanataide, kirjat ja kirjallisuus nähtiin tärkeänä niin perinteisessä muodossa kuin 

esimerkiksi äänikirjojen kasvavana suosiona. Kirjoittaminen ja lukeminen ovat tärkeitä 

taitoja, joita tulee vaalia yhä modernistuvammassa maailmassa. 

 

Kulttuuritoiminnan kasvavana kohderyhmänä nähtiin eläkkeellä olevat hyväkuntoiset 

ja aktiiviset seniorit. Keskiviikon verstaassa tämä ryhmä nähtiin yhdistystoiminnan 

kantavana voimana tulevaisuudessa sekä yhä aktiivisempana kulttuurin kuluttajana. 

Toisaalta ajateltiin, että tulevaisuudessa järjestetään yhä enemmän eri ikäryhmiä 

yhteen tuovia toimintoja ja tapahtumia. Yhteiset tilat muuntuvat moneksi, eikä enää 
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rakenneta erikseen esimerkiksi nuorisotiloja tai vanhusten päivätoimintaan tarkoitettuja 

tiloja. Eri-ikäiset ihmiset kokoontuvat samaan monitoimitilaan, joka muuntuu 

moneen eri käyttötarkoitukseen niin liikunnan kuin kulttuurinkin saralla. Ihmiset 

liikkuvat ja osallistuvat eri toimintoihin oman kiinnostuksensa mukaan, eikä sen 

mukaan, minkä ikäisille toimintoja on suunnattu. 

 

Kunnallisten kulttuuritoimijoiden verstaassa esille nousi myös kasvava ja lakiinkin 

kirjattu tarve yhdenvertaisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä enemmän 

varsinkin kunnallisen puolen toimijoiden on otettava huomioon erilaiset erityisryhmät 

kulttuuripalveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Nähtävissä on ollut esimerkiksi 

viittomakielentulkkien käyttäminen konserteissa sekä esteetön pääsy erilaisiin 

paikkoihin niin pyörätuolilla kuin lastenvaunujenkin kanssa. Kunnalliset toimijat ovat jo 

osin pakotettuja lain puitteissa huomioimaan näitä asioita, mutta yhdenvertaisuus tulee 

näkymään yhä enemmän myös kolmannen sektorin toimissa. 

 

Lähes kaikissa tarinoissa oli tapahtunut laajoja kuntaliitoksia, eivätkä ne olleet 

johtaneet minkäänlaiseen katastrofiin. Yhdessä tarinassa oli muodostettu Teuvan 

Suurkunta, johon kuuluivat Teuvan lisäksi Kauhajoki, Kurikka ja Karijoki. Toisessa 

tarinassa Teuvan Horonkylä oli liittynyt Närpiön kaupunkiin. Yhdessä tarinassa Karijoen 

Myrkyn kylästä oli noussut uuden elämäntavan kärkikeskus Suomessa. 
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Kuva 5. Tulevaisuusverstaan osallistujat luomassa tarinoita 11.2.2012 Teuvalla. 

 

5.2 Askeleet nykyhetkestä tulevaisuuskuviin – omalla toiminnalla voi vaikuttaa 
 

Tarinapajan jälkeen ryhmät miettivät askeleita nykyhetkestä luomiinsa 

tulevaisuuskuviin. Osa ryhmistä pääsi suunnitelmissaan hyvin pitkälle konkreettisiin 

toimenpiteisiin. 

 

Yksi ryhmä toi ensimmäisenä toimenpiteenä asenteisiin vaikuttamisen. Aihetta 

sivuttiin myös monissa muissa suunnitelmissa. Asenteisiin pystytään vaikuttamaan 

omalla esimerkillä, kuten erilaisilla kirjoituksilla lehteen tai muualle, järjestämällä 

tapahtumia aiheen ympärille sekä tekemällä aihetta tukevia tai esille tuovia näytelmiä. 

Kunnallisten kulttuuritoimijoiden verstaassa törmättiin monessa yhteydessä olemassa 

oleviin lakeihin, sääntöihin ja toimintatapoihin, jotka sitovat kunnallisten toimijoiden 

käsiä vielä enemmän kuin kolmannen sektorin. Lopulta kuitenkin todettiin, että 

kulttuuritoimijoiden tulee aktiivisesti ja kärsivällisesti tuoda kulttuurinäkökulmaa 

asioihin monissa eri yhteyksissä. Kunnallisella puolella kulttuuritoimella olisi sanansa 

sanottavana esimerkiksi teknisen toimen suunnitelmiin tai sosiaali- ja terveyspuolelle. 

Kuntakoneistossa asiat voivat kuitenkin jäädä junnaamaan vaikka vain yhden ihmisen 

taakse, mikäli kyseinen virkamies suhtautuu asiaan negatiivisesti. 
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Talkootyöt asioiden puolesta ja asioiden kehittämisen eteen nostettiin esiin, kun 

puhuttiin siitä, kuinka jokainen voisi henkilökohtaisesti edesauttaa asioiden 

toteutumista haluamallaan tavalla. Talkoilla ajateltiin myös järjestettävän erilaisia 

tapahtumia, jotka edesauttaisivat kehityksen kulkemista haluttuun suuntaan. 

 

Olemassa olevien tilojen hyödyntäminen katsottiin tärkeäksi. Suupohjan alueella 

on lähes jokaisessa kylässä joko nuorisoseurantalo, nuorisotalo, kylätalo, työväentalo 

tai muu vastaava. Jossain kylässä ja varsinkin keskustaajamissa saattavat olla nuo 

kaikki. Kyläkoulujen lakkautusten myötä kylissä jää tyhjilleen myös vanhoja 

koulurakennuksia. Uusien tilojen rakentamisen sijaan katsottiin järkevämmäksi 

valjastaa olemassa olevia tiloja paremmin ja laaja-alaisemmin kulttuurin ja ihmisten 

käyttöön ilman tarkkoja rajoituksia. Nuorille haluttiin myös enemmän vapaammin 

käytettävissä olevia tiloja kuin mitä tiettyinä kellonaikoina auki olevat kunnalliset 

nuorisotilat valvojineen pystyvät tarjoamaan. Kuntia haluttiin innostaa yhteisten tilojen 

osoittamiseen. Tämä tapahtuisi lautakuntien jäseniä puhuttelemalla ja lobbaamalla 

asiaa moneen eri suuntaan. 

 

Paikallisia tapahtumia tuetaan osallistumalla itse tapahtumiin ja niiden 

järjestämiseen. Paikallisia yrittäjiä tuetaan käyttämällä heidän palvelujaan ja kertomalla 

hyvistä kokemuksista eteenpäin. Paikallisten yrittäjien tai tapahtumien puolesta 

voidaan myös järjestää erilaisia tempauksia kuten flashmobeja. 

 

Kansalaisopistojen monipuoliset kurssimahdollisuudet nostettiin esiin. 

Kansalaisopiston kautta on suhteellisen helppoa ja nopeaa järjestää erilaista 

ajankohtaista koulutusta. Koulutusta kaivattiin ainakin vanhojen satukirjojen 

entisöintiin, videokuvaukseen sekä uuden teknologian haltuunottoon nimenomaan 

senioreille. 

 

Henkilökohtaisella tasolla energiapolitiikkaan pystyisi vaikuttamaan esimerkiksi 

ottamalla itse sähköauto käyttöön. Näin omalla esimerkillä jälleen veisi asiaa 

eteenpäin, mikä mahdollisesti johtaisi haluttuun positiiviseen kehitykseen. 
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Lähi- ja luomuruuan käyttämisen yleistymiseen voitiin vaikuttaa jälleen kerran 

omalla esimerkillä sekä jakamalla tietoa vaikka vain omassa lähipiirissä. Lisäksi 

suositaan itse lähellä tuotettua, kasvatetaan omavaraisuutta ja suositaan 

vaihdantataloutta. Tämä voisi tapahtua käytännössä niin, että asiasta kiinnostuneet 

kerätään yhteen ja perustetaan tai liitytään erilaisiin luomupiireihin, joiden kanssa 

tehdään yhteistilauksia lähiseudun tuottajilta. Lähiruuan ympärille tulisi kehittää 

myymäläverkosto, johon kuuluisi sekä fyysisiä toimipisteitä että nettikauppa. Myös 

kuntia kannustettaisiin käyttämään esimerkiksi kouluissa lähellä tuotettuja raaka-

aineita. 

 

Positiivisen kehityksen aikaan saamiseksi nähtiin tärkeänä että seudulliset toimijat 

tekevät yhteistyötä ja vievät omalta osaltaan kehitystä samaan suuntaan. 

Seudullisessa kehittämisessä tärkeimpinä tahoina nähtiin Suupohjan Elinkeinotoimen 

Kuntayhtymä (SEK), Suupohjan Kehittämisyhdistys ry, Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry, 

Suupohjan Liikelaitoskuntayhtymä (LLKY), Suupohjan Seutupalvelukeskus sekä Etelä-

Pohjanmaan Liitto. Näiden tahojen kautta ja avulla seudulla toteutetaan erilaisia 

kehittämisohjelmia, saadaan ja jaetaan rahoitusta, toteutetaan hankkeita, tuotetaan 

palveluja sekä kehitetään ja valvotaan seutukunnan etuja. 

 

Uuden teknologian mahdollisuuksia voitaisiin alkaa hyödyntää jo nyt esimerkiksi 

kuvaamalla erilaisia tapahtumia kuten konsertteja ja lähettämällä ne suorana 

lähetyksenä internetin kautta. Kuntien kulttuurivastaavien verstaassa keskusteltiin siitä, 

vähentäisikö tällainen toimintatapa yleisöjä itse tapahtumista. Tätä ei lopulta nähty 

uhkana. Ajateltiin, että internetin kautta tapahtumissa mukana oleminen toisi ainakin 

aluksi tapahtumille uusia yleisöjä, jotka mahdollisesti ajan myötä innostuisivat 

osallistumaan tapahtumiin paikanpäällä. Uudenlaisen teknologian ja nopean 

tiedonsiirron kehittymistä edesautetaan Suupohjan Seutuverkon edelleen 

rakentamisella ja tuottamalla sinne sisältöä. Tässä suurimpina toimijoina ovat 

Suupohjan Seutuverkko Oy verkon rakentajana ja ylläpitäjänä, alueen kunnat 

Seutuverkko Oy:n omistajina, alueen yritykset sisällöntuottajina sekä erilaiset 

rahoittajat. 

 

Kuntarakenteen muuttuessa kylien ja kyläyhdistysten merkitys korostuisi 

entisestään. Entisiin kuntakeskuksiin perustettaisiin omat kyläyhdistykset. Suupohjan 
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Kulttuuriyhdistys nähtiin uusien ja innovatiivisten hankkeiden hakija- ja 

toteuttajatahona. Esimerkiksi Karijoen Paarmanninvuoren virtuaalireitistö toteutettaisiin 

Kulttuuriyhdistyksen hankkeena, johon Suupohjan Kehittämisyhdistys myöntäisi 

rahoitusta. Vastaavanlaisia reittejä voitaisiin toteuttaa myös muualle päin Suupohjaa. 

Kulttuuriyhdistys nähtiin myös seudun kulttuuritoimijoiden kokoajana, edunvalvojana 

sekä ajassa kiinni olevana tahona, joka pysyy koko ajan perillä erilaisista 

tulevaisuuteen liittyvistä tutkimuksista ja signaaleista. 

 

Kunnallisten kulttuuritoimien tulevaisuuden haasteina nähtiin aktiviteettien 

lisääminen ikäihmisille, sekä hyväkuntoisille ja meneville senioreille kuin myös 

palvelukodeissa ym. oleville vanhuksille. Lähipalveluiden säilyttäminen nähtiin 

tärkeäksi muuttuvassa kuntarakenteessa varsinkin ikääntyneille suunnatuissa 

palveluissa. 

 

Kunnallisten kulttuuritoimijoiden näkökulmasta kolmannen sektorin rooli 

kulttuurikentällä tulee korostumaan entisestään. Perinteisesti kolmas sektori 

toimii pääasiassa ilta- ja viikonloppuaikaan, kun työssäkäyvät ihmiset ovat vapaalla. 

Tulevaisuudessa, kun aktiivisten ja hyväkuntoisten eläkeläisten joukko kasvaa, myös 

päiväsaikaan tapahtuvan toiminnan nähtiin yhä enemmän olevan kolmannen sektorin 

tuottamaa. 

 

5.3 Tulevaisuusverstaiden merkityksestä 
 

Tulevaisuusverstaissa luoduissa tarinoissa oli selvästi havaittavissa tilaisuuksien alussa 

esiteltyjen ”tulevaisuuden impulssien” vaikutus. Esitellyt impulssit saivat selvästikin 

tulevaisuusverstaisiin osallistuneet ihmiset miettimään asioita laajemmin ja ottamaan 

huomioon asioiden osittain väistämättömän tulevaisuuden suunnan. Ohjeistuksen 

mukaisesti tarinat olivat pääosin varsin positiivisia. Joidenkin ryhmien tarinat eivät 

kovinkaan paljoa eronneet nykypäivästä, mutta joidenkin ryhmien tarinat olivat ehkä 

vielä kauempana tulevaisuudessa kuin vuodessa 2020. 

 

Vaikka tulevaisuusverstaiden tuotoksia ei varsinaisessa strategiatyössä pystytty 

suoraan käyttämään, vaikuttivat ne varmasti strategiatyöryhmän jäsenten mielissä 

ryhmän tehdessä strategiaan liittyviä valintoja ja toimenpidesuunnitelmia. Lisäksi 
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tulevaisuusverstaat avasivat aivan varmasti kaikkien niihin osallistuneiden 

havainnointikykyä ja ajattelutapaa tulevaisuudesta. Kuten askeleissa nykyhetkestä 

tulevaisuuskuviin todettiin, paras tapa saada aikaan muutoksia ihmisten asenteissa on 

oma esimerkki. Voikin todeta, että pitämieni tulevaisuusverstaiden jäljiltä seudulla on 

ainakin muutamia ”muutosagentteja”, jotka oman esimerkin kautta yrittävät viedä 

kulttuurinäkökulmaa eri asioihin ja saada aikaan positiivista muutosta. 
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6 STRATEGIA SUUNTAA KULTTUURIYHDISTYKSEN TOIMINTAA 
 

Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen hallitus teki laajan SWOT-analyysin yhdistyksen 

toiminnasta maaliskuussa 2012. Kulttuuriyhdistyksen strategiaa alettiin luoda 

Tulevaisuusverstaan pohdintojen ja SWOT-analyysin pohjalta. Epäviralliseen 

strategiatyöryhmään kuuluivat yhdistyksen vs. toiminnanjohtaja, puheenjohtaja sekä 

allekirjoittanut. Strategian pohjana käytettiin alun perin Pirjo Ojanperän (Åberg 2000, 

131) luomaa ja Elisa Juholinin (2009) täydentämää 3x3x3 -mallia, jossa ensin 

määriteltiin yhdistyksen visio, sen jälkeen kolme strategista linjausta ja jokaiselle 

linjaukselle kolme taktiikkatason valintaa. Lopuksi vielä jokaiselle taktiikkatason 

valinnalle luotiin 1-3 operatiivista toimintaa - esimerkkejä, kuinka valittuihin tavoitteisiin 

päästäisiin. (Juholin 2009, 82.) Vision lisäksi määritin yhdistykselle erillisen mission. 

Strategia kokonaisuudessaan hyväksyttiin Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry:n 

vuosikokouksessa 28.3.2012 (Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry:n vuosikokouksen 2012 

pöytäkirja).  

 

6.1 SWOT-analyysi strategian pohjana 
 

Kulttuuriyhdistyksen vahvuuksista äänestettäessä syntyi eniten hajontaa, mutta kaksi 

aihetta nousi niukasti muiden yläpuolelle. Suurena vahvuutena nähtiin osaaminen, 

joka ilmenee muun muassa siinä, että yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii 

kulttuurialan ammattilainen. Toinen eniten kannatusta saanut vahvuus oli 

”soluttautuminen”, joka tarkoitti sitä, että Kulttuuriyhdistyksellä on hyväksytty 

asema seudulla ja sen ulkopuolella sekä kulttuurin asiantuntijana että seudullisessa 

kehittämistyössä. Kulttuuriyhdistys toimii monessa asiassa seudun kulttuuriedustajana 

seudun ulkopuolella. 

 

Toiseksi tärkeimmiksi vahvuuksiksi nousi neljä asiaa. Selvinä vahvuuksina nähtiin 

yhteistyö, verkostot, profiloituminen sekä monipuolisuus. Yhteistyötä eri tahojen 

kanssa tehdään muun muassa tiedottamisessa, jolloin seudulla tiedetään laajemmin 

toisten tahojen toiminnasta ja voidaan osallistua myös kuntarajajoen ulkopuolella 

tapahtuviin asioihin. Yhteistyön myötä asioista ja tapahtumista tulee myös yhteisiä 

toisin kuin jos vain yksi taho yksin järjestää esimerkiksi jotain tapahtumaa. 
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Kulttuuriyhdistyksellä on laajat verkostot niin seudun sisällä kuin sen ulkopuolelle. 

Yhdistys kokoaa toiminta-alueellaan eri kulttuurialojen toimijoita yhteen (esim. teatteri, 

tanssi, kuvataide), jolloin laajemman yhteistyön ja suuremman joukon ansiosta voidaan 

toteuttaa isompia asioita kuten tapahtumia ja hankkeita. 

 

Kahdeksanvuotisen olemassaolonsa ansiosta Kulttuuriyhdistys on jo saavuttanut 

tunnustetun aseman kulttuuritoimijana niin seudulla kuin sen ulkopuolella. Yhdistys 

tunnetaan ja se on profiloitunut esimerkiksi aktiivisena hanketoimijana. Yhdistys on 

monipuolinen niin toiminnan kuin osaamisenkin kautta. Yhdistys tarjoaa monia 

erilaisia palveluja seudun asukkaille ja toiminnanjohtajan sekä hallituksen jäsenten 

tietämys ja ammattitaito on yhdistyksen vahvuus. Vahvuutena nähtiin myös 

yhdistysmuotoisen toiminnan suoma joustavuus ja suhteellisen nopea reagointikyky, 

jos vertaa esimerkiksi kuntakoneistoon. 

 

Heikkouksista merkittävimmäksi nostettiin yksimielisesti keskustelukumppanin 

puuttuminen kuntaorganisaatioissa. Seudun kunnista puuttuu 

kulttuurityöntekijöitä sekä -lautakuntia, joiden kanssa voitaisiin kulttuuriasioista laajasti 

keskustella. Toiseksi suurimmiksi heikkouksiksi nousivat epävarmuus sekä toimijoiden 

sitoutumattomuus. Epävarmuutta aiheuttaa epätietoisuus yhdistyksen jatkosta ja 

rahoituksesta sekä riippuvuus kuntien rahallisesta tuesta.  

 

Toimijoiden sitoutumattomuus ilmeni monella tavalla. Hallituksen jäsenet eivät ole 

sitoutuneita toimintaan ja kokouksista on vaikea saada päätösvaltaisia. Kuntien 

edustajat tuntuvat olevan hallituksessa mukana vain nimellisesti, jolloin heidän 

osallistumattomuutensa vaikeuttaa hallituksen toimintaa. Toimijoiden ja hallituksen 

jäsenten katsottiin myös edustavan Kulttuuriyhdistystä ulospäin, mutta tämä ei 

välttämättä näy käytännössä. 

 

Heikkoutena nähtiin myös toisaalta yhdistyksen tuntemattomuus. Vaikka kaikki 

seudun asukkaat ovat ikään kuin jäseniä kuntien jäsenyyden myötä, suuri yleisö ei tätä 

asiaa tiedä tai tiedosta. Ei tiedetä ketä ja miten yhdistys palvelee. Toiminnan 

jatkuvuuden kannalta heikkoutena nähtiin vahva henkilöityminen, jolloin toiminta ja 

aktiivisuus ovat kiinni yksittäisistä henkilöistä. Kun henkilö jää toiminnasta pois, niin 
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hän vie mukanaan monia asioita. Lisäksi profiloituminen nähtiin toisaalta myös 

heikkoutena, koska jos yritetään tehdä kaikille kaikkea, niin se on yhtä kuin ei 

kenellekään mitään. Profiloitumisessa nähtiin vielä hiomisen varaa. 

 

Selvästi suurimpana mahdollisuutena nähtiin hanketoiminta. Yhdistyksellä on jo nyt 

vankka hankeosaaminen ja se pystyy kehittämään aluetta ja lisäämään osaamista 

hankkeiden avulla. Toiseksi suurimmaksi mahdollisuudeksi nostettiin kuntayhteistyö. 

Kunnissa tehtävien ja jo tehtyjen kulttuuristrategioiden tulisi toimia myös yhdistyksen 

uuden strategiatyön pohjana. Kuntayhteistyötä voisi vahvistaa esimerkiksi räätälöimällä 

tarkempi ostopalvelusopimuksen kaltainen sopimus erikseen jokaisen kunnan kanssa. 

Näin pystyttäisiin määrittelemään tarkemmin kunnan ja Kulttuuriyhdistyksen välistä 

yhteistyötä sekä luomaan parempia mittareita yhteistyön toimivuudesta. 

Kuntayhteistyön kanssa yhtä suurena vahvuutena nähtiin kulttuurin vahvistaminen 

osaksi peruspalveluita. Kulttuurilla on tutkitusti vaikutusta ihmisen hyvinvointiin ja 

sen ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta on laajaa näyttöä. 

 

Kolmanneksi suurimpina mahdollisuuksina nähtiin yhdistyksen moninaisuus sekä 

kulttuurimatkailu ja kulttuuritapahtumat. Kulttuuriyhdistys ei edusta mitään 

tiettyä kulttuurialaa, vaan sen toiminta voi sisältää mitä tahansa kulttuurin muotoa. 

Tämä antaa mahdollisuuden suunnata toimintaa laaja-alaisesti keskittyen tarpeen 

mukaan esimerkiksi vuorotellen eri kulttuurialoihin. Yhdistys nähtiin ennemminkin 

olemassa olevien tapahtumien kehittäjänä kuin uusien tapahtumien luojana. 

Kulttuurimatkailu antaa suuret mahdollisuudet laajentaa seudun kulttuuritoimintaa ja 

lisätä eri alojen välistä yhteistyötä. 

 

Neljänneksi suurimpana mahdollisuutena nähtiin kansainvälisyys ja nimenomaan 

olemassa olevien kontaktien hyödyntäminen. Seudulla on paljon ystävyyskuntia ja 

kouluilla laajaa kansainvälistä toimintaa. Myös kansainvälisiä hankkeita voitaisiin 

toteuttaa. Mahdollisuuksina esiin nousi myös vahva seudullisuus, joustavuus ja nopea 

reagointikyky, yhteistyön lisääminen olemassa olevien organisaatioiden ja toimijoiden 

kanssa sekä edunvalvonta niin seudullisesti kuin valtakunnallisestikin. Seudullisuus 

nähtiin vahvan Suupohjan -brändin kautta sekä siinä, että Suupohjassa monia asioita 

toteutetaan seudullisesti (esim. Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä, Suupohjan 

Kehittämisyhdistys ry, Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä yms.). 
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Suurimpana uhkana nähtiin yksimielisesti kuntayhteistyön tulevaisuus. 

Mahdollisten tulevien kuntaliitosten myötä toiminta-alue saattaa hajota tai muuttua. 

Kauhajoen kaupungin Kulttuurin kehittämisohjelmassa (2012–2020) todetaan, että 

Suupohjan Kulttuuriyhdistys voidaan purkaa kuntaliitosten myötä ja resurssit varataan 

kaupungin omalle kulttuuritoimelle. Tällöin kaupungilla olisi kaksi työntekijää, kun 

nykyisin työntekijöitä on vain yksi. (Kauhajoen kaupungin Kulttuurin kehittämisohjelma 

2012–2020, 9.) Tämä on olemassa oleva konkreettinen uhka koko yhdistyksen 

toiminnalle. Uhkana on myös, että kulttuurin ja Kulttuuriyhdistyksen puolia ei pidetä 

aktiivisesti kuntaliitosneuvotteluissa. Paineita ja epävarmuutta lisää entisestään se, että 

tilanne elää koko ajan. Lopullisia päätöksiä mahdollisista tulevista kuntarakenteen 

muutoksista ei ole alueella tehty, vaikka monenlaisia selvityksiä onkin tehty ja niitä on 

myös parhaillaan meneillään. Koska Kulttuuriyhdistys on niin riippuvainen kuntien 

jäsenmaksuista, uhkana on myös kuntien eroaminen jäsenyydestä. Tällöin rahoituksen 

lisäksi katoaa osaamispääomaa, kun eroavan kunnan alueella toimivat kulttuuritoimijat 

jäävät pois yhdistyksen toiminnasta. Näin kävi esimerkiksi Kurikan Jurvan kanssa. 

Avaintehtävänä tällaisissa tilanteissa olisi pystyä paremmin ja konkreettisemmin 

osoittamaan kunnille minkälaista vastinetta kunta saa rahoilleen. 

 

Toiseksi suurimpana uhkana nähtiin kulttuurista kiinnostuneiden toimijoiden 

vähäinen osallistuminen ja huono sitoutuneisuus. Esille nostettiin taas nk. 

mandaatilla osallistuminen, jolloin yhdistyksen hallituksessa ollaan edustamassa omaa 

taustaorganisaatiota, mutta ei sitouduta Kulttuuriyhdistyksen toimintaan. Uhkana on, 

että hallitukseen ei saada aktiivisia kulttuuritoimijoita, jotka oikeasti toimivat kulttuurin 

kentällä. 

 

Kolmanneksi suurimpana uhkana nähtiin toimijoiden kyllästyminen ja aktiivisten 

toimijoiden vähäinen määrä seutukunnassa. Koska samat ihmiset toimivat monissa 

yhdistyksissä, heidänkin jaksamisensa ja kiinnostuksensa on rajallista. Yhtä suurena 

uhkana nostettiin esiin kysymys ”kuka maksaa”. Nähtiin, että yhteiskunnan 

kulttuurille antama tuki mahdollisesti vähenee ja palveluiden käyttäjien on näin ollen 

maksettava palveluista yhä enemmän. Tämä on kuitenkin hyvin erilaista mihin on 

totuttu ja tuo varmasti mukanaan ongelmia. 
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Uhkina nähtiin myös toimijoiden ikääntyminen ja kulttuurin arvostuksen väheneminen, 

joka näkyy muun muassa siinä, että kulttuurista säästetään ja leikataan ensin. 

Kulttuurin arvostuksen vähenemisen myötä myös yhdistyksen toiminnan tarkoitus 

häviää. Uhka nähtiin myös kilpailevat palvelut, yhdistykset ja toimijat, jolloin voidaan 

tulla tilanteeseen, jossa Kulttuuriyhdistys ei tarjoa minkäänlaista lisäarvoa olemassa 

olevien palvelujen lisäksi. Uhkana koettiin myös Kulttuuriyhdistystä alusta asti 

periaatteessakin vastustaneet ihmiset sekä se, että yhdistyksen toimijatkaan eivät aina 

anna yhdistyksestä positiivista kuvaa ulospäin. 

 

6.2 Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen strategia 2012–2017 
 

Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen mission mukaan ”Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry on 

seudun kuntien kulttuurityötä täydentävä ja kulttuuritoimijoita yhteen kokoava 

kulttuurin asiantuntija-, kehittäjä- ja tuottajaorganisaatio”. Seuraavalla sivulla on 

esitelty Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen strategia kaavion avulla. 
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Kuva 6. Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry:n strategiakaavio 2012–2017 

 

 

 

Vuonna 2017 Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry on  
kehityksen kärjessä kulkeva, seudullisesti ja valtakunnallisesti  

tunnettu ja tunnustettu kulttuuriorganisaatio. 
 

1. Kehittämis- ja hanketoiminta 

1.1 Hankkeiden aktiivinen 
haravointi 

1.2 Hankeosaamisen ylläpito 

1.3 Neuvontapalveluiden 
tuottaminen 

2. Kuntayhteistyö 

3. Kulttuurin aseman vahvistaminen 

Järjestetään kulttuuritoimijoiden vuosittaiset 
tapaamiset / ideointi-illat. 

2.1 Kuntien 
kulttuuriresurssien 

täydentäminen (työpanos) 

2.2 Ruohonjuuritason 
näkökulmaa kulttuuriasioihin 

2.3 Kulttuuritoimijoiden 

yhdistävä tekijä ja kokoava 
voima Suupohjassa 

3.1 Olemassa olevan 

kulttuuritoiminnan näkyväksi 
tekeminen 

3.2 Kulttuuri –käsitteen 
ymmärtäminen laajasti 

3.3 Kulttuurin tulevaisuus-

trendien haisteleminen 

Apuraha- ja hankeneuvonta. 

Osallistutaan hankekoulutuksiin ja seminaareihin 
sekä alueen kehittämisohjelmien laatimiseen ja 

toteutetaan eri kulttuurialoihin liittyviä hankkeita. 

Annetaan kulttuurialan ammattilaisen 

asiantuntijuus kuntien käyttöön, autetaan 
joustavasti ja tarpeen mukaan sekä toimitaan 

tapahtumien ym. osatoteuttajana. 

Järjestetään kuntien kulttuurivastaavien 

tapaamisia kaksi kertaa vuodessa ja vuosittaiset 
kulttuuritoimijoiden tapaamiset / ideointi-illat sekä 

toimitaan kaikessa yhteistyöhakuisesti ja 

seudullisesti. 

Vieraillaan vuosittain kuntapäättäjien luona, 

toimitaan tarvittaessa seudun kulttuuriedustajana 
myös seudun ulkopuolella. 

Tehdään aktiivista tiedotustoimintaa muun 

muassa kirjoittamalla ennakkojuttuja, arvosteluita 

ja lehtiartikkeleita. 

Toteutetaan eri kulttuurialoihin liittyviä hankkeita.  

Toimitaan aktiivisesti keskustelun avaajana, 
näkökulmien laajentajana ja mielipidevaikuttajana 
kulttuuriasioissa.  



58 

 

 

Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen strategian 2012–2017 vision mukaan ”Vuonna 2017 

Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry on kehityksen kärjessä kulkeva, seudullisesti ja 

valtakunnallisesti tunnettu ja tunnustettu kulttuuriorganisaatio.” Yhdistys toteuttaa 

visiotaan kehittämis- ja hanketoiminnan, kuntayhteistyön sekä kulttuurin aseman 

vahvistamisen kautta. 

 

Kehittämis- ja hanketoimintaan kuuluvat hankeideoiden aktiivinen haravointi, 

hankeosaamisen ylläpito sekä neuvontapalveluiden tuottaminen. Hankeideoita 

haravoidaan järjestämällä seudun kulttuuritoimijoille vuosittain ideointi-ilta, jossa 

kulttuuritoimijat saavat äänensä kuuluville ja voivat tuoda omat tarpeensa esiin. 

Hankeosaamista pidetään yllä osallistumalla hankekoulutuksiin ja seminaareihin sekä 

osallistumalla alueen kehittämisohjelmien luomiseen. Hankkeiden toteuttaminen pitää 

myös yllä hankeosaamista. Neuvontapalveluita tuotetaan opastamalla seudun toimijoita 

apurahojen hakemisessa sekä antamalla heille lausuntoja hakemusten tueksi. 

 

Kuntayhteistyöhön kuuluu kuntien kulttuuriresurssien täydentäminen yhdistyksen 

toiminnanjohtajan työpanoksella, ruohonjuuritason näkökulman tuominen 

kulttuuriasioihin sekä kulttuuritoimijoiden yhdistävänä tekijänä ja kokoavana voimana 

toimiminen Suupohjassa. Kuntien kulttuuriresursseja täydennetään käytännössä 

toimimalla tapahtumien ym. osatoteuttajana, antamalla apua joustavasti ja tarpeen 

mukaan sekä antamalla kulttuurialan ammattilaisen (yhdistyksen työntekijä) 

asiantuntijuus kuntien käyttöön. Ruohonjuuritason näkökulmaa kulttuuriasioihin 

tuodaan vierailemalla vuosittain kuntapäättäjien luona ja toimimalla tarvittaessa 

seudun kulttuuriedustajana myös seudun ulkopuolella. Kulttuuritoimijoiden yhdistävänä 

tekijänä ja kokoavana voimana toimitaan kokoamalla kuntien kulttuurivastaavat yhteen 

kaksi kertaa vuodessa sekä järjestämällä vuosittain seudullinen kulttuuritoimijoiden 

tapaaminen. Yhdistys toimii kaikessa toiminnassaan yhteistyöhakuisesti sekä 

seudullisesti. 

 

Kulttuurin aseman vahvistamiseen kuuluu olemassa olevan kulttuuritoiminnan 

näkyväksi tuominen, kulttuuri -käsitteen ymmärtäminen laajasti sekä kulttuurin 

tulevaisuustrendien haistelu. Olemassa olevaa kulttuuritoimintaa tehdään näkyväksi 

aktiivisen ja systemaattisen tiedotustoiminnan kautta esimerkiksi kirjoittamalla 

ennakkojuttuja, arvosteluita ja lehtiartikkeleita. Kulttuuri -käsitteen avaamista ja 



59 

 

 

laajasti ymmärtämistä edesautetaan toimimalla keskustelun avaajana, näkökulman 

laajentajana ja mielipidevaikuttajana oman toiminnan ja esimerkin kautta. Kulttuurin 

tulevaisuustrendejä haistellaan tutustumalla aktiivisesti uusimpiin tutkimuksiin ja 

artikkeleihin, osallistumalla erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin sekä toteuttamalla 

erilaisia hankkeita. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA 
 

Opinnäytetyöprosessin aikana sekä eri ihmisten kanssa käytyjen keskustelujen myötä 

olen muodostanut joitain omia johtopäätöksiä sekä toimenpide-ehdotuksia Suupohjan 

Kulttuuriyhdistyksen tulevaisuudesta. Seuraavassa esittelen omia näkemyksiäni 

asioista. 

 

Suupohjan alueen kuntien ja Kulttuuriyhdistyksen välinen yhteistyö on virallisesti 

perustunut yhdistyksen perustamisvaiheessa allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen, 

jonka jokainen jäsenkunta on allekirjoittanut. Sopimusta ei ole päivitetty sen jälkeen. 

Puolin ja toisin ilmassa on havaittavissa epäselvyyttä yhdistyksen roolista ja tehtävästä. 

Tämä yhteistyösopimus tulisi uusia ja päivittää yhdistyksen uuden strategian 

mukaiseksi. 

 

Kulttuuriyhdistyksen toimialueen kunnat suhtautuvat yhdistykseen jokainen vähän eri 

tavalla ja odottavat yhdistykseltä erilaisia asioita. Ehdotukseni olisikin, että 

Kulttuuriyhdistys tekisi jokaisen kunnan kanssa erillisen sopimuksen, jossa 

määriteltäisiin tarkemmin, mitä kyseinen kunta saa maksamaansa jäsenmaksua 

vastaan. En kuitenkaan suosittele luopumaan kaikkien kuntien kanssa tehdystä 

yhteisestä yhteistyösopimuksesta, joka toimii yleisemmällä tasolla Kulttuuriyhdistyksen 

toiminnan ohjenuorana. Yhteistyösopimuksen liitteeksi määriteltäisiin jokaisen kunnan 

kanssa erikseen omat tavoitteet ja toimenpiteet joko vuosittain tai esimerkiksi 3-5 

vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa voisi vuosittain olla eriteltynä 

mitä missäkin kunnassa tapahtuu vuoden aikana tai millaista yhteistyötä kuntien 

kanssa tehdään. Näin yhdistyksellä ja kunnilla olisi konkreettisempia mittareita siihen, 

täyttääkö Kulttuuriyhdistys sille annetut odotukset ja puolin ja toisin tiedettäisiin mitä 

yhdistykseltä ja yhteistyöltä odotetaan. 

 

Kulttuuriyhdistyksen tulisi harkita omista vuosittaisista tapahtumista (esimerkiksi 

Suupohjan tanssii) luopumista. Mielestäni yhdistyksen tehtävänä ei ole ottaa 

päävastuuta vuosittaisten tapahtumien järjestämisestä, vaan toimia eri toimijoiden 

tukena ja apuna. Suupohja tanssii -tapahtumassa alusta asti mukana olleen 

tanssiaktiivi Terhi Välisalon (2012) mukaan tapahtuma sai alkunsa seudun 
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tanssiaktiivien innostuksesta lähteä lisäämään tanssiharrastajien yhteistyöstä seudulla. 

Tapahtuman idea oli siis alun perin lähtöisin tanssiharrastajilta ja Kulttuuriyhdistys 

pyydettiin mukaan yhteistyöhön, jotta se voisi toimia kokoavana voimana ja 

tapahtuman virallisena järjestäjätahona lupien ynnä muiden vuoksi. Vuosien saatossa 

tapahtumasta on tullut kuitenkin yhä enemmän Kulttuuriyhdistys-vetoinen, kun 

tanssiharrastajilta on alkanut innostus ja energia laantua tapahtuman järjestämiseen. 

(Välisalo 2012.) Mielestäni Kulttuuriyhdistyksen tarkoituksena ei ole yksittäisten 

vuosittaisten tapahtumien järjestäminen vaan nimenomaan osatoteuttajana, apuna ja 

kokoavana voimana toimiminen. Mikäli alan harrastajilta alkaa lopahtaa kiinnostus 

tapahtumaa kohtaan, en näe tarpeellisena, että Kulttuuriyhdistys ikään kuin 

tekohengittää tapahtumaa eteenpäin vuosittain. Jostain täytyy joskus osata myös 

luopua, jotta voidaan mennä eteenpäin. 

 

Yksittäistä kulttuurialaa tai -tapahtumaa varten yhdistykseen voitaisiin perustaa erilaisia 

alajaostoja, jotka vastaisivat enemmän operatiivisesta toiminnasta (esimerkiksi 

Suupohjan teatteriharrastajat, Suupohjan tanssijat, Aktiimi-jaosto, Suvi-media –jaosto, 

jne.). Jaosto olisi toiminnassa aina silloin kun innokkaita toimijoita riittäisi. Jaosto voisi 

elää myös hiljaiseloa silloin, jos innokkaita toimijoita ei sillä hetkellä olisi. Jaoston varat 

olisivat jaoston omia, joista jaosto voisi päättää itsenäisesti. Jaoston varat olisivat 

osana Kulttuuriyhdistyksen kirjanpitoa kukin omalla kustannuspaikallaan. Näin 

jokaiselle erilliselle kulttuurinalalle ei tarvitsisi perusta omaa yhdistystä. Jaostossa olisi 

aina vähintään yksi edustaja yhdistyksen hallituksesta, jolloin tieto kulkisi sekä 

hallitukselta jaostolle että jaostolta hallitukselle. Jos jaosto haluaisi toteuttaa 

esimerkiksi jonkun suuremman hankkeen, niin se pitäisi tuoda Kulttuuriyhdistyksen 

hallituksen käsiteltäväksi. Hankkeiden toteuttamisesta voisivat käytännössä vastata eri 

jaostot.  

 

Kulttuuriyhdistyksen hallituksella oli alkuaikoina kiertävä kokouskäytäntö, jolloin 

hallituksen kokoukset olivat vuorollaan eri kunnissa ja yleensä jossain 

mielenkiintoisessa paikassa. Samalla kun kokoonnuttiin viralliseen kokoukseen, päästiin 

tutustumaan mielenkiintoisiin kohteisiin. Kokouksia oli tasaisesti joka kunnassa, jolloin 

kaikilla jäsenillä oli tasapuolisesti aina joko lyhyempi ja pidempi matka kokoukseen. 

Suosittelisin kiertävän kokouskäytännön ottamista takaisin ja myös kokouspaikkoihin 

panostamista, jolloin hallituksen jäsenten motivaatio kokouksiin osallistumiseen voisi 
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nousta. Merkittävää olisi myös hallituksen jäsenten ”seututietoisuuden” lisääntyminen, 

kun kokousten yhteydessä pääsisi aina tutustumaan uuteen paikkaan. Kiertävän 

kokouskäytännön myötä myöskään yksittäisen hallituksen jäsenen kokousmatka ei aina 

olisi pidempi kuin muiden. 

 

Kuntien kanssa tulisi keskustella heidän perusteistaan nimetä edustajansa 

Kulttuuriyhdistyksen hallitukseen. Kuntien edustajilla on keskimäärin paljon poissaoloja 

kokouksista, jolloin kokouksia on vaikea saada päätösvaltaisiksi. Kunnan paras edustaja 

Kulttuuriyhdistyksen hallitukseen ei välttämättä aina ole kiireinen sivistystoimenjohtaja 

tai kulttuuritoimenjohtaja, koska heillä on virkansa puolesta niin paljon muita menoja, 

että Kulttuuriyhdistyksen kokous ei useinkaan priorisoidu tärkeimmäksi. Hallituksen 

käytännön toimivuuden kannalta olisi tärkeää, että hallituksen jäsenillä olisi edes 

periaatteessa mahdollisuus osallistua aktiivisesti kokouksiin ja muutenkin sitoutua 

toimintaan. Tämä koskee tietysti myös kaikkia muitakin hallituksen jäseniä. 

 

Yhdistyksen toimintaa ja päätöksentekoa tulisi avata ja tehdä avoimemmaksi ja 

läpinäkyvämmäksi, koska yhdistys toimii pääosin kuntien maksaman jäsenmaksun 

turvin ja jokainen asukas on kunnan maksaman jäsenmaksun kautta ikään kuin 

yhdistyksen jäsen. Päätöksentekoprosessien tulisi olla avoimempia ja kaikilla seudun 

asukkailla tulisi olla todellinen mahdollisuus tuoda asioita yhdistyksen käsiteltäväksi. 

Asioiden eteenpäinviemisen ei pitäisi olla yksittäisistä henkilöistä ja heidän 

mielipiteistään kiinni. Liian vahva henkilöityminen on huono asia eikä kanna pitkällä 

tähtäimellä.  

 

Yhdistys on profiloitunut paljon työntekijänsä (toiminnanjohtaja, ent. seudullinen 

kulttuurisihteeri) kautta. Yhdistyksen työntekijän lisäksi myös hallituksen jäsenten tulisi 

edustaa Kulttuuriyhdistystä ulospäin. Hallituksen jäsenet voisivat nousta enemmän 

esiin ja tuoda esille, että myös heidän kauttaan asioita voi ehdottaa 

Kulttuuriyhdistykselle ja hallituksen käsiteltäväksi. Tällainen toimintatapa varmasti 

avaisi yhdistyksen toimintaa avoimemmaksi ja helpommin lähestyttäväksi. 

Konkreettisena toimenpiteenä ehdottaisin, että vähintään vuosittain hallitus esittäytyisi 

medialle (lähinnä paikallislehdille), jotta jokainen seudun asukas tietäisi kehen olla 

yhteydessä, jos haluaa päästä vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. 
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Kuntaliitosneuvotteluissa Kulttuuriyhdistyksen tulisi ehdottomasti ottaa aktiivisempi 

rooli ja enemmän kantaa asioihin. Kukaan ei nosta Kulttuuriyhdistyksen häntää jos ei 

yhdistys itse sitä tee. Yhdistyksellä on näytön paikka: pystyykö se vakuuttamaan 

kuntapäättäjät ja muut päätöksentekoon vaikuttavat tahot olemassaolonsa tärkeydestä 

vai ei. Kulttuuriyhdistyksen vuosikokouksessa oli aistittavissa jo osaltaan luovuttamisen 

mielialaa, kun Kurikan kohdalla keskusteltiin jo sääntöjenkin muuttamisesta niin, että 

Kurikka jäisi kokonaan pois toiminta-alueesta. Ikään kuin olisi jo luovutettu, vaikka 

kaikkea, mitä asian eteen voitaisiin tehdä, ei vielä varmastikaan ole tehty. Tässä koko 

hallituksen ja yhdistyksen jäsenten tulisi muodostaa yhteinen rintama, ja viedä 

kulttuurin ja kulttuuriyhdistyksen ”ilosanomaa” eteenpäin. Pitäisi tuoda esille 

Kulttuuriyhdistyksen ainutlaatuista roolia ja mahdollisuuksia mahdollisten kuntaliitosten 

jälkeenkin. Kuntaliitosten ei välttämättä tarvitsisi olla kuolinisku Kulttuuriyhdistykselle, 

mutta sitä ne tulevat olemaan, jos asioihin ei Kulttuuriyhdistyksen puolelta oteta 

aktiivisesti kantaa. 

 

Kulttuuriyhdistyksen pitäisi ehdottomasti olla mukana yhteisessä rintamassa esimerkiksi 

Suupohjan Kehittämisyhdistyksen kanssa neuvottelemassa Kurikan liittymisestä takaisin 

koko kaupungin osalta. Kehittämisyhdistyksen maaseudun kehittämisohjelma 2007–

2013 päättyy ensi vuonna ja uuden ohjelmakauden valmisteluja aletaan varmasti pian 

tehdä. Kehittämisyhdistys käy varmasti omalta osaltaan neuvotteluja Kurikan kanssa 

kaupungin suuntautumisesta seudullisessa yhteistyössä tulevaisuudessa. Tähän saakka 

Kurikka on ollut mukana Seinäjoen seudun maaseudun kehittämisohjelmassa ja Jurva 

Suupohjan. Nyt on tuhannen taalan paikka saada koko Kurikka suuntautumaan 

Suupohjaan päin. Asiaa ei kuitenkaan edistä asian päivitteleminen keskenään, vaan nyt 

täytyy ottaa aktiivinen rooli ja mennä aktiivisesti ajamaan omaa asiaa Kurikan kunnan 

päättäjille ja johtaville virkamiehille. 
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8 OPINNÄYTETYÖPROSESSIN ARVIOINTIA 
 

Tämän opinnäytetyön aihe syntyi, kun olin keväällä 2011 yhteydessä Suupohjan 

Kulttuuriyhdistyksen vastavalittuun uuteen puheenjohtajaan ja tiedustelin häneltä, 

olisiko Kulttuuriyhdistyksellä mahdollisesti minulle aihetta kehittämistehtävään. 

Puheenjohtaja nosti esiin Kulttuuriyhdistyksen toiminnan arvioinnin sen 

kahdeksanvuotisen historian perusteella sekä yhdistyksen tulevaisuudensuunnitelmien 

kirkastamisen. Koin aiheen mielekkääsi ja valmistelin alustavaa työsuunnitelmaa 

ennakkotehtäviä varten hakiessani opiskelemaan kulttuurituotannon ylempää 

korkeakoulututkintoa. 

 

Tieto kouluun pääsemisestä saavutti minut vasta viikkoa ennen ensimmäisten 

lähipäivien alkamista, joten opinnäytetyön aiheen viilaaminen ja vieminen 

Kulttuuriyhdistyksen hallituksen käsiteltäväksi meni vasta myöhemmälle syksyyn 2011. 

Kehittämistyön aihe ja tavoite vietiin kuitenkin Kulttuuriyhdistyksen hallitukselle tiedoksi 

ja he valitsivat itselleen parhaiten sopivan tulevaisuusverstaan ajankohdan antamistani 

kolmesta vaihtoehdosta. Hallituksen osallistumisaktiivisuus kehittämisprosessiin jäi 

kuitenkin varsin vähäiseksi, kun tulevaisuusverstaassa oli lopulta paikalla vain kaksi 

hallituksen jäsentä ja myöhemmin SWOT-analyysiä tekemässä neljä hallituksen 

jäsentä. Kulttuuriyhdistyksen vs. toiminnanjohtaja ja (tätä kirjoitettaessa jo edellinen) 

puheenjohtaja osallistuivat kehittämisprosessiin kuitenkin varsin kiitettävästi. Olenkin 

käyttänyt heistä ja itsestäni tässä työssä nimitystä ”epävirallinen strategiatyöryhmä”. 

 

Omalta osaltani opinnäytetyöprosessi on sujunut suurin piirtein suunnitelmien mukaan. 

Matkan varrella täytyi jonkin verran muuttaa suunniteltujen menetelmien käyttöä, 

mutta muutokset eivät olleet radikaaleja. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda 

Suupohjan Kulttuuriyhdistykselle uusi strategia ja tämä tavoite on saavutettu. 

Tarkoituksena oli luoda strategiaa osallistavasti Kulttuuriyhdistyksen hallituksen kanssa 

eri menetelmiä hyödyntäen, mutta tässä tavoitteessa ei onnistuttu. Suupohjan 

Kulttuuriyhdistys kuitenkin hyväksyi strategian vuosikokouksessaan 28.3.2012 

(Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry:n vuosikokouksen 2012 pöytäkirja). 
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