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YHDISTYSTEN YHTEIS-

TYÖASIAKIRJA 
2020 

TIIVISTELMÄ 
Yhdistyksillä on merkittävä rooli kunnan 

elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin 

edistäjinä. Tarve tämän yhteistyöasiakir-

jan laatimiselle heräsi, kun yhdistykset 

kokoontuivat kunnan ja Pohjois-Pohjan-

maan järjestörakenne -hankkeen kutsu-

mana koolle syksyllä 2018 ja yhteistyön 

eri muotoja työstettiin työpajoissa yhdis-

tystoimijoiden kanssa. Työpajojen poh-

jalta päätettiin työstää yhteistyössä kun-

nan ja yhdistysten kanssa yhteistyöasia-

kirja, jonne kirjataan selkeät pelisäännöt 

ja ohjeet mm. järjestöavustuksille ja tilo-

jen käytölle. Yhteistyöasiakirjaa päivite-

tään aina tarpeen vaatiessa.  
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1 JOHDANTO 

Tyrnävällä toimii Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan (24.2.2020) 80 rekisteröityä yhdistystä. 

Yhdistykset toimivat kunnan kumppanina ja ovat tärkeä osa kunnan hyvinvoinnin- ja terveyden-

edistämisen työtä. Yhdistykset järjestävät kuntalaisille mm. kerho- ja vertaistoimintaa, liikunta-

palveluja, kulttuuritoimintaa, tapahtumia ja tilaisuuksia ja tukevat näin kunnan yhteisöllisyyttä ja 

osallisuutta. Yhdistyksillä on merkittävä rooli kunnan elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin 

edistäjinä. Lisäksi kunnassa toimiin elinkeinoelämän, alkutuotannon ja yleisen turvallisuuden 

edistämiseen keskittyviä yhdistyksiä, esim. Tyrnävän yrittäjät, maatalouteen liittyvät yhdistykset 

sekä Vapepa ja SPR. 

Tämän asiakirjan laadinnassa ovat olleet mukana sekä kunnan virkamiehet, erityisesti kunnan jär-

jestöyhdyshenkilö, Tyrnävän kunnassa toimiva vapaaehtoinen yhdistysagentti, paikalliset yhdis-

tykset sekä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoima Pohjois-Pohjan-

maan järjestörakenne -hanke.  

Tarve yhteistyöasiakirjan laatimiselle pohjautuu jo vuoteen 2018, kun yhdistykset kokoontuivat 

kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen koollekutsumana ja yhteistyön eri muo-

toja työstettiin työpajoissa yhdistystoimijoiden kanssa. Tämän jälkeen yhdistyksiä on kutsuttu 

koolle säännöllisesti yhteisen kehittämisen tiimoilta. Vuoden 2019 lopussa päätettiin, että Tyrnä-

vän kunta lähtee työstämään yhteistyössä kunnan ja yhdistysten kanssa yhteistyöasiakirjaa, jossa 

luodaan selkeät pelisäännöt ja ohjeet mm. järjestöavustuksille ja tilojen käytölle. Kunta kutsui yh-

distykset koolle teeman ympäriltä yhteensä 3 kertaa kevään ja syksyn 2020 aikana. Etänä yhdis-

tysiltoja järjestettiin yhdesti. Yhteistyöasiakirjan sisältöä oli myös mahdollista kommentoida sen 

työstämisen eri vaiheissa. Pohjana tässä työssä käytettiin mm. Enontekiön kunnan yhteistyöasia-

kirjaa sekä muissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa tehtyjä yhteistyöasiakirjoja (Hailuoto ja Nivala).  

2 YHTEISTYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 

Yhdistyksillä ja kunnalla on sama päämäärä: kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja ennaltaeh-

käisevien toimintojen tuottaminen. Yhteiseen päämäärään pääsemiseksi kunta haluaa tukea yhdis-

tystoimintaa tunnustamalla yhdistysten merkityksen kunnalle, tarjoamalla maksuttomia tiloja yh-

distysten käyttöön, maksamalla järjestöavustuksia, tukemalla yhdistysten toimintaa nimetyn jär-

jestöyhdyshenkilön avulla, ottamalla yhdistykset mukaan kunnan toimintojen suunnitteluun, vies-

timällä yhdistysten toiminnasta kuntalaisille sekä kutsumalla yhdistykset säännöllisesti koolle. 

Tämän asiakirjan tarkoituksena on: 

• Selkeyttää avustuskriteerejä sekä tehdä avustusten hakuprosessista selkeä, yksinkertainen 

ja avoin 

• Selkeyttää tilojen käyttöön liittyviä pelisääntöjä 

• Mahdollistaa yhdistysten uudenlainen, tiiviimpi yhteistyö kunnan kanssa yhteisten tavoit-

teiden saavuttamiseksi 

• Mahdollistaa yhdistysten välisen yhteistyön kehittymistä sekä lisätä yhdistystoiminnan 

houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta sekä lisätä yhteisöllisyyttä 

• Lisätä yhdistysten mahdollisuuksia tuottaa erilaisia tapahtumia ja toimintaa kuntalaisille, 

vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille. 
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3 KUNNAN TUKI YHDISTYKSILLE 

Tuella tarkoitetaan tässä kunnan tarjoamaa tukea yhdistyksille avustusten ja tilojen muodossa, yh-

distysten viestintää tukevaa toimintaa sekä muuta mahdollista tukea. 

3.1 Avustukset 

Tyrnävän kunta myöntää vuosittain Tyrnävällä toimiville järjestöille ja yhdistyksille järjestöavus-

tuksia. Järjestöavustuksilla tuetaan yhdistysten ja harrasteryhmien toimintaa. Haettavina avustus-

lajeina ovat toiminta-avustukset, kulttuuritoimen avustukset, nuorisotoimen avustukset ja liikun-

tatoimen perusavustukset. Myöhemmin vuoden aikana jaetaan myös liikuntatoimen kohdeavus-

tukset ohjaus- ja tapahtuma-avustuksina. Kunta osoittaa vuosittain talousarviossa valtuuston 

myöntämän määrärahan avustuksiin taloudellisen tilanteensa mukaisesti. 

3.1.1 Toiminta-avustukset 

Toiminta-avustuksia on myönnetty muun muassa kyläyhdistyksille, eläkeläisjärjestöille ja muille 

yleishyödyllisille yhteisöille. Avustusten jakoperusteina ovat: 

• Tyrnäväläisten hyväksi tapahtuva toiminta 

• Avustettavan toiminnan yleishyödyllisyys, laajuus, vaikuttavuus ja avustuksen tarve 

• Pelkästään uskolliseen tai poliittiseen toimintaan avustusta ei myönnetä 

3.1.2 Kulttuuriavustukset 

Kulttuuritoimen avustukset kohdennetaan kulttuuri- ja taidetoimintaan. Avustuksia myönnettäessä 

arvioidaan hakijan merkittävyyttä, näkyvyyttä, laatua ja omatoimisuutta osana kunnan kulttuuri-

toimintaa, joka lisää kulttuurialan harrastajien määrää ja monipuolistaa Tyrnävän kulttuuritarjon-

taa. Avustuksen kohteena voivat olla yksittäiset henkilöt, ryhmät ja järjestöt. Kulttuuritoimen 

avustukset jaetaan kevään haun yhteydessä kokonaan. 

3.1.3 Nuorisotoimen avustukset 

Nuorisotoimen avustusten tavoitteena on tukea ja luoda edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toi-

minnalle. Avustusta myönnetään varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille tai niiden paikallisyhdis-

tyksille tai nuorten toimintaryhmille, joiden jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista noin 

⅔ on 7-28-vuotiaita tyrnäväläisiä. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka edistää ja tukee nuor-

ten omatoimisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja parantaa osallisuutta. Nuorisotoimen avustuksiin 

varattu määräraha jaetaan kevään haun yhteydessä kokonaan.  

3.1.4 Liikuntatoimen avustukset 

Liikuntatoimen vuosiavustuksen kunnanhallitus jakaa perusavustuksina ja myöhemmin vuoden 

aikana kohdeavustuksina (ohjaus- ja tapahtuma-avustuksina).  

Vuosiavustuksen jakoperusteet ovat seuraavat: 

1. Perusavustus 

Perusavustusta voi saada tyrnäväläinen rekisteröitynyt yhdistys, jonka pääasiallinen toiminta sään-

töjensä mukaisesti on liikuntatoiminta. Perusavustusta jaettaessa otetaan huomioon koko seura-

/yhdistystoiminta edelliseltä vuodelta eli muun muassa osallistujamäärät, pidetyt ohjauskerrat sekä 

seuran/-yhdistyksen tulevan kauden suunnitelmat.  
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2. Kohdeavustukset 

kohdeavustus jaetaan seuraaviin avustusmuotoihin: 

• ohjausavustukset 

• koulutusavustus 

• valmentajakurssit 

• tapahtuma-avustukset 

Kohdeavustuksista kohta 2.1 on tarkoitettu vain juniorivalmennukseen ja ohjaukseen.  

2.1 Ohjausavustusta saadakseen seurat ilmoittavat kaikki harjoituskerrat neljännesvuosittain. Oh-

jatuista harjoituksista maksetaan enintään kaksi (2) harjoitusta per ryhmä (vähintään 7 osallistujaa) 

tai yksilövalmennettava per viikko. Ohjausavustuksen määrään vaikuttaa ohjaajan koulutustaso.  

 

Tasot 

Ei koulutustasoa 

Koulutustaso 1 

Koulutustaso 2 

Koulutustaso 3 

Koulutustaso 4 

Koulutustaso 5 

 

2.2 Koulutusavustus, valmentajakurssit 

Tasot 

Koulutustaso 1 

Koulutustaso 2 

Koulutustasot 3,4 ja 5 

Toimijakurssi 

 

2.3 Tapahtuma-avustus 

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, yrityksille tai yhteisöille, joi-

den järjestämä tapahtuma täyttää seuraavat ehdot: 

• Tapahtuma on liikunnallinen ja se järjestetään Tyrnävän kunnan alueella 

• Tapahtuma liikuttaa tyrnäväläisiä ja se monipuolistaa alueen tapahtumatarjontaa 

• Avustusta haetaan tai sen hakemisesta sovitaan liikuntasihteerin kanssa ennen tapahtumaa 

• Tapahtumasta raportoidaan tapahtuman jälkeen 

Tapahtuma-avustusta maksetaan määrärahojen puitteissa. Hakija voi saada tapahtuma-avustuksen 

myös kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden kanssa yhdessä järjestettävään tapahtumaan (esim. kun-

nanmestaruuskisat, turnaukset, puulaakit jne.) 

Tyrnävän kunnalla on oikeus tarkistaa avustetun tahon kirjanpito ja toiminnan raportointi. Väärin 

perustein saatu avustus voidaan periä takaisin. Määrärahojen loppuessa kohdeavustuksien jako 

päättyy.  
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3.1.5 Ohjeet avustusten hakemiseen  

Kunnanhallitus myöntää toiminta-avustukset ns. ”yhden luukun periaatteella” ja kriteerit ovat kai-

kille hakijoille samat. Avustukset julistetaan auki hallituksen kokouksessa (helmikuun alkupuo-

lella) ja haku on auki heti hallituksen kokouksesta seuraava päivänä. Haku kestää maaliskuun puo-

leen väliin saakka. 

Kunnanhallitus tekee päätökset avustuksista maaliskuun lopussa ja avustukset suoritetaan huhti-

kuussa.  

Toiminta-avustusten hakulomake tulee näkyville Tyrnävän kunnan verkkosivuille kohtaan asiointi 

ja lomakkeet. Hakulomake löytyy myös kunnantalon sentraalista. Huomioi myös ohjeet avustusten 

hakemiseen: https://www.tyrnava.fi/fi/Asiointi/Lomakkeet. Allekirjoitettu lomake liitteineen toi-

mitetaan kunnantalon sentraaliin. Jos toimintasuunnitelma, talousarvio, tilinpäätös ja/tai tilintar-

kastuskertomus eivät ehdi valmistumaan hakemuksen jättöpäivään mennessä, tulee ne toimittaa 

jälkikäteen kunnantalon sentraaliin.  

3.2 Tilat 

Tyrnävällä on ollut kirjava käytäntö kunnan kiinteistöjen tilojen käytöstä. On ollut epäselvää kuka 

vuokraa tiloja, ketkä maksavat käytöstä ja keiltä ei peritä vuokraa. On haluttu yhtenäiset pelisään-

nöt kaikille käyttäjille. Tilojen vuokrauksen pääperiaatteita, käyttäjäryhmiä, vuokrausehtoja sekä 

hintoja on valmisteltu työryhmissä. Valmistelu aloitettiin vuoden 2019 loppupuolella. Tilaohjel-

man kuulemistilaisuus järjestettiin Tyrnävän kunnantalon valtuustosalissa 27.1.2020. Kuulemisti-

laisuus oli avoin kaikille kuntalaisille. Tilaisuudessa oli mukana kolmisenkymmentä yhdistystoi-

mijaa. Tilaohjelman punaisena lankana on ollut, että kylä- ja asukasyhdistysten pääasialliset toi-

minnat pyritään järjestämään yhdistyksille maksuttomissa kiinteistöissä. Tyrnävän kunnalla on 

tarjolla useita maksuttomia tiloja yhdistysten järjestämään maksuttomaan ja/tai avoimeen toimin-

taan eli yhdistyksen kokouksiin, kerhoihin, tapahtumiin ja muuhun toimintaan. Maksuttomia kiin-

teistöjä ovat mm. Vanha pappila, Markkuun koulu, Murron vanha koulu ja Temmestupa. Osa kun-

nan tiloista on maksullisia.  

Tilaohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksen kokouksessa 30.11.2020. Varattavissa ja vuokratta-

vissa olevat kunnan tilat on jaettu kokous- ja koulutustiloihin sekä liikunta- ja kuntoilutiloihin. 

Kokous- ja koulutustilojen osalta tilojen käyttäjät on jaettu kolmeen käyttäjäryhmään. Liikunta- ja 

kuntoilutilojen osalta tilojen käyttäjät on jaettu kahteen käyttäjäryhmään. Käyttäjäryhmät on esi-

tetty erillisellä liitteellä.  

Aluksi tilojen varaus sekä laskutus hoidetaan manuaalisesti sentraalin kautta, mutta kun sähköinen 

tilanvaraus ohjelma saadaan käyttöön, niin sekä varaus, maksu sekä laskutus hoituvat sähköisesti. 

Sähköinen tilanvarausjärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain. Ensivaiheessa ovat kiinteistöt, 

joissa meillä on olemassa oleva sähköinen lukitusjärjestelmä, kuten Kuulammen koulu ja sali, au-

ditorio, Kivipirtti, Temmeksen liikuntahalli, Murron koulu ja sali sekä kunnantalo.   

3.3 Muu tuki 

• Järjestöyhdyshenkilön palvelut ja yhteydenpito: yhdistysiltojen kokoonkutsuja, yhteistyön 

koordinoija, tarvittaessa mukana tapahtumien suunnittelussa 

• Kunnan työntekijöiden työpanos: mukana tapahtumien suunnittelussa, ideoimisessa ja 

markkinoinnissa 

• Hankkeet/hankerahoitukset: tiedoksianto, tiedottaminen 

https://www.tyrnava.fi/fi/Asiointi/Lomakkeet
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• Materiaalinen tuki esim. urheiluvälineiden ja kunnan laitteiden kuten äänentoistolaitteiden 

lainaaminen ja käyttö. 

• Yhteishankinnat: yhdistykset hankkivat yhdessä kunnan tuella 

• Isojen tapahtumien yhteistoteuttaminen: avajaisosio kunnan toteuttamana mahdollisuuk-

sien mukaan 

• Pitkäaikaistyöttömien palkkaus: järjestöyhdyshenkilö auttaa selvittämään mahdollisuudet 

rekrytoinnin taloudellisiin tukiin (valtion palkkatuki ja kunnan kuntalisä) sekä auttaa tu-

kien hakemisessa. 

 

4 KUNNAN JA YHDISTYSTEN VIESTINTÄ 

Kunnan nettisivuilta löytyy listaus Tyrnävällä toimivista yhdistyksistä maksuttoman ihimiset.fi -

verkkopalvelun kautta. Verkkopalveluun rekisteröityminen tapahtuu osoitteessa https://www.ihi-

miset.fi/rekisteroityminen/. Yhdistysten tapahtumakalenteri löytyy Tyrnävän kunnan nettisivujen 

etusivulta ja tapahtuman lisääminen tapahtuu myös ihimiset.fi -verkkopalvelun kautta. 

Järjestöyhdyshenkilö ylläpitää sähköpostilistaa järjestöjen yhteyshenkilöistä, jota kautta viestii 

järjestöille ajankohtaisista asioista. Yhteystietolistaa päivitetään tarpeen mukaan ja muutoksista 

tulee ilmoittaa suoraan kunnan järjestöyhdyshenkilölle: anne.tiirikainen@tyrnava.fi 

Yhdistyksellä on mahdollisuus ilmoittaa kuntatiedotteeseen esimerkiksi tulevat tapahtumat. Tyr-

nävän kunta tukee yhdistyksiä tarjoamalla yhdistyksille maksutta ilmoitustilaa kuntatiedotteesta. 

Ilmoitustila on tarkoitettu yhdistysten tapahtumista ja toiminnasta ilmoittamiseen. Paikallisten 

yhdistysten ilmoitukset ovat maksuttomia ilmoituksen koosta riippumatta. Ilmoitukset toimite-

taan Tyrnävän kuntaan: kunta@tyrnava.fi hyvissä ajoin ennen julkaisupäivämäärää.   

Yhdistykset ovat myös sopineet yhdessä järjestöyhdyshenkilön kanssa, että he voivat ilmoittaa 

halutessaan järjestöyhdyshenkilölle seuraavat tapahtumat aina tietyltä aikaväliltä kuntatiedotteen 

julkaisupäivämäärien mukaisesti. (Esimerkiksi 19.8 Rantalakeuteen tulee tapahtumat väliltä 19.8 

- 13.10). Järjestöyhdyshenkilö kokoaa tapahtumat yhteen. 

5 KUNNAN JA YHDISTYSTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMI-

NEN 

Kunta sitoutuu kutsumaan kaikki yhdistystoimijat koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväi-

sin ja syksyisin. Tarvittaessa tapaamisia voi olla useamminkin. Kunnan järjestöyhdyshenkilö 

vastaa siitä, että säännölliset tapaamiset toteutuvat.  

Uusia työryhmiä perustettaessa pyritään aina kutsumaan työryhmään mukaan edustus niistä jär-

jestöistä, joita asia koskee tai joilla on tarjota asiantuntemusta käsiteltävään asiaan.  

• Tyrnävän hyte- ja lape -työryhmissä on edustajat järjestöistä 

Kunta ja yhdistykset järjestävät tapahtumia yhteistyössä (esim. Perunamarkkinat ja Avoimet ky-

lät -tapahtuman). Järjestöyhdyshenkilö kutsuu yhdistykset koolle yhteiseen suunnittelupalaveriin 

tapahtumien osalta. 

https://www.ihimiset.fi/rekisteroityminen/
https://www.ihimiset.fi/rekisteroityminen/
mailto:anne.tiirikainen@tyrnava.fi
mailto:kunta@tyrnava.fi

