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STEAN tuella käynnistyi hanke, jonka tavoitteena oli 
yhdistysten resurssien ja keskinäisen yhteistyön lisääminen, 
kolmannen sektorin ja julkisen sektorin välisen yhteistyön 
parantaminen sekä maksuttoman kokoontumistilan 
tarjoaminen kaikille em. tahoille sekä 4. sektorin toimijoille.  

Konkreettisena tavoitteena oli perustaa hankkeen aikana 
Kaarinaan kaikille tasavertaisesti avoin, esteetön, maksuton 
ja hyvien liikenneyhteyksien päässä oleva riittävällä Av-
välineillä varustettu kokoontumistila eli nykyinen 
Kansalaistoiminnan keskus Puntari. 

Tavoite toteutui ja Puntari on toiminut vuoden 2021 
kaupungin ja Liedon Säästöpankin tuella. Puntarin 
toiminnan jatkumisen varmistamiseksi perustettiin Kaarinan 
Kansalaistoiminnan keskus ry, jolla on juridinen oikeus hakea 
rahoitusta toiminnalle jatkossa.



Hankkeen aikana perustettiin Kaarinan valikkoryhmä, jonka 
tavoitteena oli vahvistaa yhdistysten välistä yhteistyötä. 
Yhteistyönä toteutui mm. yhteisten tapahtumien, matkojen, 
koulutusten ja seminaarien järjestäminen, kaikkien 
yhdistysten ja paikallisten yrittäjien palvelujen ja 
tunnettuuden lisääminen sekä rahoitusten hakeminen 
Puntarille Kaarinan Kansalaistoiminnan keskus ry:n nimissä. 

Valikossa on yhteensä 25 paikallista ja alueellista yhdistystä, 
Kaarinan kaupunki ja Kaarinan Seurakunta sekä 4. sektorin 
edustus. Valikkotoiminta on Kansalaisareena ry:n alaista ja 
tukemaa toimintaa.

Hankkeen aikana oli tärkeä luoda Puntarista paikka, jossa on 
arvoina puolueettomuus, suvaitsevaisuus ja tasavertaisuus. 
Tavoite saavutettiin hyvin ja Puntari sai positiivista 
palautetta mm. avoimesta ilmapiiristä ja kiitosta paikkana, 
jonne oli aina hyvä tulla ja oli aina tervetullut olo. Puntarin 
käyttöaste on tällä hetkellä noin 80%.



Tiivistä yhteistyötä tehtiin monien eri tahojen kanssa, 
kuten Kaarinan kaupungin, Seurakuntien, Lounatuulet
yhteisötalon, Turun Lähimmäispalveluyhdistys 
Kotikunnaan, Varsinais-Suomen Virokeskuksen, 
Kaarinan kulttuuri- ja kirjastopalvelujen, Kaarinan 
kaupungin keskustan aluetyöryhmän ja ikäihmisten 
Palvelutori Eerikin kanssa. 

Lisäksi säännöllisesti Bencmarkattiin muiden vastaavien 
keskusten ja toimijoiden kanssa aina Sodankylästä 
Helsinkiin.



Hankkeen yhtenä merkittävän tuloksena oli 
paikallisten yhdistysten ja kansalaisten 
yhteisöllisyyden lisääntyminen. Kyselyjen ja 
opinnäytetyön tulosten perusteella Puntarin eri 
toimintojen myötä mm. kansalaisten hyvinvointi ja 
osallisuus yksilötasolla lisääntyi, oman 
olemassaolon merkityksellisyys kasvoi ja 
yksinäisyyden tunne väheni. 

Puntarin myötä syntyi uusia ystävyyssuhteita, 
myös yli maiden rajojen, jaettiin kokemuksia ja 
oppeja sekä saatiin vertaistukea. Kohtaamisilla, 
kuulluksi tulemisella ja vertaisuudella oli suuri 
merkitys monen hyvinvoinnin vahvistajana.



Haasteiltakaan ei hankkeen aikana vältytty.
Yhteistyön ja tavoitteiden saavuttamisen esteeksi 
nousi toisinaan kateus sekä yhdistyskeskeisyys.

Päämäräksi yleisen hyvinvoinnin sijaan asetettiin 
oman edun tavoittelu. Puntarin yhteisistä 
pelisäännöistä lipsuttiin ja yhteisvastuullisuus oli 
hukassa. Pahalta mieleltä ja pahoilta puheilta ei 
vältytty.

Korona nosti päätään vuoden 2020 alussa, jolloin 
kokoontumisrajoitukset määritteli ja rajoitti 
Puntarissa järjestettävää toimintaa. 

Rajoitusten myötä syntyi uusia, pysyviäkin 
toimintoja, kuten esim. puistojumppa sekä 
pienempiä kerhoja ja ryhmiä.



Hankkeen tuloksista Kaarinan Valikkoryhmän 
perustaminen oli yksi merkittävimmistä asioista. 
Valikon myötä yhdistysten välinen yhteistyö 
vahvistui ja yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys 
lisääntyi. Monenlaisia kaikille avoimia tilaisuuksia 
järjestettiin hankkeen aikana useita. Yhdistysten 
tunnettuus lisääntyi ja omaa toimintaa sai tehdä 
näkyväksi mm. Puntarin ikkunanäyttelyillä. 

Puntarin tarpeellisuudesta kertoi varauskalenterin 
täynnä olevat sivut.

Viimeisen toimintavuoden aikana toimijoiden rivit 
lujittuivat ja tekemisessä näkyi vahva yhteinen 
tahtotila ja tavoite tarjota eri toimijoille maksuton 
tila ja mahdollistaa kaikille kaupunkilaisille avoin ja 
turvallinen koko kansan olohuone.

Kiitos kaikille, jotka olitte mukana toteuttamassa 
ja rahoittamassa hanketta ja suuri kiitos Kasevan 
toiminnanjohtaja Anne Simolalle rinnalla 
pysymisestä, luottamuksesta ja arvostuksesta 
työtämme kohtaan.

Puntarin slogan ”Yhdessä olemme enemmän”


