Tervon yhdistysten tulevaisuusilta 3.12.2019
Työpaja: Tervon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet
Alle on koottu Tervon kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä ja
työpajatyöskentelyssä esiin nousseet teemat järjestöjen näkökulmasta niihin liittyen.

Painopiste: Pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksien edistäminen
Kuinka Tervon yhdistyksissä edistetään pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia?
•
•
•
•

•

Yhdistystoiminnan myötä sosiaalisia kontakteja → myös enemmän mahdollisuuksia näin
ollen työllistymiseen omien kontaktien kautta
Kokonaisvaltaista hyvinvointia ylläpitävää – niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin
Yhdistystoiminnassa mahdollisuus ylläpitää toimintakykyä, itsetuntoa sekä saada tekemistä
ja harrastuksia
Esim. vanhempainyhdistyksen toiminnalla ennaltaehkäistään työttömyyttä jo varhaisessa
vaiheessa ja kannustetaan mm. koulussa pärjäämiseen, mikä avaa ovia myös myöhemmin
elämässä.
Yhteiskunnan rattaissa mukana pysyminen

Painopiste: Positiivisen kuntahengen ylläpitäminen (ja kehittäminen)
Kuinka Tervon yhdistyksissä ylläpidetään positiivista kuntahenkeä?
•
•
•
•
•
•
•
•

Positiivinen palaute ja kehuminen tulisi muistaa aina entistäkin paremmin omassa
toiminnassa
Hyviä kokemuksia yhdistysten yhteistyöstä kunnan kanssa (esimerkiksi. metsästysyhdistys
ollut rakentamassa kuntoportaita ja muut vastaavan tyyppiset.)
Yhdistyksissä yhteistyötä koulun kanssa
Yhdistystoiminnan tarjonta ja siitä näkyväksi tiedottaminen pitää yllä positiivista kunta
kuvaa → meillä on aktiivista toimintaa
Kunnan palautekanavasta on kokemuksia, että toimii (voisi hyödyntää entistäkin
ahkerammin)
Tapahtumia järjestämässä on ollut yhdistystoimijoiden lisäksi myös yksittäisiä ihmisiä
Yhdistyksen Facebook-sivuilla jaetaan myös kunnan julkaisuja
Kolmas sektori on hyvä kanava edistää positiivista kuntakuvaa
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Painopiste: Syrjäytymisen ehkäisy
Kuinka Tervon yhdistyksissä ehkäistään syrjäytymistä
•
•
•
•
•

Yhdistystoiminta tarjoaa mahdollisuuksia keskusteluun ja harrastuksiin ”mummot ei jää
tupaan”.
Tapahtumat ja toiminta
Yhteiskyydit
Yhdistystoiminnassa ei ole ”herroja ja narreja” – kaikki nähdään tasa-arvoisina
Yhdistysten yhteistyö

Esimerkkejä
•

•
•

Vanhempainyhdistyksen toiminnassa käynnistetty kahvivälitunti toimintaa ja laitettu
liikkeelle kouluviihtyvyyttä parantavia toimenpiteitä – nuoret ovat itse päässeet
suunnittelemaan oleskelutiloja.
Metsästysseuroihin kuuluu iso määrä ihmisiä. Metsästysseurat voivat olla monelle esim.
muuten yksinäiselle ainoita paikkoja, missä sosiaalisia kontakteja ja mielekästä tekemistä.
Eläkeliiton toimijat huomanneet tarpeen ikäihmisten jumpalle, jota järjestettäisiin
aamupäivisin. Kansalaisopiston kautta ei pyynnöistä huolimatta järjestäminen onnistunut,
joten Eläkeliitto alkoi järjestää kaikille avointa aamupäiväjumppaa ja osallistujia on
riittänyt.

Tunnistettuja tarpeita:
•
•

Nuorille (erityisesti lukio- ja ammattikouluikäiset) ei oikein järjestetä toimintaa Tervossa
Digitaitojen oppimiseen ja netin sekä tietokoneen käyttöön liittyen olisi tarve opastukselle

Työpaja ja kooste on tehty Sakke- Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen toimesta.
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