19.9.2017 Keiteleen järjestöilta
Millainen idea ja toimenpide-ehdotus sinulla on liittyen
-

Keiteleen järjestöjen ja yhdistysten toiminnan
Keiteleen järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön
kunnan kanssa tehtävän yhteistyön

edistämiseksi

Kaikkein tärkeimmiksi katsotut ideat ja toimenpiteet
Entistä enemmän yhteistyötä ja tiedottamista yhdistyksien välillä. Esimerkiksi tapahtumien järjestämisen
suhteen.
Toimenpide-ehdotukset
Muistio-palstan käyttäminen aikaisessa vaiheessa – yhteistyöideointi
Paikallislehden järjestöjutut – näkyvyyttä paikallisille järjestöille
Hyvä yhteyshenkilö kunnasta – sellainen henkilö, joka tuntee järjestöjä, osaamista, tiloja jne.
sekä netin käyttäminen
Jatkoa: paikallislehdessä järjestöjutut – järjestöt tutuksi
Sakke -hankkeen ajatus: Järjestötietopalvelun käyttömahdollisuudet paikallisesta
näkökulmasta.

Nimetään yhteyshenkilö järjestöjen ja kunnan yhteistoimintaan. Tämä henkilö auttaa järjestöjä
esimerkiksi erilaisten hakemusten täytössä.
Vastuuhenkilö kuntaan, joka auttaa yhdistyksiä – esimerkiksi ihmiset osallistuvat yhteisiin tapahtumiin,
mutta sihteerejä, tai puheenjohtajaa ei tahdo löytyä.
Toimenpide-ehdotukset
Pienten yhdistysten lakkautus, jos ei löydy toimijoita puheenjohtajiksi tai sihteeriksi. (Kunnan
järjestöjen tuki (kirjasto – ja kulttuuri) voisi auttaa pykäläviidakossa)
Kunnan palvelusihteerien työpanos – olisiko kunnassa nimetty henkilö?
Nuorten työllistäminen järjestön tarpeisiin (työtodistukset)
Jatkoa: Ammattisihteeri -kokeilu. Järjestöt, jotka ovat tällaisen avun tarpeessa voisivat
ilmoittautua kokeiluun Sirpa Tynille.

www.pssotu.fi/sakke.html

Sakke -hankkeen ajatus: löytyisikö apua isojen yhdistysten ja pienten yhdistysten
yhteistyöstä tai pienten yhteisestä yhdistyksestä.

Tapahtumien suunnittelua yhdessä – eri järjestöjen ideoita ja suunnitelmia voitaisiin vielä enemmän
yhdistellä – ja saada myös lisää ”katsojia”
Toimenpide-ehdotuksia
Valitaan kunnasta yhdyshenkilö, joka lähtee kokoamaan yhdistyksiä yhteen ja samaan
järjestöön.
Enemmän yhteistyötä eri järjestöjen kesken
Neljässä eri paperissa tällainen toive

Muita tärkeiksi tai jokseenkin tärkeiksi katsottuja teemoja
Järjestöjen ja yhdistysten yhteinen tiedotuskanava tai ns. työkalupakki, johon voi laittaa viestin tai
toiveen liittyen johonkin tapahtumaan a) jos tarvitaan ideoita, b) apukäsiä c) tilaa tai muuta tapahtuman
onnistumiseksi. Näin innokas taho voi poimia yhteistyötoiveen ja vastata siihen.
Toimenpide-ehdotuksia
Kunnan sivut tai kirjaston ”viestilaari”. vrt whatapp, messenger
Helppo kaikkien lukea /vastata, kuka ylläpitää
Sähköposti olisi hieman kankea, samoin puhelinviestit
Mikä tavoittaa mahdollisimman paljon toimijoita
ICT-henkilö luomaan hommaa
Sakke-hankkeen jälkiajatus: Sakke-hankkeen järjestötietopalvelu tulee vastaamaan
tällaiseen tarpeeseen. Tutkimme sitä, miten parhaiten paikallista yhdistyskenttää
palveltaisiin. Ajatus 2: Mitäpä, jos kokeilisitte sitä Facebook -ryhmää. Jos teette siitä julkisen,
niin sitä pääsee lukemaan ilman rekisteröitymistä. Kaikilla on varmasti joku läheinen/
yhdistysaktiivi, joka voisi sinne tietoa. Voisihan yhdistyksillä olla toisista yhdistyksistä Fbkummi. Saisiko kunnan kotisivulle someliitännäisenä tämän, jolloin näkijäjoukko laajenisi.

Paikallisten järjestöjen toiminnan auki kirjoittaminen, markkinointi ja tiedotus. Tapahtumat, toiminnot,
toimijat ja taustaideologiat.
Enemmän järjestöillä yhteyksiä toisiin, ettei tapahtumia satu paljon päällekkäin.
Kylätalo -tyyppinen kokoontumistila, jossa kaikilla yhdistyksillä ja järjestöillä olisi vielä ”oma tila”
Yhdistys- ja järjestökalenteri  pj. ja sihteeri yhteystiedot  ylläpito
Kunnan sivuille info, josta voi nähdä kehen ottaa yhteyttä keskeisissä asioissa
Eläkeyhdistysten yhteistyö

www.pssotu.fi/sakke.html

Muita esiin nousseita ideoita ideapankkiin myöhempää tarvetta varten
Pikkujoulut – yhdistysten jäsenhankintaa. Houkutellaan kuntalaiset yhteen pikkujouluihin, joissa
yhdistykset esittäytyvät ja sieltä voi löytää mieleisen yhdistyksen, jonka toimintaan haluaa mukaan
Isommat avustusrahat kunnalta järjestöille ja yhdistyksille
Hyvä kiertämään: hankitaan jokin esine, joka kiertää. Ensimmäisen esineen saaja arvotaan,
seuraavan päättää edellinen. Esineen hallussa pitäjän kuuluu tehdä ensimmäisen kuukauden
sisällä jokin hyvä työ.
.
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