Lapinlahden järjestöillan kooste 5.10.2017
Millainen idea ja toimenpide-ehdotus sinulla on liittyen
-

Lapinlahden järjestöjen ja yhdistysten toiminnan edistämiseksi
Lapinlahden järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön edistämiseksi
Kunnan ja yhdistysten yhteistyön edistämiseksi

Tärkeimmiksi katsotut ideat ja toimenpiteet
Erialoilla toimivien yhdistysten yhteistiedot kootusti saatavilla (nettilinkit…)
Yhdistysten yhteystietopankki, jossa myös lyhyt esittely yhdistyksen toiminnasta
- Suunnitelma olemassa olevasta nettisivusta
- Kunnollinen koulutus nettisivun käyttöön
- FB-sivut yhdistyksille
- Säännöllinen sähköpostiviesti siitä, että nettisivujen tietoja pitää päivittää
- Lehti/tiedotteet niille, jotka eivät ole netissä
- Resurssipankki: kaikkien ei tarvitse hommata samoja asioita
- Työllistetään ”Kyläsihteeriksi” työtön työnhakija
Yhteistyötoimintaa vammaisten asumisyksikön hoitajat ja eri yhdistykset ( esim.
kehitysvammayhdistys, invalidiyhdistys, yhdistykset, jotka voisivat tarjota erilaisia
harrastusmahdollisuuksia ja toimintaa)
-

Toimintapäivät: eri teemat esim. kalastus, liikunta, pelit, käsityöt, tms. kädentaidot 
virkistys
Materiaalin tarjoaminen; tekstiili, luonnon materiaalit yms.  kestävä kehitys
Työ(toiminta) Esim. Kunta: Kiinteistöhuolto – paikallinen ja työnohjaus

Alueen järjestöjen verkostoituminen  tiedonkulku  yhteistyö
Kanava, jossa paikalliset yhdistykset löytävät toisensa  yhteistyö  päällekkäisyyksien
karsiminen esim. tapahtumissa / yhteistyön kehittäminen  suurempi tapahtuma,
rahoituskanavia, jokaisen seuran omat yhteistyökanavat
-

Yhdistyksen omien tarpeiden kartoitus, myös yhteistyölle
SWOT -tyyppinen työskentely

www.pssotu.fi

Muita tärkeitä tai jokseenkin tärkeiksi katsottuja teemoja
Yhteisiä palavereja  sieltä ne ajan mittaan hyvät ideat syntyvät, yhteistyön tarpeesta. Tiedon kulku eri
järjestöjen kanssa.

Tavallisille kuntalaisille enemmän tietoa yhdistyksistä. Miten niihin voi liittyä ja ne toimivat. Yritys- ja
yhdistysmessut.

Yhdistysten henkilöiden tapaamisia, retkiä, yhteisiä juhlia yms.

Yhteinen kokoontuminen 1 – 2 krt. vuodessa, kumppanuuksien hakemista.

Yhdistyspäivä/iltama x kertaa vuodessa  yhdistykset esillä + yhteistyömahdollisuuksien pohdinta

Järjestöjen yhteinen esittelykierros jossa tutustuisimme, mitä kaikkia yhdistyksiä Lapinlahdella on ja
saisimme toistemme vahvuuksista.

Kyläyhdistysten verkottuminen ja voimavarojen yhdistäminen  yhdessä enemmän ja vaikuttavammin.

Yhteinen tapahtumapäivä, järjestöt esittelevät toimintaansa.

Perustetaan yhteistyöryhmä ns. kattojärjestö, johon jokainen kunnassa toimiva yhdistys ja järjestö
valitsevat yhden edustajan. Samoin yhteistyöryhmään voi osallistua kunnan, seurakuntien ja yritysten
edustajat. Yhteistyöryhmä kokoontuu 2-12 kertaa vuodessa. Kokouksissa voidaan jakaa informaatiota
omista toiminnoista ja tapahtumista sekä luoda yhteisiä.

www.pssotu.fi

Ideapankkiin
Olisiko mahdollista saada kunnalta lainaksi esim. videotykkiä yms. yhdistysten kokouksiin /
tapahtumiin. Tarpeet usein pieniä mutta välineistö helpottaisi esim. esitysten pitämistä.

Yhdistysten yhteinen liikuntapäivä kuntalaisilla /tai viikko (tutustumista yhdistysten toimintaan
maksutta) ”Liikuntalauantai” yhteissuunnittelulla ja toteutuksella vuorotellen tai järjestöpäivä tms.

Pitäisi olla yhdistyskoordinaattori, joka kokoaisi eri tapahtumat yhteen ja koordinoisi resursseja
keskitetysti tarpeen mukaan (tilat, laitteet, talkoolaiset)

Matti ja Liisa maisemissa brändin luominen ja herättäminen (yhdessä tekeminen)

Vammaisten jonkinlainen työllistäminen kunnan hommiin – esim. Kiuruvesimalli  töihin kunnan
kiinteistöihin tms.

Aikataikaa jalostetaan

Yhdistysten haastepäivä esim. lehdessä yhdistys haastaa 3 ja näistä kolmesta jokainen haastaa
kolme. Matti ja Liisan lehdessä julkaistut haasteet esi. urheilukentälle kisailemaan.

Kunnan rahoitusta lisättävä yhdistyksille

Järjestetään tapahtumia vuorotellen

www.pssotu.fi

