Rautalammin järjestöillan kooste 28.9.2017
Millainen idea ja toimenpide-ehdotus sinulla on liittyen
-

Rautalammin järjestöjen ja yhdistysten toiminnan edistämiseksi
Rautalammin järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön edistämiseksi
Kunnan ja yhdistysten yhteistyön edistämiseksi

Tärkeimmiksi katsotut ideat ja toimenpiteet
Järjestökahvit. Yrittäjien ja kunnan aamupalatilaisuuksien tapaan pari kertaa vuodessa – ajankohtaiset asiat
puolin ja toisin. Aika johon pääsevät myös työssäkäyvät ☺
-

Kunta alulle panijana ja kokoon kutsujana. Vuoro vetovastuu yhdistyksillä?
o Bonus yhdistyksille?
(Hanke) työntekijän hakeminen
Yhteisten voimavarojen suuntaaminen samaan tavoitteeseen / tapahtumaan
Ajankohtaisten / tulevien asioiden läpikäynti ja tiedotus – avunanto puolin ja toisin
Tässä tuli keskustelussa aamupuuro –idea yhdeksi toimintamalliksi.

Haluaisin tehdä yhteistyötä muiden vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen kanssa esim. spr ja srk.
Voisimme selkeyttää avun tarvetta.
-

Tapaamiset ja viestintä:
o Srk-talolla
o Kotihoito / sosiaalitoimi
o Seurakunta, ev. Lut.
o SPR
o Eläkeläisjärjestöt
o Viekku –hanke

Kesätyöllistäminen palkkatuetusti yhtiestyössä MLL/RautU, esim. lisää ohjausapua, lasten ja nuorten
liikuntaharrastuksiin (mm. kotouttamistyön tueksi)
-

Realiteettien kartoitus
Suunnitelma
Työnjako
Toteutus

www.pssotu.fi

Ikäihmisten yhteinen toiminta ilman poliittisia rajoituksia
-

Teemaretket, esim. kulttuuri
Luentotilaisuudet: terveys/ravinto, ruokailupäivä
Liikuntatapahtumat
Yhteinen kirkkopyhä vuodessa
Puhuimme vanhusneuvoton uudelleen puhaltamisesta käyntiin ja sen kautta tällaisen toiminnan
järjestämisestä.

Nuoret mukaan aktiivisemmin (mopokerho)
Yhdistyksemme tarvitsisi riittävän suuret toimitilat kokoontumiselle. Mikä olisi kylätalomme?

Muita tärkeitä tai jokseenkin tärkeiksi katsottuja teemoja
Yhdistysten tilakysymykset Rautalammilla jakautuneet epätasaisesti. Joissain tiloissa kovasti ruuhkaa.
Voisiko jollain järjestelyllä esim. remontoidussa työväentalossa toimia enemmän toimijoita.
Facebook –tms. Some-sivu järjestöjen / yhdistysten käyttöön
Kyläkammari
Yhdistysten, järjestöjen, kunnan Facebook –ryhmä (suljettu), jossa voi vaihtaa ajatuksia, pyytää apua,
kehittää yhteistyötä.
Vuoden läpikäynti yhdessä → koko kylän vuosikello, jonka eteen ”Rautalampi-yhdistyksen” ”alajaostot”
työskentelevät → Paukut samaan laariin / vuorovuosin vetovastuuta tai paukkuja esim. juhlavuosien
mukaan suunnaten.
Yhteiset kehittämisfoorumit 1-2 krt. Vuodessa, Rakkautta Rautalammelle -forum
Liikuntapaikan kehittäminen
Eri järjestöjen, joissa eri-ikäistä väkeä toimintojen yhdistämistä esim. Mll - eläkkeensaajat

Ideapankki
Tietopankki talvikauden sisäliikuntatiloista helposti löydettävissä. Esim. kunnan sivuilla. Onko jo sellainen?
Jaettavat listat? Keneltä kysyä?
Vastuu yhdistystoiminnan tukemisesta kunnassa selkeämmin jollekin. Yhdistykset tarvitsevat tukea
toimiakseen hyvin yhdessä.
Järjestöt ja kunta kokoontuvat säännöllisesti esim. kerran kuussa (liian usein kerran kuussa)

www.pssotu.fi

Löytyykö yhteinen tahto ylläpitää toimintaa yhteisesti? (T-talo yhteisomistukseen järjestötalona, jossa
kaikilla halukkailla toimintaa)
Naapurin huutokaupan hyväntekeväisyysrahan käyttäminen ulkokuntoilusaliin ja skeittirampin
laajennukseen.

www.pssotu.fi

