Joroisten järjestöillan kooste 12.10.2017
Millainen idea ja toimenpide-ehdotus sinulla on liittyen
-

Joroisten järjestöjen ja yhdistysten toiminnan edistämiseksi
Joroisten järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön edistämiseksi
Kunnan ja yhdistysten yhteistyön edistämiseksi

Tärkeimmiksi katsotut ideat ja toimenpiteet
Vuosittaiset järjestötapaamiset (esim. yhteinen tapahtumakalenteri, jotta vältyttäisiin
päällekäisyydeltä)
1. Kunta kutsuu koolle (2 kertaa vuodessa tai 1 kertaa vuodessa)
2. App -sovellust, johon reaaliajassa päivittyy yhdistysten tapahtumat vs. harrastuskalenteri
vs. kunnan tapahtumakalenteri
3. Vuosittaisen tapahtuman jälkeen ”tiedotuslehtinen” yhdistysten kuulumisista / uutiskirje
4. Info esim. koulun tapahtumiin yhdistysten toiminnassa
5. Kunnan rooli yhdistysten toiminnan tukemisessa?
6. Tarjoaako kunta toimitiloja yhdistyksille?

Seurojen / yhdistysten näkyvyys ja tiedot mm. toimialoittain kootusti ja selkeästi mm. kunnan
sivustojen ja esitteiden yhteyteen sekä yhteistoimintaa esim. jokin teemapäivä liikunnan tai
hyvinvoinnin parissa kuntalaisille
Järjestöt mukaan elävä maaseutu – tapahtumaan (elokuu)
Ihmisille (tai uusille jäsenille) mahdollisuus tutustua järjestötoimintaan ilman
sitoumusta

Muut tärkeiksi tai jokseenkin tärkeiksi katsotut ideat ja toimenpiteet
SPR:n 140 v. juhlavuoden kunniaksi SPR Joroisten osasto tarjoaa ilmaiseksi yhdistyksille tunnin pituisia
ensiavun perusasiat sisältäviä auttajakursseja.
Yhdistysten työpanosta tarvitaan kadonneen henkilön etsinnöissä. Poliisi johtaa, VaPePa (Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu) koordinoi.
Kunnan sivulla voisi olla seuran logo ja linkki. Lyhyt esittelu, kaikkien eri seurojen. Hyvää mainosta kunnalle.

www.pssotu.fi

Toiminnasta tiedottaminen etukäteen.
Yhdistykset kuntalaisten tietouteen ja käyttöön. Yhdistyksille tiedotusta ja tukea kunnalta. Voisi järjestää
esim. ”tutustu yhdistyksiin” – päivän kuntalaisille mukavan tiedon tapahtuman kerta. Tiedon jakamista ja
yhteistyötä yhdistysten välillä.
Kasata / koordinoida yhteisiä tapaamisia ja ideapajoja järjestöjen ja yhdistysten välillä (myös kunnan kanssa
yhteistyössä. Pohtia hanke-ideoita ja niiden rahoittamista.
Voitaisiin tehdä kunnan alueella koulujen kanssa yhteistyötä suunnistuksen edistämiseksi
Oman yhdistyksen (urh. seura) toiminnasta tiedottaminen, miten ja missä?
Koulun ja urheiluseuran yhteistyö. Kunta ja kaupunki tukisi rahallisesti ja tiedollisesti. Rakennettaisiin tiloja,
missä harrastetaan.
Kuntaa paikka, jossa järjestöt ja yhdistykset voivat kokoontua esim. vanhan kasinon kunnostaminen
kuntalaisten käyttöön.
Hyvä ”puskaradio” joka saisi liikkeelle enemmän aktiivisia jäseniä.
Kuntalaiset eivät tiedä, mitä kaikkea yhdistystoimintaa on tarjolla ts. kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.
Kysymys lähteä mukaan yhdistystoimintaan liian korkea. Markkinointiin panostaminen.
Näkyvyyden lisääminen sekä toiminnan tietoiseksi tekeminen yhteistyö mahdollisuuksien kartoitus 
toiminta kts. edellinen + kohderyhmien selvitys.
Lajileirien ja kilpailujen järjestäminen omalla paikkakunnalla. Yhteiset liikuntatapahtumat eri seurojen
kesken, Judoa kouluihin, lajitutustumiset koululiikuntaan.

Ideapankkiin
Kunnan tulisi enemmän huomioida (ja olla mukana) pk-yrityksiä sekä erilaisia yhdistyksiä erilaisilla esim.
avustuksilla tai huomionosoituksilla. Ei ainoastaan kerran vuoteen vaan pitkin vuotta. Kunta ei ole tällä
hetkellä huomioinut pk-yrityksiä. Taitaa olla vaan Jari-Pekka, jota avustetaan.

www.pssotu.fi

