6.9.2017 Pielaveden järjestöilta
Millainen idea ja toimenpide-ehdotus sinulla on liittyen
-

pielavetisten järjestöjen ja yhdistysten toiminnan
pielavetisten järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön
kunnan kanssa tehtävän yhteistyön edistämiseksi

Kaikkein tärkeimmiksi katsotut ideat ja toimenpiteet
Nuorten osallistaminen mukaan toimintaan ja järjestöt yhteistyöhön
Miten ideaa vietäisiin eteenpäin?
Nuorten pitäisi itse ideoida tapahtumaa ja vetäjien pitäisi olla nuoria. Nuoret itse miettimään
kuinka he voisivat yhdessä tehdä yli ikärajojen ja yhdessä eri järjestöjen kanssa toimintaa.
Nuorten toiminnan pitäisi olla toiminnallista, elämyksellistä. Toimintaa pitäisi tallentaa
näkyväksi. Tiedotusta tehtävä koulujen kautta. Nuorisovaltuuston rooli – aloitteet,
oppilaskunnat (jokaisella alakoululla toimivat.
Luokkamummo- tai pappa kouluun. Järjestöt yökahvilaan.
Liikkeelle voisi lähteä treffaamalla nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien nuoria ja ideoida
yhdessä toimintaa.

Eri yhdistysten välinen yhteistyö tapahtumissa ja harrastuksissa – verkostoituminen, tutustuminen ja
avoimuus
Yhteistyöpalaverit: eri alojen kanssa, kaikkien järjestöjen kanssa, esim. liikunnan ja kerhojen
päällekkäisyyden poistamiseksi.
Tilojen hyödyntäminen – kunta, yksityiset ja yritykset. Yli rajojen tehtävä yhteistyö; erilaiset tukevat
toisiaan. Tilat, materiaalit, markkinointi ym. yhteistyö.
Miten ideaa vietäisiin eteenpäin?
Yhdistysten avoimet ovet kylillä.
Teemoina resurssit, naamakirja, keväällä suunnitelma, jossa yhdistetään kerhot ja jumpat
Liikkeelle lähdetään avoimilla ovilla lokakuussa. Säviän martat ja ja säviäläiset yhdistykset
kutsuvat Nuorisoseurantalolle. (nuorisoseura, metsästysseura, Martat,
vanhempainyhdistys.)
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Hyvinvointimessut kokoavat erityyppiset järjestöt (sote, vapaa-aika, liikunta, martat jne).
Organisointiapua kunnalta ja toiminnallinen.
Miten ideaa vietäisiin eteenpäin?
Lauantai, kevät 2018
Liikuntahalli
Kokonaisorganisointi järjestöillä, mukaan kaikenlaiset järjestöt sekä myös yritykset
Toiminnallista sisältöä, ohjausta, tietoiskuja, yleisölle ilmainen, pieni maksu näytteille
asettajilta? yrityksille isompimaksu?
Eteenpäin viejänä? Tähän oli selkeä henkilö, mutta nimi meni ohi.

Muita tärkeiksi tai jokseenkin tärkeiksi katsottuja teemoja
Järjestö- ja yhdistystoiminnan erilaisia uusia muotoja
Talkoolaisten pankki: vapaaehtoistoimijoiden nimiä tietoon, ketkä haluaisivat olla mukana esim. teatterin
kahviossa ja lipunmynnissä, lavasterakentamisessa.
Ideariihet / Turinatuvat järjestöjen ja kunnan kanssa. Strukturoidut tarinat.
Kaupungin ja järjestöjen yhteinen hyvinvointitempaus/tapahtuma. Järjestöjen toimintaa tutuksi
toiminnallisen päivän kautta, jossa matalan kynnyksen osallistavaa toimintaa kaiken ikäisille ja kuntoisille.
Yhteistyö esim. Hengitysyhdistys, Sydänyhdistys  sydänyhdistys (molemmissa samoja jäseniä) enemmän
voimavaroja esim. matkojen järjestelyyn.
Kunnan järjestöjen ja yhdistysten keskinäinen: 1) Mitä kullakin on tarjota toisen käyttöön? 2) Mitä tarvitsee
ja Mitä tarvitsee ja mitä toivoisi toiselta.

Poikkihallinnoillinen kunta -yhteistyö, vapaaehtoistyö
Saman”mielisten” yhdistysten yhteistyö.

Tehokkaampi viestintä yhdistyksille
Markkinointia ja mainontaa kunnan kanssa yhteistyössä tai yli kuntarajojen. Myös alueellinen mainonta
tärkeää esimerkiksi teattereille.

Jäsenhankintaan uusia voimia
Uusien jäsenten saaminen - ikääntyminen
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Osallisuuden lisäämiseen tähtäävät ideat
Saattaen ja houkutellen harrastuksiin eritoten yksinäiset vanhempi väki. Nuorisotilan hyötykäyttö erilaisille
ryhmille.

Tapahtumia näkyvyyden lisäämiseksi
Tuoda esille oman yhdistyksen toimintaa esim. tapahtumissa. Näkyvyyttä yhdistykselle.
Taidealat yhteistyöhön toistensa kanssa: sanataide (teatteri) – Säveltaide (musiikki) – kuvataide (näyttelyt)
– tanssi ”Poikkitaiteellinen ” tapahtuma

Järjestötalo – synergiaa yhteistyöhön, yhteisöllisyys, keskitetty paikka, josta tietoa eri yhdistyksistä.
vastaanottoajat, yhteiset toimitilat, toimintaa + yht. kokoustekniikka

Muita esiin nousseita ideoita ideapankkiin
PiKeMa + Sylvi + 4H ym. nuorten ja lasten taidetoimintaan mukaan. Esim. viikonloppuleirit ym.
aluksi. Tavoitteena toimiva nuorisoryhmä. Jatkajia järjestötoimintaan.
Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä ilmaisjakelulehti järjestöjen tiedotuksen tehostamiseksi.

www.pssotu.fi/sakke.html

