Iisalmen järjestöillan kooste 9.10.2017
Millainen idea ja toimenpide-ehdotus sinulla on liittyen
1.
2.
3.
4.

TEEMA: Iisalmen järjestöjen ja yhdistysten toiminnan edistämiseksi
TEEMA: Iisalmen järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön edistämiseksi
TEEMA: Kunnan ja yhdistysten yhteistyön edistämiseksi
TEEMA: Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

Teema 1: Iisalmen järjestöjen ja yhdistysten toiminnan edistämiseksi
Tärkeimmäksi katsottu idea ja toimenpide
Kokoontumispaikka, joka ei maksaisi liikaa
Kaupungille järjestökoordinaattori
Yhdistykset voisivat antaa tiloja toistensa käyttöön
Kaupungin tiloja (nuokkari, salit, ym. ilman vuokraa yhdistysten käyttöön.
Kaupungilla on kotiseutuarkisto, sitä voi käyttää
Kaupungilta tukea: työvoima, tilat + raha

Muita tärkeitä tai jokseenkin tärkeiksi katsottuja teemoja
Iisalmeen järjestöfoorumi, järjestötalo, kaupunki tukee vuosittain.
Oman järjestön tunnetuksi tekeminen  esim. tiedon jakaminen
Järjestöjen käyttöön toimitilat – kokoontumistilat
Tila, jossa kokoontua, ahkera ja idearikas vetäjä saatava mukaan toimintaan
Toimintaa täytyy tehdä tunnetuksi, jakaa tietoa toiminnasta.
Yhteisten matkojen ja retkien järjestäminen
VaNu Li ry:n yhdistyksen toiminnan tunnetuksi tekeminen Tuomiranta päivät / tilaisuudet, tiedottamisen
kehittäminen

Ideapankkiin
Talviharjoittelu mahdollisuus, katettu halli tms., jossa tottelevaisuutta pystyy harjoittamaan.
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Lisää jääaikaa  tekojään kattaminen
Jään puutteen vuoksi katettu tekojää. Varhaiset iltapäivän jääajat ovat haastavia harrastajillemme.

Teema 2: Iisalmen järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön edistämiseksi
Tärkeimmäksi katsottu idea ja toimenpide
”ns. puhelinluettelo” alueen yhdistysten yhteystiedoista, toimialasta yms. Esim. sähköisessä
muodossa helpottamaan tarvittavien yhteistyökumppaneiden löytymistä
Ensin kaupungin yhdistysrekisteriin tiedot (vain, jos olet valmis päivittämään)
Jos yhdistysten tietoja ei päivitetä, niin tiedot pois rekisteristä. Vanhentunut tieto vie
luotettavuuden koko rekisteriltä.

Muita tärkeitä tai jokseenkin tärkeiksi katsottuja teemoja
Avointa, ennakkoluulotonta ja rohkeaa yhteistyötä eri järjestöjen kesken. Autetaan esim. tilaisuuksien
järjestelyissä asiantuntijoina ja järjestyksen valvojina jne.
Järjestötalo tai vähintään joku muu keino kohtaamisille
Yhteisen tapahtuman/konsertin järjestämisen ideointi ja toteutus. Ajatuksena, ette itoinen yhdistys ole
uhka vaan mahdollisuus (musiikki – teatteri – liikunta)
Kulttuurijärjestöt: yhteistyöpalaverit niin, että esitykset ja tapahtumat eivät ole samaan aikaan / päällekkäin
ja tämän myötä tarjontaa olisi pitkin vuotta / esityskautta.
Säännölliset tapaamiset saman alan järjestöjen/yhdistysten kesken esim. 1-2 kertaa vuodessa (hallitukset,
pj:t ym.)
Ollaan avoimia toiminnassa ei rajoja: ”tämää kuuluu vain meille” (esim. eläkeläisjärjestöt)
Yhteistyön edistäminen siten, että harrastusmaksut saataisiin pidettyä mahdollisimman alhaisina. Esim.
junioreille, jotka harrastavat / voisivat harrastaa monia lajeja eikä tarvitsisi valita lajia liian aikaisin.
Vapaaehtoistoimijoiden ”pankki”, josta saisi apua esim. tapahtumiin
Yhteinen foorumi: yhteinen kattojärjestö, joka hallinnoi ja organisoi yhteisiä toimintatapoja. Perusteluna:
Tällä hetkellä jokainen yhdistys ja toimija puurtaa itsekseen samojen asioiden kanssa
Useammin yhteisiä kokoontumisia.
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Poikkitieteellinen yhteistyö, rohkeasti eri yhdistykset ideoimaan yhteistyötä. Mitä siitä voisi syntyä. Eri
taiteenalojen yhteinen spektaakkeli.

Ideapankkiin
Yhdistystoiminnan yhteistyöksi vierailut toisen yhdistyksen toimintaan. Esimerkiksi jääkiekkoilijat pääsisivät
halvemmalla tanssikurssille ja toisinpäin. Niin sanotusti yhdellä jäsenyydellä useita palveluita.
Yhteinen kokoontumistila ilman kallista vuokraa. Yhteispalaveri, asumispalvelut / tilaisuudet kuulemiseksi.
Yhdistysten / seurojen (muutama) yhteinen hanke toiminnan kehittämiseen, laajentamiseen,
markkinointiin ja rahoittamiseen.
Liikuntaseurojen yhteistyön tiivistäminen lasten ja nuorten valmennuksen osalta.
Liikuntajärjestöjen seurafoorumin kehittäminen / aktivoiminen
Kaupungin keskustaan yhdistystalo, josta yhdistykset saisivat tilat toiminnan esittelyyn, tuotemyyntiin,
kahvilaan ehkä työtilojakin. Yhdistysten yhteystiedot keskitetysti esim. matkailuneuvontaan, kaupungin
talolle.
Muutamia yhteisiä tapaamisia (aamupäivä) vuosi.
Yhteiset koulutukset, tutuksi toiset yhdistykset. Tutuksi toiset yhdistykset. Tietoa tapahtumista, voiko
yhdistys osallistua ja saada näkyvyyttä.
Lisätään yhdistysten yhteisiä matkoja / retkiä.
Järjestöt tekevät tutustumisvierailuja toistensa kokouksiin. Syntyy yhteistyötä.

Teema 3: Iisalmen ja yhdistysten yhteistyön edistämiseksi
Tärkeimmäksi katsottu idea ja toimenpide
Nuorten osallisuuden edistäminen, nuoren aktivointi

Muita tärkeitä tai jokseenkin tärkeiksi katsottuja teemoja
Tilavuokrat pois kaupungin omista tiloista esim. koulujen salit, kulttuurikeskus
Kaupungintiloja veloituksetta käyttöön järjestöille, etenkin kun on kyse kohderyhmille järjestettävistä
tilaisuuksista.
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Tilavuokrat kohtuullisia /ilmaisia
Kaupunki tarjoaa vapaana olevia tiloja yhdistysten käyttöön maksutta. Avustukset yhdistys voi käyttää
muuhun toimintaan kuin vuokran maksuun.
Yhteistyötä tapahtumamarkkinointiin
Kunnan päättäjät kokoontuisivat tutustumaan yhdistysten ja järjestöjen toimintaan.
Kaupungissa toimivat yhdistykset (kaikki halukkaat) kokoontuisivat kerran vuodessa yhteiseen
suunnitteluiltapäivään yhdessä kaupungin edustajien kanssa. Keskustellaan yhdistysten toiminnasta,
yhteisistä toimista ja kaupungin avustuksista.
Järjestöjen yhteisten tilojen saaminen kaupungilta.
Kaupunki voisi hommata tilat ”järjestötalolle”. On paljon tyhjiä tiloja. Monilla yhdistyksillä ei ole varaa omiin
tiloihin. Kaupungin avustukset menevät toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen.
Kaupunki tukisi vammaisyhdistyksiä siten, että nämä voisivat työllistää toimintansa puitteissa
vajaatyökykyisiä jäseniään.

Ideapankkiin
Yhteistyön ja toiminnan kehittäminen esim. palaverit, keskustelut useammin.
Hallituksen / valtuuston jäsenille kummijärjestöt  tutustuvat toimintaa  auttavat yhteydenpidossa,
tiedon saannissa kuntapolitiikan ja avustusten suuntaan
Kerran kuukaudessa järjestöfoorumi kulttuurikeskuksella yhteistyössä kaupungin kanssa. Aamupäivällä
myös kuntalaisilla mahdollisuus tutustua järjestöjen toimintaan. Foorumit olisivat teemallisia  esim.
osallisuus toimintaan.
Kaupungin kanssa enemmän yhteistyötä, erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen esim. juhlatilaisuuksia, jotka
liikkuvat ruokailun parissa. Syödään yhdessä teemaa noudattaen.
Asukkaat tärkeitä. Toivon, että he otetaan mukaan niin, että yhdistykset tekevät yhteistyössä tapahtuman
eri aihealueittain ja jos tilapuute iskee, kunta/kaupunki antaa tilat kustannuksetta tapahtuman käyttöön.
Iisalmen kaupungin matkailuorganisaatio, yhteispalaveri oppaiden kanssa
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Teema 4: asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi
Tärkeimmäksi katsottu idea ja toimenpide
Vapaaehtoistyötä vanhusten (tai muuten apua tarvitsevan) kotiin tai laitokseen. Esim.
Ulkoiluttaminen tai luetaan lehtiä, lauletaan tms.

Laajennetaan jo olemassa olevaa vapaaehtoistoiminnan verkostoa (lastensuojeluj. +
liikunta-, vammais-, eläkeläisjärjestöt).
Virkistystuokioiden järjestäminen palvelutaloihin.

Muita tärkeitä tai jokseenkin tärkeiksi katsottuja teemoja
Seniorikortin hinta Iisalmessa vuosimaksu 142 euroa. Muualla ilmainen tai 50 euroa/vuosi. Liikuta parantaa
ja pitkittää hoivatarpeita.
Asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi vammaisille toimivat palvelut
Tasavertainen ”kohtelu” seuroille toimialasta/koosta riippumatta (avustukset, paikallislehdet ym.)
Eläkeläisten kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksien edistäminen. Kaupungin ohjaustoiminta. Paikkojen
kehittäminen. Hinnan kohtuullisena pitäminen (vuokrat, lippujen hinnat)

Ideapankkiin
Ohjaajia liikuntaan kylille
Lähiluonto tutuksi
Olisi hyvä järjestötoiminnan olevan vireää. Järjestöt kehittävät ja organisoivat toimintoja ja kunnan
olisi hyvä mahdollistaa / tukea toimintaa (välineitä, paikat yms.)
Vapaaehtoistyö, Kerhojen ja ystäväpäivien järjestäminen ja ylläpitäminen
Omakotiyhdistys toimii omakotiasukkaiden edunvalvojana, jossa työssä kaupungin kanssa voisi
syntyä hedelmällistä yhteistyötä esim. Kaava-lausunnot
Poroselän jäälle ladut kaupungin puolesta. Uimarannoille ponttoonilautat nuorille ja ”vanhoille”.
Nämä korvaavat hyppytornin. Kylkeen maininta veden syvyydestä isosti
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