Kuopion järjestöillan kooste 9.11.2017
Millainen idea ja toimenpide-ehdotus sinulla on liittyen
1. Kuopion järjestöjen ja yhdistysten toiminnan edistämiseksi
2. Kuopion järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön edistämiseksi
3. Kaupungin ja yhdistysten yhteistyön edistämiseksi

Tärkeimmiksi katsotut ideat ja toimenpiteet
Kaupungin tyhjien tilojen käyttö tai vuokraus järjestöille. Kunnolliset toimitilat, edullisuus
-

Pop up -tiloja tempauksiin, tapahtumiin
Varastointitilat
Ei vuokraa, käyttökustannukset, vesi, sähkö
Lyhytaikaisia
Asennemuutos, helppo saatavuus, varausjärjestelmä
Terveet tilat: katto, sähkö, vesi, lämpö

Valtuuston jäsenille Järjestöjen esittelyiltoja (1/ilta)
-

Olemassa oleviin rakenteisiin eli nyt jo kaupunki kutsuu yhdistyksiä (liikunta, sote, luontoympäristö,
kulttuuri yms.) Näihin lautakuntien ja valtuustojen edustajat mukaan
Valtuustokokousten yhteyteen yhdistysten esittelyt /messut
valtuutettujen seminaarien / koulutusten yhteyteen yhdistysesittelyjä.

Kuopiolaisten järjestöjen toiminnasta, osaamisesta ja palveluista koottu sivusto / tietopankki.
-

Suunniteltava jatko
Esteettömyys
Kontaktointi -tj vaihto
Luokitus vai itse määriteltävät avainsanat
ATK -taidot
Hyöty yhdistyksille: yhdistys – yhdistys ja yhdistys-maakunta
Mitä kerrotaan ja mistä – tiedon ajanmukaisuus
Palvelut + Veke
Tiedon määrä
Hakukone optimointi
Etsityin tieto pomppaan ensin esiin.
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Lyhyet säännölliset toimialakohtaiset järjestötapaamiset
-

tieto kunnille järjestöistä
Yhteistyö ja tieto muiden toimista
Välillä toimialakohtaisia raja-aitoja tulee ylittää löytääkseen uusia kumppanuuksia
Alueellisia ja paikallisia tapaamisia
Teemoittainkin
Vaatii koordinoijan
Voisiko kaupunki startata, ensimmäisissä tapaamisissa määritellä koordinointivastuun osalta
AIHEINA: toiminnan päällekkäisyyksien minimointi, aikataulut / päällekkäisyys pois

Yhteinen tiedotusfoorumi. Esimerkiksi yhdistysten facebook sivusto – Kootut teokset, josta asiakas löytää
toimintatiedot helposti
-

Tiedotuskanava, yhteinen tietopankki – ei Facebook
Tarve löytää saman alan yhdistykset samasta paikasta. Yhdistysrekisteri toimii huonosti. Lähialueen,
ei koko Suomen, mutta siihenkin voi rajata hakusanalla
Voi rajata hakua toiminnan, alueen, toimialan jne. avulla
Jatkuvuus, ettei käy kuin kukkuralle- Loppui, kun projekti loppui. Henkilörinki, päivittyvä
Yhdistyksille, jotka toimivat vapaaehtoisesti – ei saisi tulla lisää kuormaa.

Muita tärkeitä tai jokseenkin tärkeiksi katsottuja teemoja
Järjestötalo (useammassa paperissa)
Kuopiossa on tarvetta järjestötalolle ja yli sektorirajojen toimimisen foorumille, joka tukee ja sparraa
järjestöjä
Toimitiloja tukemaan yhteistyötä samankaltaisille
Yhteiset tapaamiset järjestö + kunta + maakunta  Strategia
Järjestöjen ”Hyvinvointikertomus”  kooste vaikuttavuudesta
Yhteinen ”toiminta-alusta”, jossa yhdistykset / yhteisöt voivat esim. hakea yhteistyöhön vaikkapa
teematapahtumien järjestämiseksi
Ehdottaisin yhdistyksille ja järjestöille kaupungin vuokratukea ja tukea tiedottamisessa esim. tapahtumat
Laaja järjestöfoorumi, jossa mukana mahdollisimman paljon järjestöjä  Tapahtuma, jossa on runsaasti
aikaa verkostoitua, ja luoda uusia yhteistyökuvioita vaikkapa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi.
Säännöllisten siiloutumattomien yhdistystapaamisten järjestäminen 3-4 viikon välein.
Keskitetyt tapaamiset / tapahtumat vuosikellon mukaan  päällekkäisyyden poistaminen
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Yhteinen tapahtuma / hanke yhteisten intressien edistämiseksi
Esittelyvideo toiminnasta yhteisille sivuille. Avoimet ovat, työpaja hyvinvoinnin merkeissä
Yhteinen keskustelukanava (some?) tai tapaamiset (säännölliset) yhdistysten tai järjestöjen kesken (yli
toimintaalojen / rajoje) Voisiko kunta olla koordnaattorina?
Kuopion Pelastakaa Lapset ry perustaa STEAn avustuksella neljä ryhmää syrjäytymisvaarassa oleville
lapsille. Kaupunki tulee mukaan antamalla ilmaiset tilat.
Byrokratian selkiyttäminen ja keskittäminen eli esimerkiksi eri kaupunkiorganisaatioiden välisten
tietokatkosten ennalta ehkäisy.

Ideapankki
Lehti järjestöjen esittelyyn tai palsta useaan julkaisuun
Yritysten välinen yhteistyö palvelisi yhdistysten jäseniä lisäämällä tietoja palveluista ja vapaudesta valita.
Viestintäalan asiantuntijan palkkaaminen yhdistykseen
Henkilöiden aktivoiminen face to face -toimintaan
Rahoitus pitkäjänteisemmäksi
Tunne yhdistys, vieraile yhdistyksessä
Yhteinen vapaaehtoisten peruskoulutus
Vapaaehtoistoimijoiden tai henkilökunnan ”vaihto” keskenään – tutustuminen toisten toimintaan (esim.
1 päivä)
Järjestötapahtumien yhteinen päivyrikalenteri teemoittain (esim. Sote/Hyvis, liikunta/urheilu, kulttuuri
ym.) (Mikä asia. milloin, missä, kuka järjestäjä, kenelle, ilmoittautuminen) Esim. NMT -lehti,
urheilukalenteri jne. Maksullisuus?
Kutsu yhteisen ongelman ratkaisupalaveriin
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