Siilinjärven järjestöillan kooste 7.11.2017
Millainen idea ja toimenpide-ehdotus sinulla on liittyen
1. Siilinjärven järjestöjen ja yhdistysten toiminnan edistämiseksi
2. Siilinjärven järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön edistämiseksi
3. Kunnan ja yhdistysten yhteistyön edistämiseksi

Tärkeimmiksi katsotut ideat ja toimenpiteet
1. Yhdistysten toimintaedellytykset Siilinjärvellä

Yhdistyksille yhteinen kokoontumispaikka.
Tarkoituksenmukaisten tilojen saaminen yhdistysten toimintan (erityisesti yhdistyksen tavaroiden
säilytys, myös kokous- ja toimistotilaa tarvittaisiin)
Keskeiselle paikalla Harrastetalo!
•
•
•
•

Liikettä aamusta iltaan: harrastetiloja, kokoontumistilaa, säilytystilaa, eri-ikäisille vauvasta vaariin
Kuka ottaa päävastuun: Kalakukko ryN rahoitus, omarahoitus / talkootyö, täytyy olla ”keskustassa”,
kunnan peruspalvelua?
Esimerkkiä Etelä-Siilinjärveltä?/Vuorela  Siilinjärvellä on laajempi käyttö kuin Vuorelassa, joten
isompi tila tarpeen?
Manttu ja sen pelastaminen

Saada uusia jäseniä mukaan toimintaan
•
•
•
•
•
•

Yhteistyö koulujen ja oppilaiden kanssa
Toimintaa eri-ikäisille
Jäsenyyden kokeilu
Otetaan mukaan suunnittelemaan toimintaa (asiakaslähtöisyys)
Oman toiminnan näkyväksi tekeminen
Keskustelimme pop up –toiminnasta. Hyviä kokemuksia esim. MLL:n yhdistyksellä. Voisiko esim.
yhdistykset yhteistyössä miettiä vapaaehtois/talkootehtäviä, joissa voi vain ajoittain sitoutua.

www.pssotu.fi

2. Yhdistysten keskinäiseen yhteistyöhön
Tapahtumien järjestäminen
Erilaisten tapahtumien järjestäminen yhdessä erilaiset järjestöt, kunta, koulu, liikuntatoimi, nuoret
-

Eri ikäryhmille, yhdessä ja erikseen
Liikunta, musiikki, virkistys, retkiä
Yhteiset juhlat, ystävänpäivt,lasten juhlat
Valtakunnalliset teemat, viikot.

Esille nousi kesän toritapahtumat ja sitä koordinoineet ryhmät.
Harrastemessut ja kuplahallilla oleva tapahtuma voisi olla myös hyvä.
Tiedoksi tuli, että Pysäkkiä on mahdollista yhdistyksille käyttää erilaisiin tilaisuuksiin.

Lapsityön verkosto Siilinjärvelle: luodaan lasten ja nuorten kanssa toimivien järjestöjen esim. MLL, 4H,
ym. yhteinen foorumi, jossa jaetaan tietoa omasta toiminnasta muille ja kehitetään yhteistä toimintaa.
•

Etsitään yhteistyökumppanit
o Avoimin mielin esimerkiksi urheiluseurat mukaan
o Ota kaveri mukaan –periaate
o Henkilökohtainen kontaktointi

•

Päätetään mitä ja miten halutaan yhdessä toimia
o Päällekkäisten toimintojen karsiminen
o Uusien innovatiivisten toimintojen karsiminen
o Uusien innovatiivisten toimintojen kehittäminen
Säännölliset tapaamiset

•

3. Kunnan ja yhdistysten yhteistyöhön
Kunnan nettisivulla on luettelo Siilinjärveläisistä yhdistyksistä, joka olisi käyttökelpoisempi. Jos luettelo
löytyy sivuilta ja jos yhteystiedot olisi ajan tasalla. Toimihenkilömuutokset yhdistyksissä pitäisi ilmoittaa
sivun ylläpitäjälle tai sivua pitäisi päästä muokkaamaan muuten???
Tiedonkulku yhdistyspankki (linkki, www): Tapahtumat, tilat, toimijat
•
•

Kunnasta päin sähköposti yhteistyhenkilöille, onko toimiva yhdistys / oikea yhteyshenkilö
Uudet nettisivut – löytyykö helpommin?
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Muita tärkeitä tai jokseenkin tärkeiksi katsottuja teemoja
Yhdistysten toimintaedellytykset (1)
Esteettömät, terveet toimitilat, ikäihmisille sopivat, myös ”ammattilasten” apua ohjaamiseen
Siilin kylälle talo, jossa voidaan kokoontua.
Yhdistystalo, joka palvelisi kaikkia kunnan yhdistyksiä monella tavalla: kohtaamispaikka, yhdistysmis- ja
yhteistyöpaikka, ym.

Yhteistyö järjestöjen kesken (2)
Yhteinen tiedotus esim. nettisivut, josta löytyisi kaikki
Jäsenhankinta, yhteistyö oppilaitosten ja nuorisotalojen kanssa
Yhteiset kaikille ilmaiset avoimet liikuntatapahtumat, joissa pääsee kokeilemaan eri-ikäiset ihmiset eri
lajeja. Tapahtumissa voi olla muitakin yhdistyksiä kuin urheiluseuroja.
Terveyttä edistävät, erityisesti liikuntayhdistykset pitäisi saada verkostoitumaan ja näkyviksi, jolloin
näkyvyys tulisi myös maakuntaan päin.
Järjestö- ja yhdistys”messut”. Järjestöt ja yhteisöt tutustuisivat toisiin ja samalla kuntalaiset voisivat
tutustua eri yhdistysten ja järjestöjen toimintaan
Eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunta
Yhteiset kokoontumiset järjestöjen kesken esim. pieni muotoisetkin
Jäsenten aktivoiminen

Kuntayhteistyö (3)
Jatkuva 2 krt vuodessa yhteinen kokoontuminen / kunnan johto mukaan – tavoitteena yhteinen järjestöjen
tapahtumaketju.
Tiedonkulku kunnasta meille (ja päinvastoin)
Selkeät pelisäännöt kunta-järjestöyhteistyöhön. Järjestöjen merkitys tulisi nähdä samalla tavoin, kuin
yritysten rooli kunnassa. Rohkeutta virkamiehille on minun ideani!
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Ideapankki
Rohkeita Lautturi –hankkeen kaltaisia avauksia (SiiPe – Siilifolk – kunnan NuKu) ja yhteinen hanketyöntekijä
ositetuin, vuoden aikana muuntuvin % ja aikatauluosuuksin. Toimintojen yhteys / erillisyys.
Yhdyshenkilö järjestöjen kokoamiseen
Kuntaan tarvittaisiin henkilö, joka koordinoisi yhdistysten toiminnat, tilat ja rahat.
Teatteriretkien järjestäjien yhteistyösuunnittelu ajankohta ja paikkakunnista - kesäteatteriretket
Säännölliset jonkun teeman ympärille rakennetut tapaamiset uutta yhteistyötä luomaan
Kunta hankerahoituksen takaajaksi
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