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

Tärkeimmiksi katsotut ideat ja toimenpiteet
Järjestöjen yhteistyön edistämiseksi – tutustutaan toisten toimintaan menemällä paikan päälle
-

Tiedotus ja osallistuminen
Kutsutaan toisia yhdistyksiä kylään
Mainostetaan omia tapahtumia toisten tapahtumissa
Noin viiden yhdistyksen kumppanuuksia toisten tapahtumissa
Vuosittain kiertävät kesäjuhlat tms. jotka ovat eri puolilla kuntaa. Yhdistykset yhteistyössä esim.
sen alueen yhdistykset
Yhteiset retket ja matkat, vastuu vuorotellen eri yhdistyksillä

Yhteistyö jo käytössä olevien tilojen käyttöasteen nostamiseen. Tilat ovat, mutta toiminnan lisääminen
tarpeellinen
-

”Kuhinaa keskustaan” Tilapankki käytössä olevista tiloista
Esimerkiksi Yrittäjätalon hyödyntäminen: kokoukset, tapahtumat jne.
Tammikuussa yhdistysten tapaaminen Yrittäjätalolle
mm. siellä toteutettavan tapahtuman suunnittelu.

Yhteinen informaatio eri yhdistysten tapahtumista
-

TV-ruudut / kaupat, pankit, apteekki
Radio /Tv
Kännykkä applikaatio (päivitetyt tapahtumat, mainoskanavat yrityksille)
Paikallislehdet
Kunnan kotisivut, koottu sivusto
Valomainostaulu
Kylätalo/keskustelu/kahvitus
Tapahtumakirje /Tiedote, joka kuukausi postitse kaikille. Vuosikellon tapahtumat jaettuna.
Keskustelussa: Voisi olla tapahtuma/tiedotusohjeistus – minne tiedotat tapahtumastasi, eri
kanavat näkyviin.

www.pssotu.fi

Ylä-Savon Digityshanke – apua saatavissa tiedotukseen ja sosiaaliseen mediaan!
Tiedotusapu yhdistysten kesken, tiedottajaverkosto
Kunnan yhteyshenkilöt auttavat tiedon saamisessa mediaan!

Järjestöt ja yhdistykset kokoontuisivat 3-4 kertaa kootusti yhteen
-

Kokoonnutaan yhteen esim. ennen isoja tapahtumia (erämarkkinat, joulunavaus) ja suunnitellaan
yhteistoimintaa.
Samalla voidaan jakaa vastuuta ja tehtäviä
Vierailuja toisten yhdistysten palavereihin ja tapaamisiin = uudistumista ja uusia ideoita
Tapahtuma vuosikelloon
Osaamisen vaihtoa yhdistykseltä toiselle.

Tiistaina 30.1.2017 Keiteleen Yhdistysfoorumi kokoontuu

Yhteistyö jonkun toisen yhdistyksen kanssa
-

Hyödynnetään yhteisiä tiloja
Yhteiset tapahtumat ja retket
Yhteiset talkoot: osaaminen ja laitteet
Yhteiset koulutukset ja kurssit

Muita tärkeitä tai jokseenkin tärkeiksi katsottuja teemoja
Nuoria mukaan toimintaan
Resurssipankki – eri yhdistykset voivat osallistua tapahtumajärjestelyyn omalta osaltaan ja
ydinosaamistaan hyödyntäen
Kunnan kotisivulle eri tapahtumat
24 Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa
Tapahtumien vuosikello kunnan nettisivulle sekä Iisalmi ja tienoot sivulle
Yhdistysten kokoontumisia säännöllisesti, esim. kahvittelua, talkoot, retket = edistää yhteistyötä.
Koulun saaminen mukaan tapahtumiin, suunnitteluun – yhteiset kokoontumiset, infot eri puolella
Vieremää ”Löydä Vieremä”
Perustaa esim. Whatsapp ryhmä  tiedot ja ideat pääsevät sinkoilemaan
Tiimi, jossa edustajia kunnasta ja eri järjestöistä / yhdistyksistä yhdessä ideoimaan

www.pssotu.fi

Kunnan sisällä vastaava ”koordinaattori” - hänelle voi tapahtuman ilmoittaa, hän yhdistäisi toimijoita
Ylä-Savon yhteinen järjestökoordinaattori, joka edistää yhdistysten ja järjestöjen asemaa alueella /
maakunnassa. Tiedottaa ajankohtaisista asioista ja rahoitusmahdollisuuksista ym.
Kunta voisi tarjota kuljetusapua / esim. pali vanhuksille, veteraaneille ja sota-ajan ihmisille.
Jäsenistön nuorentaminen
Voiko saada järjestöt yhteistyössä paikallislehteen teemasivun / sivut, tietoa toiminnasta, yhteystiedot,
paikallisten yritysten mainoksia ”sponsoroimaan”
Järjestöjen yhteiset matkat
Ajantasainen rekisteri kylä (ja muidenkin) yhdistysten yhteystiedoista.
Paikallisten yhdistysten ja naapuriyhdistysten säännöllinen kahvittelu / vuosittainen seminaari
Järjestökoulutus – uusien toimijoiden/vetäjien saamiseksi / uskallukseksi tulla mukaan
Yhteisiä kerhopäiviä, nyyttikestejä.

Ideapankki
Yhdistyksille oma yhteinen tila, Jos yhteiset tilat, vuoropäivät päivystykseen
Henkilö, jolla olisi päivällä aikaa suunnitella toimintaan, palkattu henkilö

www.pssotu.fi

