5.9.2017 Varkauden järjestöilta
Millainen idea ja toimenpide-ehdotus sinulla on liittyen
-

varkautelaisten järjestöjen ja yhdistysten toiminnan
varkautelaisten järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön
kaupungin kanssa tehtävän yhteistyön edistämiseksi

Kaikkein tärkeimmiksi katsotut ideat ja toimenpiteet
Järjestöjen toiminnan perusedellytykset kuntoon
Järjestöjen kokoontumistilat esim. järjestötalo
Ilmainen tai hyvin edullinen kokoontumistila, jossa voisi viettää jäseniltaa, pitää
luentoja, keittää ja tarjota kahvit osallistujille. (Arki-iltaisin n. klo 17-20:00 kahvilat
tms. ovat jo kiinni tai muut paikat ottavat tilavuokraa, johon ei ole varaa),
Yhdistystoiminnan toimintaedellytysten ja rahoituksen tukeminen (Kunta)
Tilavaihtoehtoja: Päiviönsaaren tyhjäksi jäävä koulu, Osmajoentie 28 tila

”Kumppanuusagentti” - Kaupungin ja yhdistysten yhteistyön kehittäminen
Kaupungin puolelta yksi ja selkeä yhteyshenkilö/vastuuhenkilö, joka hoitaa yhteistyötä
järjestöjen suuntaan. Järjestöt tietävät kenen puoleen kääntyä tarvittaessa.
Avustushakemusten ”esikäsittely”
Tiedonkulku yhdistysten kerho ja muusta toiminnasta
Avoimuutta kaupungin jakamien avustusten ehdoista ja jaosta

Järjestöjen yhteistyön lisääminen ja tempaukset
Järjestöfoorumi 2 krt vuodessa.
Yhteisiä ”ideointi-iltoja”. Minkälaista toimintaa/koulutuksia/projekteja/tapahtumia voisimme
järjestää kaupunkimme elävöittämiseksi.
Yhteinen teema ja yhteinen päivä – Pyörremyrskypäivät
Osallisuus: tekijät, ”pois yleisö/statistiajattelusta”
Varainhankintatempaukset yhdessä
Eri lajien yhteistyön tiivistäminen

www.pssotu.fi/sakke.html

Uusien vapaaehtoistoimijoiden löytäminen/houkutteleminen
Tukimuodot, jotka tukevat esim. vanhusten toimintaan.
Start up - toiminta, jossa ihmiset pääsevät tutustumaan eri yhdistysten toimintaan ilman
sitoutumista.
Tukiverkostotoiminta, jolla tuetaan yksinäisyyttä

Kylä ja korttelineuvosto
”Varkautelaiset ry”
osallisuuskoordinaattori/kumppanuusagentti kaupungin työntekijänä 100%
Kylät, kaupunginosat, 3. sektori, 4 sektori
Varkauden elinvoima  elinvoima, vetovoimaa
mm. hankeraha, kehitystä
aktiiviset asukkaat + osallisuus

Muita tärkeiksi tai jokseenkin tärkeiksi katsottuja teemoja
Osallisuutta edistävät toimenpiteet
Parempi julkinen liikenne myös iltaisin koko kaupungin alueelle
Osallistava budjetointi eli annetaan tietty summa eri alojen järjestöille yhteiseen
käyttöön. Järjestöille ei jaeta ”vapaasti” kaupungin avustuksia, vaan odotetaan
vastavuoroisesti osallistuvaa ja näkyvää toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin
edistämiseksi. Kasvatetaan yhteisöllisyyttä.
Yksinäisyyden vähentäminen: vanhukset, nuoret, maahanmuuttajat ym. 
tukiverkostotoiminta järjestöiltä, johon voi liittää yhteistyön kaupungin kanssa
Saada enemmän yhteistyötä, jotta tavoitettaisiin suurempi osa omaishoitajia, jotka
toimivat yksinkotona, jotta jaksaisivat paremmin kotona raskaassa hoitotyössä

Yhdistysten ja järjestöjen näkyvyyden edistäminen kuntalaisille, muille
yhdistyksille sekä päättäjille ja kunnan toimihenkilöille.
Yhdistysrekisterin kautta voisi kaupungin yhdistysvastaava tai muu toimihenkilö ottaa
yhteyden yhdistyksen asiassa, jonka yhdistys on ilmoittanut toimialakseen – esim.
Miten yhdistys voisi toimia liikunnassa, vanhusten huolloissa, jne.
Näkyvyyden lisääminen ja toisiin yhdistyksiin yhteyden lisääminen (tapahtumat)
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Tuoda paremmin kaupunkilaisille yhdistyksen vaikutus: hyvinvointia, terveyden
edistämiseen, työllistämiseen, lapset, nuoret, aikuiset, seniorit, erityisryhmät,
mielenterveys, sosiaalisuus ym.
Selvitys kaikista järjestöistä, mitä kunnassa on ja josta kaupunkilaiset saisivat tietoa
järjestöistä

Yhteistyön foorumit hyvinvointiteemoilla
Yhteistyön (todellisen) lisääminen, niin että ohenevat voimavarat voidaan yhdistää.
Erilaisten osaamisalueiden jakaminen
Yhteisöllisyys = yhteistyö, yhteinen päämäärä kylän hyväksi
Sosiaalinen hyvinvointi, mielenterveys

Yhteistyörakenteesta saman viiteryhmän järjestöille
Yhteistyötä esim. eri vammaisjärjestöjen ja kaupungin kanssa. Esim. erityisryhmien
liikunta ja koulutus, erityisryhmien liikunnanohjaajia kuntiin ja kaupunkeihin.
Tulevista hankkeista tiedottaminen urheiluseuroille edistäisi yhteistyötä kaupungin
kanssa
Enemmän yhteistyötä järjestöjen kanssa, jolla on sama viiteryhmä
Varkautelaisten kulttuurialan järjestöjen yhteistyöelin, yhteistyön ja yhteisöllisyyden
lisääminen.

Yhteistyörakenteesta kaikille järjestöille
”Kattojärjestö” eri yhdistyksille, joka informoi yhdistysten toimintaan liittyvistä
asioista, esim. muutokset verotuksessa, muut viranomaiskanavat,
yhdistysrekisteriasiat (esim. rekisteristä poistuvat yhd.) ym. ettei jokaisen tarvitsisi
itse niitä etsiä. Sanoin koordinoisi yhteistyötä kaupungin kanssa.
Yhdistysosaajien ammattitaidon ja osaamisen koordinaattori (esim. Vammelin tai
kaupungin yhteyteen)
Yhteisistä toimitiloista
Yhteiset toimitilat Osmajoentie 28 LA – NU – VA (Lapset – Nuoret – Vanhukset)
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Muita esiin nousseita ideoita
Uusien nuorekkaiden, veteen liittyvästä pelastusharrastuksesta kiinnostuneiden
rekrytointi, Vapepan aktivointi, veneilyolosuhteiden hyvä ylläpito ja kehittäminen
Tyyskän hovin ympäristön kehittäminen vetovoimaiseksi. lahden ruoppaus, laituri
veneilijöille, mahdollisesti sauna liittyen Saimaan matkailulliseen hankkeeseen.
Toivon hyvää yhteityötä Ruotsinkieliseen yhdistyksen kanssa ruotsinkielisen koulun
hyväksi.
Alueellinen toimintapohja kansainvälisessä järjestöyhteistyössä, ystävyysseurat,
nuorisotyötä tekevät järjestöt.
Liikunta
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