Iisalmen järjestöfoorumi 28.3.2018
klo 17.30 – 20.00
Iisalmen Nuorisotalo, kirkkopuistonkatu 25
Kooste tilaisuuden työpajasta
Järjestöfoorumin työpajaosuus toteutettiin ”galleriakävelynä”, jonka teemoja olivat:
1. järjestökoordinaattorin tehtävät
2. järjestöfoorumin toiminta ja tavoitteet
3. järjestötalon ideointi
4. nuorten osallisuus – senioreiden ja nuorten yhteisen toiminnan edistäminen
5. vapaaehtoistoiminta Iisalmessa

1. Järjestökoordinaattorin tehtävät
• On tarvetta
• Eri rahoitusmuotojen hakeminen/tiedottaminen, neuvonta & ohjaus
• hankesuunnitelman laatimisen avustaminen
• henkilö yhdistysasiantuntija, hyvä aluetuntemus
• tsemppari  antaa ”uudistusideoita”
• Tiedottaa yhdistyksiä koskevista asioista
• yhteydenpito alueellisesti ja valtakunnallisesti tärkeisiin yhdistystahoihin
• järjestää koulutuksia ja kouluttaa
• toimijoiden verkottaminen
• järjestöjen näkyvyyden ylläpitäminen
• yhdistystietojen ajantasaisuus!

2. Järjestöfoorumin toiminta ja tavoitteet
• Face to face kohtaamisia, tutustuminen muihin toimijoihin
• Kaupunki kutsuu koolle
• 2 krt/vuosi, muutama teema, säännöllisyys  sopiva ajankohta
• Yhteiset intressit (koulutus, verkostot)  rahoitusneuvonta, viestintä, yhdistystoiminta (jne)
• Ihmeiden ilta tapahtuma: laajentaminen kaikkiin järjestöihin
• Kumppanuus-ajattelu
• Organisointi, sihteeri?  Työryhmä?, kiertävä koordinointi?
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3. Järjestötalon ideointi
Järjestötalossa tulisi olla:
• Keittiö + kahvila
• Juhlatila
• Kokoustila n. 8-15hlö
• Toimistotila
o ATK/telakka
o useampi työskentelytila
o kopiointi
o kaappitila
• Arkisto
• Askartelutila
• Varastotila
Toimintaa järjestötalossa
- Esim luennot, koulutus
- järjestökoordinaattori

4. Nuorten osallisuus – senioreiden ja nuorten yhteisen toiminnan edistäminen
• jäsenmaksun edullisuus, matala kynnys
• ”tvist kesätyö” ”mopoparkki ABC:lle”
• Lajilauantai olemassa oleva hyvä käytäntö  perheetkin mukaan
• Ei tarvitse on isoa osallisuuteen, voi olla pienikin asia
• Nuorten ajatukset ja kohtauttaminen
 kynnyksen madalluttaminen, ajatusten esittämiseen
 aito kuuntelu
• Asian palastelu = yksi konkreettinen asia johon tehdään/vaikutetaan puoli vuotta ja
sitten loppuu
• Nuorten tavat toimia huomioitava järjestötyössä, järjestöille koulutusta nuorten
tavoittamisesta
 nuoret kouluttamaan ”senioreita” somessa
 Oma suunnittelu, pj:nä toimiminen jne – saa vaikuttaa! Tulla kuulluksi!
• SOME
• Sote-opiskelijat vapaaehtoistoiminnan eteenpäin viemiseen
Hankeideoita: Nuorten ja ikäihmisten kohtaaminen ja yhdessä tekeminen kulttuurin keinoin
•
•
•

”TEATTERIPORUKKA” Nuoret 2-3 henkilöä veisivät seniorin teatteriin, konserttiin…
Linturetket, kasviretket – suomen luonto pokemon
Osaajat esille: seniorit päivätyötä tehneet vaikka mitä, taidot jakoon eläkkeellä (käden
taidot)
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5. Vapaaehtoistoiminta Iisalmessa
• Iisalmessa toimii Vireää vapaaehtoistoimintaa – verkosto Virva, mikä on avoin kaikille
uusille verkostoon haluaville. Verkosto on aloittanut toimintansa vuonna 2016 ja
verkostossa on mukana tällä hetkellä 10 eri toimijaa. Verkoston tavoitteena on tehdä
näkyväksi vapaaehtoistoimintaa Iisalmessa.
Lisätietoa: https://www.facebook.com/pg/virvaiisalmi/about/?ref=page_internal
•
•
•
•
•

Olemassa olevien verkostojen (Virva) rakenteiden koordinointi ja näkyväksi tekeminen
resurssi? järjestökoordinaattori? Kiertävä puheenjohtajuus?
Tarve vapaaehtoistyölle – esimerkiksi kyselyt sote puolelle  Vapaaehtoistyön tarve ja
toiminta kohtaisivat entistä paremmin (kyselyt osa järjestökoordinaattorin tehtävää?)
Selvityksen tekeminen vapaaehtoistyön määrä vert. euroissa  merkitys näkyviin!
Vapaaehtoistoimintaa koordinoivien ja järjestävien toimijoiden
verkostoitumisen/järjestäytymisen avulla saadaan koottua tietoa.
Tärkeä ajankohtainen teema on saattaa järjestöjen vapaaehtoistoiminta yhdeksi keinoksi
osoittaa omaa aktiivisuutta työttömänä osana aktiivimallia.

Lisäksi: Metsästysseuroilla on tiloja, joilla on pieni käyttöaste. Muut järjestöt ja yhdistykset voisivat
hyödyntää metsästysseurojen tiloja jatkossa enemmän.
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