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Koonti

30.01.2019

Keskustelunkoonti ”kohti vankempaa yhteistyötä”, Ystävänpysäkillä 30.1.2019
Millaista toimintaa on? Millaista toimintaa eri toimijat jo järjestävät Nurmeksessa?
Ryhmät:
- kerhot; yhteislaulua, runoja
- liikunnallista toimintaa; sählyä, keilamatkoja
- ystävänpysäkin toiminta
Retket:
- teatteriretkiä
- erilaisia matkoja
Tapahtumat:
- vierailijoita
- luentoja, asiantuntijoita, keskustelutilaisuuksia
- musiikkia
- koulutuksia
- karaoketansseja
- toritapahtumia
- kevät- ja syyskauden päätöksiä
- koko perheen ulkoilupäiviä
- teemaviikkoja
- kotiseutuiltoja
- jäsenteniltoja
- rock-tapahtuma
- veteraanijuhlat
Vapaaehtoistyö
- vierailuja
- laulutuokioita
- ulkoilutuksia
- veteraanien hyväksi tehtävä työ
Muu toiminta:
- kahvitarjoilut
- terveysmittaukset
- palveluohjaus
- digituki (ikäihmiset, kehitysvammaset)
- varainhankintaa
- edunvalvontaa
- perinnetyö
- rahallinen tuki
- tuki avustuksen hakemiseen
- yhteistä koontia
- yhteistyö muiden yhdistysten kanssa

Vertaistuki:
-

vertaistukiryhmiä
saattaminen sairaalaan ym.
ystävätoimintaa

Millaista toimintaa voisi olla / mitä puuttuu?
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joukkovoima
talkoohenki
yhdistyksen voimavarojen jakaminen toiselle yhdistykselle, talkoopankki/vapaaehtoispankki
nuoret puuttuvat
yhdistyksistä tietoa kouluille
kriitikkorinki
osallisuus
jalkautuva digitukihenkilö
nuorten toiminta
lapsiperheille tukea, ennaltaehkäisy
erityistä tukea tarvitsevat lapset
sukututkimus > Nurmes-seura? Atk-neuvonta?
kehtaamista
tarpeiden kohtaaminen
vetäjät, aktiivit

Ehdotuksia:
- voitaisiin järjestää porukalla läksykerho
- digipalvelujen käyttöön tulossa ohjausta
- koulutusta tietoturvasta ja digiosaamiseen
- voisiko Nurmes-seura järjestää sukututkimuksesta kurssin? Atk-neuvontaa aiheesta.
Mitä voisi järjestää yhdessä?
- teatteriretket. Mennä yhdessä tai käydä läpi, minne ja milloin mikäkin yhdistys on menossa, ettei ole
päällekkäisyyksiä (samoja jäseniä eri yhdistyksillä)
- katujen siivoaminen
Mikä estää yhteistyön?
- joustamattomuus
- kateus
- ilmoittelu (maksutonta ilmoittaa Ylä-Karjalassa vain sisäinen toiminta)
- raha rajoittaa (omalle yhdistykselle haetut tuet halutaan käyttää omien jäsenten hyväksi)
- ennakkoasenne, tiedon puute
- vastuun ja tehtävien pelko
- liikkumisen esteet, huono sää
- etujen ja tukien karkaaminen
- jäsenyyspakko
- asenne
- kuppikunnat
- aktiivien väsyminen
- henkilökemiat
- aikataulut

Miten eteenpäin?
- viesti omaan yhdistykseen
- Teija soittelee maaliskuussa osallistuneille, miten asiat edenneet
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