Nurmeksen järjestökuntayhteistyön asiakirjan taustakysely
Tervetuloa vaikuttamaan Nurmeksen yhdistysten ja kunnan yhteistyön asiakirjan muotoutumiseen!
Asiakirja tuo näkyväksi, millaista yhteistyötä kaupungissamme tehdään ja miten siihen pääsee mukaan.
Asiakirja on myös opas esimerkiksi uusille yhdistyksille, jotta he löytävät helposti, millaista tukea
kaupungissamme on tarjolla.
Tämä kysely kerää materiaalia syksyllä 2019 tehtävää asiakirjaa varten. Pohtikaa siis huolella kysymyksiä.
Jos myöhemmin tulee jotain mieleen, voit ilmoittaa niistä Teijalle (teija.simonen@nurmes.fi) tai täyttää
uuden lomakkeen. Kyselyyn voitte vastata osissa ja kysymykset, jotka eivät koske teitä, voitte jättää
tyhjäksi. Toivon, että vastaatte kyselyyn yhdistyksenä, mutta myös esim. puheenjohtajien ja muiden
aktiivien kommentit ovat toivottuja.
Tutustukaa ensimmäiseksi runkoon, joka asiakirjalle on tulossa. Kommentoikaa runkoa ja käy sitten kyselyn
kimppuun! Kyselyn kysymykset mukailevat asiakirjaan tulevia aiheita.
Jätä vastauksesi Teijalle kaupungintalolle (Kirkkokatu 14) 31.8.2019 mennessä.
Vastaajan tiedot (valitse)
Yhdistys – mikä?

Henkilö – mitä yhdistystä edustat?

Alustava runko
1. Tausta
a. Kuntalain velvoitteet
b. Nurmeksen suunta 2018-2021 – kunnan strategia
c. Yhteistyön vuosi – keskeiset päivämäärät
2. Yhteistyö
a. Yhteistyön merkitys
b. Tehtävä yhteistyö ja kumppanuussopimukset
c. Vaikuttaminen ja osallisuus
3. Tarjottava tuki
a. Avustukset, välineistö ja muu tuki
b. Toimitilat
c. Kehittämistoimenpiteet
4. Tiedottaminen
a. Kunnan ja järjestöjen välinen
b. Kunnassa tiedottaminen
5. Yhteyshenkilöt
6. Muuta infoa
Miltä asiakirjan runko vaikuttaa? Mitä muuttaisit? Mitä lisäisit?

Asiakirjan pohja
Tutustukaa Nurmeksen suuntaan osoitteessa www.nurmes.fi/strategiat.
Mitä nostaisitte sieltä asiakirjaan?

Miten usein asiakirjaa olisi hyvä päivittää? Miten päivittäminen tehtäisiin?

Yhteistyö
Yhteistyöllä tarkoitetaan asioita, joita kaksi tai useampi taho tekee yhdessä. Molemmilla on omat vastuunsa
ja velvollisuutensa. Tavoite on yhteinen. Yhteistyö voi olla sopimus järjestettävästä palvelusta, tapahtuman
järjestämistä porukalla tai vaikka talkoilua.
Esimerkkejä:




Reserviläiset huolehtivat sotien muistopäivien vartiostoista, kulttuuripalvelut tukevat järjestelyissä.
Haikolan talo tarjoaa mehut hiihtäjille, kaupunki maksaa kustannukset.
Nurmeksen ja Valtimon Yrittäjät ry, Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry, Nurmes-Seura ry sekä
Nurmes-Valtimo matkailuoppaat ry organisoivat vuorovuosin Nurmes siistiksi -tapahtuman, johon
kaikki neljä yhdistystä osallistuvat. Kaupunki tukee mm. siivousvälinein.

Mitä yhteistyötä teette kaupungin kanssa? Kuka on asiassa kaupungin yhteyshenkilö?

Mitä yhteistyötä teette jonkun toisen yhdistyksen kanssa?

Mitä yhteistyötä teette jonkun muun organisaation kanssa (esim. Hyvärilä, Siun sote)?

Millä tavoin huolehditaan, että jokainen (kaupunki, yhdistys, muu organisaatio) hoitaa oman osuutensa?

Millaisia haasteita teillä on ollut yhteistyön tekemisessä? Miten haasteet olisi voinut välttää?

Millaisia onnistumisia teillä on ollut yhteistyön tekemisessä? Mikä onnistumiseen vaikutti?

Millä tavoin uusia yhteistyön muotoja saadaan käyntiin? Mitä on alussa huomioitava?

Vaikuttaminen ja osallisuus
Millä tavoin yhdistyksenne vaikuttaa kunnallisiin asioihin ja päätöksentekoon?

Millä tavoin toivoisitte yhdistysten voivan vaikuttaa kunnan ja järjestöjen asioihin Nurmeksessa?

Hyvinvointityö
Terveydenhuoltolaki määrää, että kunnan on seurattava ja arvioitava kuntalaistensa hyvinvointia ja
terveyttä. Kunnan on asetettava tavoitteita hyvinvointia lisätäkseen ja tehtävä tavoitteiden mukaisia
toimenpiteitä. Nurmeksen hyvinvointisuunnitelma löytyy osoitteesta Hyvinvointikertomus.fi.
Myös yhdistykset on tunnustettu merkittäväksi hyvinvointia lisääväksi tekijäksi jo valtakunnallisestikin.
Yhdistykset myös tunnistavat oman merkityksensä ja osalla on tavoitteissakin hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen. Hyvinvointi koostuu monesta tekijästä: ympäristöstä, sosiaalisista suhteista, terveydestä,
itsensä kehittämisestä, vaikuttamisesta, taloudesta jne. Kyse ei siis ole vain esim. terveysjärjestöjen
tekemästä työstä.
Esimerkkejä hyvinvointia lisäävästä työstä:




harrastustoiminta
ohjaus, neuvonta
vertaistuki

Millaista työtä yhdistykset tekevät Nurmeksessa hyvinvoinnin hyväksi? Mitä te teette?

Millä tavoin yhdistysten tekemän työn vaikutuksia hyvinvointiin voidaan arvioida?

Tarjottava tuki
Tuki voi olla avustuksia, työpanosta, tiloja, välineitä, apua tiedottamisessa, mitä tahansa.
Tutustu tarjolla olevaan tukeen www.nurmes.fi/yhdistykset -> Asiakirjat ja media: ”Järjestöilta 14.3.2019 –
esitys”.
Mitä ajatuksia ja toiveita yhdistyksellänne on kaupungin tarjoamasta tuesta?

Millä tavoin varmistetaan yhdistysten välinen tasa-arvoisuus kaupungin tarjoamissa tuissa?

Millaista tukea tarjoatte muille yhdistyksille?

Millaista tukea kaipaatte muilta yhdistyksiltä?

Millaisia tiloja ja välineitä teillä on tarjota muille yhdistyksille? Kirjoita tähän tiedot (hinta, yhteyshenkilö,
varustelu jne.) tai laita linkki sivulle, josta löytyy lisää tietoa.

Kehittäminen
Millaisia tavoitteita asettaisitte Nurmeksessa tehtävälle yhteistyölle?

Millaisia toimenpiteitä tavoitteen saavuttaminen vaatii?

Mitä koulutuksia toivotte yhdistyksille?

Tiedottaminen
Tiedottaminen muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Eri ihmiset seuraavat erilaisia kanavia ja eri yhdistykset
käyttävät monia eri kanavia tiedottamiseen. Osa tiedoista on tarkoitettu jäsenille, osa yhteistyötahoille ja
osa kaikille.
Millaisia mietteitä ja toiveita teillä on tiedottamisesta?

Miten ja mitä toivotte kaupungin tiedottavat yhdistyksille?

Lopuksi
Mitä muuta haluatte sanoa asiakirjaa varten?

Mitä muuta sanottavaa teillä on?

