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Tervehdys!
Järjestötapaaminen Hyvinvointirukkanen pidettiin 17.9. Suvannossa ja tapaamisessa läsnä olivat 12 järjestöjen edustajaa ja kuntalaista, Sakke-hankkeen ja Ylä-Savon veturin edustajat sekä kolme kunnan
edustajaa.
Illan aluksi oli SAKKE-hankkeen koulutusta Pohjoissavolaiset.fi palvelusta. Kyseessä on yhteinen järjestötietopalvelu. Sakke-hankkeen Anne Aholainen ja Henna Ovaskainen opastivat järjestötietopalvelun
käyttöön. Keskusteltiin palvelun mahdollisuuksista Keiteleen järjestöjen tukemiseksi ja tiedottamaisen
helpottamiseksi.
Ylä-Savon Veturi viettää 20-juhlavuottaan ja illassa mukana oli toiminnanjohtaja Minna Partanen. Hän
kertoi Veturin INTO- hankkeesta, jossa tavoitteena on saada intoa toimintaan yleishyödyllisen yhdistyksen opintomatkan ja kansainvälisyyden kautta. Hankkeessa voidaan tehdä opintomatka Suomeen tai
toiseen Euroopan maahan, jossa on Leader-toimintaa. Hakuaika on 29.2.2020 saakka. Hankeaika vuoden 2021 loppuun. Omarahoitusosuus on 20 prosenttia. Suomen matkojen kustannukset voivat olla
1000-6000 euroa (tuki 800-4800 euroa). Ulkomaanmatkojen osalta kustannukset 1000-8000 euroa (tuki
800-6400 euroa).
Katso lisää Veturin kotisivulta kohdasta Hanketoiminta/teemahankkeet www.ylasavonveturi.fi Veturilla on
aloittanut lokakuussa myös uusi hankeneuvoja, Eveliina Partanen, joka antaa lisätietoja myös Into-hankkeesta.
SAKKE hankkeen kuulumisia kertoili projektipäällikkö Anne Aholainen. Hankkeen päättyminen ja jatkuminen selviää joulukuussa 2019. Hanketavoitteena on, että Pohjois‐Savon järjestökenttä tunnistetaan ja
tunnustetaan vahvana toimijana maakunnassa kansalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä sekä
palvelujen tuottajana. Hankkeessa on luotu Pohjoissavolaiset.fi järjestösivu. Maakunnallista järjestöyhteistyötä toteuttaa järjestöneuvosto ja Pohjois-Savon Jerry. Työn alla on myös maakunnallinen järjestöstrategia, Järjestöjen Pohjois-Savo 2030. Tähän liittyen hanke kiertää kuntien järjestöiltoja ja pitää tulevaisuustyöpajan, kuten syyskuussa Keiteleellä.
Tutustu tarkemmin:
Pohjois-Savon järjestöstrategia
P-S Jerry
Keiteleen tulevaisuustyöpajassa pohdittiin kahta teemaa: Järjestöjen tulevaisuus 2030 ja Hyvinvoinnin
palapeli - Järjestöystävällinen Keitele. Vastauksista voidaan saada suuntausta myös Ylä-Savon Veturin
omaan strategiatyöhön.
Illan lopuksi keskusteltiin vielä tulevista tapahtumista ja tapahtumien ilmoittamisesta kunnan tapahtumakalenteriin täyttämällä kunnan kotisivulta löytyvä tapahtumailmoitus. https://www.keitele.fi/fi/Ajankohtaista/tapahtumat/ilmoita-tapahtuma
Vanhustenviikkoa vietetään 6.-13.10. Tulossa mm. Vie vanhus ulos –kampanjan tiimoilta ulkoilutapahtuma Ruustinna-Pehtoorin sisäpihalla 9.10.ja 16.10. Sirkan tanssit juhlasalissa.
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Myöhemmin kiinnitetään vielä huomiota liikenneturvallisuuteen ja suojateiden turvallisuuteen.
Keskustelussa tuli esille vielä Anna-Maija Kekin esittämänä Ystävyyden puiston nimen muuttaminen Keiteleen ystävyyskaupungin Lünebergin mukaan ja puiden istuttaminen. Samalla sivuttiin myös opintomatkan järjestämistä Saksaan ko. ystävyyskaupunkiin. Anna-Maija Kekki ehdotti myös palaveria yhteiseen
pohdintaan, mikä brändäisi Keitelettä? Luonto? Kirjallisuus?
Marraskuussa työnsä aloittaa uusi kirjastonjohtajamme Soile Kokkonen, joka toimii edeltäjänsä tapaan
järjestöyhdyshenkilönä. Tavataan Soile järjestötyön merkeissä viimeistään seuraavassa Hyvinvointirukkasessa, joka pidetään tammi-helmikuussa.
Hyvinvointirukkanen on kaikille avoin järjestöjen, yhdistysten, kuntalaisten ja kunnan yhteinen tapaaminen kaksi kertaa vuodessa. Hyvinvointirukkasessa on esillä ajankohtaisia asioita niin omasta kunnasta
kuin ympäristöstäkin vierailijoiden tiimoilta.
Kutsu Rukkaseen lähetetään sähköpostilla järjestörekisterin tietojen mukaisiin osoitteisiin. Muistathan
päivittää yhteystietoja myös kuntaan, kun järjestöpostin saajat yhdistyksessäsi muuttuvat tai tehtävät
vaihtuvat. Ilmoituksen voit tehdä kunnan kotisivulta löytyvällä lomakkeella.
https://www.keitele.fi/fi/Hallinto-ja-talous/Osallistu-ja-vaikuta/Jarjestot-ja-yhdistykset/Yhteystietojen-muutos

Hyvää syksyä!

Työryhmän puolesta
Eerika Korhonen-Pellikka
hallintosihteeri, Keiteleen kunta
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