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Järjestöille ja yhdistyksille

Sivistyslautakunnan perustama yhteistyöryhmä (Työrukkanen) kokoontui Suvannossa
14.2.2017 klo 18.
Kokoontumisessa käsiteltiin seuraavia asioita:
1. Kulttuuri kulkee mukana 2016-2017 –hanke
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kuopion kaupungin ”Kulttuuri kulkee mukana
2016-2017 -hanke, johon Keitele on kutsuttu mukaan. Kummitaiteilija Marja-Leena
Piippo Maaningalta esittäytyi ja kertoi työstään Keiteleellä. Hän voi tulla mukaan
erilaisiin tapahtumiin ja tukea yhdistyksiä ja järjestöjä omalla toiminnallaan.
Työpiste on kirjastossa.
2. Virkajärjestelyjä
Kirjastonjohtaja Sirpa Tyni on ollut syyskuun alusta lähtien pelkästään Keiteleen
kunnan viranhaltija. Kirjastonjohtajasopimus Pielaveden kunnan kanssa on
päättynyt. Kirjastovirkailija Elisa Konttinen siirtyi elokuun alussa sivistystoimistoon
palvelusihteeriksi.
3. Keiteleen kunnan uusi kuntastrategia
Kunnanjohtaja Hanna Helaste kertoi uudesta kuntastrategiasta ja kolmannen
sektorin merkityksestä tulevaisuuden kunnassa.
4. Avustuspolitiikan uudistus
Kunnan avustusten haku ja myöntäminen on uudistunut. Yhdistykset, ryhmät ja
yksityisetkin voivat hakea yleisavustuksia kunnanhallitukselta ja tapahtuma- ja
toiminta-avustuksia sivistyslautakunnalta.
Uudessa avustuskäytännössä kunnanhallituksen yleisavustukset ja
sivistyslautakunnan perusavustukset on yhdistetty kunnanhallituksen myöntämäksi
yleisavustukseksi, jota haetaan samaan aikaan ja samalla lomakkeella kuin
sivistyslautakunnan myöntämiä tapahtuma- ja toiminta-avustuksia (entiset
kohdeavustukset).
Avustusten hakuun saa apua asiakaspalveluaikoina kirjastosta ja kunnan
infopisteestä. Lomakkeiden esimerkkitäyttöjä löytyy kunnan nettisivulta:
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http://www.keitele.fi/fi/Vapaa-aika-ja-liikunta/Yhdistyksille/Kunnan-myontamatavustukset
Hakemuslomakkeita on saatavana myös kunnan neuvonnasta sekä kirjastosta.
Hakemukset toimitetaan 7.4.2017 mennessä os. Keiteleen kunta, Äyräpääntie 2,
PL 14, 72601 Keitele tai sähköpostiin keitele@keitele.fi.
5. Cafe-työskentelyryhmien ajatukset koottuna:
Koulutusta vailla ollaan sähköisen tiedottamisen asioissa esim. Pie-Kei:n
tapahtumailmoitukseen linkki sähköiseen lisäinfoon.
Nettisivun ilme raikas, mutta lomakkeen ym. etsiminen liian hankalaa. Hakemukset
helppotäyttöiseksi
Tuleeko nettisivulle kylien sivut?
Palvelusihteeri järjestöille, tukipalvelu
Puheenjohtajalle ja sihteerille kannustinraha
Tapahtumailmoitukseen laitettava puhelinnumero kirjastolle mihin voi ottaa yhteyttä
jos tulee ongelmia/ haluaa jotain muokata/ tarkentaa
Tapahtumakalenterin oheen kannustuslauseeksi, että ilmoituksen voi täydentää
alustavana varauksena ja sitten täydentää myöhemmin
Miten ihmiset saadaan lukemaan lehteä/nettisivua, ettei tapahtumat mene ohi?
Miten muuten voidaan tiedottaa? Mikä tavoittaa uudet kuntalaiset, esim. nuoret ei
lue lehtiä, some? Facebook vanhentunut, ei tavoita nuoria
Ideariihi tiedottamiseen kunnan ja järjestöjen välille sekä järjestöjen kesken
kuntalaisia unohtamatta
Väylä /sovellus Tarkennus / esimerkki
PAPERIMAINOKSET KUNNIAAN Terveiset nuorisovaltuuston edustajalta -->
ILMOITUSTAULU TORILLE
Tekstiviesti: Yksi yhteyshenkilö järjestöstään, listat ajan tasalle, yhdistyksellä
itsellään vastuu miten tieto leviää järjestössä
Facebook: Vaatii tiiviin tiedottamisen, koska muuten ohjelma itse luulee
ymmärtävänsä, ettei henkilö halua nähdä tämän kanavan päivityksiä. Mitä
useammin katsot tietyn profiilin uutisia, sitä todennäköisemmin ne pomppaa
uutisjanallesi näkyviin heti kärkeen jatkossakin!
TIEDOTTAMISEN TIIVIYS avainasemassa
Tekstiviesti: Saavuttaisi kaikki
Sähköposti: Ei lueta säännöllisesti, ei toimi, ÄLYPUHELIMELLA useammin
Facebook - ryhmä järjestöille
Instagram: Vaatii kuvan
Snapchat: Tavoittaa määrällisesti vähän ja verrattain nuoria käyttäjiä
Whatsapp: Vaatii älypuhelimen...
Savumerkit/ lentolehtiset: Kaikilla ei ole lankapuhelinta
Ilmoitustaulu Digitaalinen? Torille?
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6. Vastikkeellinen avustus
Kunta pyytää järjestöjä ilmoittamaan halukkuutensa kunnan tehtäviin avustusta vastaan.
Mahdollisia kohteita ovat mm. Ystävyyden puiston hoito, Keiteleentien varren hoito,
torialueen nurmialueiden ja istutusten hoito, vanhusten talojen piha-alueiden viihtyisyys,
Lossisaaren virkistysalueiden ylläpito, Pappilan uimarannan ja puiston hoito.
Urakkaluonteisia kohteita on esimerkiksi Pikonharjun kaava-alueen hakkuujälkien korjaus
ja tapahtumiin liittyvät järjestelyt. Järjestyksenvalvojia tarvitaan lähes kaikkiin
tapahtumiin.
Järjestöjen tukea pyydetään myös erilaisen virkistystoiminnan järjestämiseen,
esimerkiksi avoimen päiväkodin ja vanhusten säännöllisen viriketoiminnan toteutukseen.
Myös järjestöillä on mahdollisuus itse ehdottaa muita kohteita. Ilmoittautumiset 3.5.
mennessä kirjastolle.
7. Keiteleen Kesäteatterin info liitteenä

Sirpa Tyni
kirjastonjohtaja
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