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Vuoden 2018 ensimmäinen hyvinvointirukkasen kokoontuminen järjestettiin tiistaina 20.2.2018
klo 18.00 Nilakan yhtenäiskoululla ruokala Suvannossa.
Ensimmäisen puheenvuoron piti Video välittää -hankkeesta projektipäällikkö Juha-Pekka Tams.
Video välittää – Videovälitteinen kriisiapu kriisikeskustoiminnassa ja rikosuhripalveluissa 20162018 -hanketta hallinnoi Kuopion kriisikeskus ja sen tavoitteena on ulottaa kriisikeskusten ja
rikosuhripäivystyksen palveluja videovälitteisesti erityisesti palvelujen katvealueille. Keitele on
mukana hankkeessa pilottipaikkakuntana.
Lisätietoja hankkeesta:
http://www.mielenterveysseurat.fi/kuopio/hankkeet/kriisiapu-videon-valityksella/
Toisen puheenvuoron piti Ylä-Savon järjestötoiminnan kansainvälisen toiminnan lisäämisen
esiselvitys -hankkeesta Leena Mulari. Esiselvitys kartoittaa järjestöjen ja kuntien
hyvinvointipalvelujen tarpeita kansainväliseen toimintaan. Hankkeessa selvitetään, mitkä
yläsavolaiset järjestöt olisivat kiinnostuneita lisäämään kansainvälistä yhteistyötään, millaisia
tarpeita kv-toiminnoille on, sekä sitä, miten tarpeita voitaisiin kehittää kuntien ja järjestöjen jo
olemassa olevien verkostojen kautta. Etenkin kohderyhmänä ovat kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisojärjestöt, lasten ja nuorten toiminta sekä kuntien hyvinvointipalvelut.
Lisätietoja hankkeesta:
http://iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Hankkeet/Kansainvalisen-toiminnanesiselvitys
Kolmantena puhujana oli Sakke-hankkeen projektipäällikkö Anne Aholainen. Esillä oli tuleva
järjestötietopalvelu, joka kokoaa Pohjois-Savon järjestöjä ja yhdistyksiä koskevan tiedon yhdelle
verkkosivulle. Hankkeessa rakennettavan verkkoympäristön tavoitteena on, että: Järjestöjen
yhteinen verkkoympäristö toimii alustana järjestöjen aktiiviselle viestinnälle, helpottaa
tiedonsaantia ja kanavointia maakunnassa toimivista järjestöistä ja niiden toiminnasta.
Täyttämällä toimijalomakkeen, saa yhdistyksen perustiedot näkyviin Järjestötietopalveluun jo heti
huhtikuussa palvelun julkaisun yhteydessä. Tammi-toukokuun aikana toimijalomakkeen
täyttäneiden yhdistysten kesken arvotaan 150 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti.
Lisätietoja järjestötietopalvelusta: http://www.pssotu.fi/toiminta.html
Toimijalomake: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9b0e189e-02a3-4f44b1d0-0d5c981075ea?displayId=Fin1454715
Lisätietoja arvonnasta: http://www.pssotu.fi/arvonta.pdf
Lisätietoja Sakke-hankkeesta: http://pssotu.fi/sakke.html
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Neljäs puheenvuoro oli Uudistuvat elinvoimataajamat -hankkeesta Eerika Korhonen-Pellikalla.
Uudistuvat elinvoimataajamat -hankkeessa etsitään ratkaisuja itäsuomalaisten kuntien
maaseututaajamien uudistumiseen ja elinvoiman luomiseen. Tavoitteina on tukea
maaseututaajamien uudistumista osana maaseutukuntien elinvoimapolitiikkaa, löytää toimivia
ratkaisuja maaseututaajamien viihtyisyyden ja vetovoiman lisäämiseen, selkiyttää ja visioida
maaseututaajamien roolia digitalisoituvassa palveluympäristössä, löytää keinoja saada uusia
toimijoita mukaan eri organisaatioista ja väestöryhmistä ja luoda ylipaikallinen oppiva verkosto ja
tuottaa uutta tietoa maaseututaajamien kehittämiseen. Kuusi itäsuomalaista maaseutukuntaa
etsivät ratkaisuja maaseututaajamiensa uudistumiseen ja asukkaidensa osallisuuden lisäämiseen
yhdessä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Itä-Suomen yliopiston Alue- ja
kuntatutkimuskeskus Spatian kanssa. Yhteistyöverkostossa toimivat Heinäveden, Keiteleen,
Liperin, Mäntyharjun, Tervon ja Valtimon kunnat kolmen maakunnan alueelta.
Lisätietoja hankkeesta: https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/uudistuvatelinvoimataajamat#section-46364
Eerikalle voi lähettää ehdotuksia ja ideoita järjestöjen ja kunnan välisestä yhteistyöstä hankkeeseen
liittyen. Miten yhteistyötä voisi parantaa? Miten kunta voisi tukea järjestöä ja miten järjestöt
kuntaa? Eerikan työhuoneen löytää kunnanvirastolta tai ehdotukset voi lähettää sähköpostitse:
eerika.korhonen-pellikka@keitele.fi
Näiden puheenvuorojen jälkeen käytiin läpi Keiteleen tulevia tapahtumia ja keskusteltiin
tapahtumailmoituksen tekemisen tärkeydestä. Tämän vuoden tapahtumat kannattaa ilmoittaa nyt
mitä pikimmiten, että ilmoitukset kerkeävät valtakunnallisiin ja seudullisiin kesälehtiin.
Yhdistyksiä ja järjestöjä kehotetaan tekemään tapahtumailmoitus jo varhaisessa vaiheessa, heti kun
päivämäärä on tiedossa. Tapahtumailmoitusta voi täydentää myöhemmin samalla lomakkeella, kun
tapahtuman ohjelma selkenee järjestelyjen edetessä. Tapahtumailmoituksen voi tehdä kunnan
verkkosivuilla, ilmoituksen jättökohta on etusivulla lyhyen tapahtumalistauksen alapuolella.
Tapahtumailmoituksia otetaan vastaan vain sähköisen tapahtumailmoituksen tai
kirjastolla/virastotalolla jätetyn virallisen paperisen tapahtumailmoituksen kautta. Erillisiä listoja
tai puhelinilmoituksia ei hyväksytä asioiden oikeellisuuden varmistamisen takia.
Suora linkki tapahtumailmoitukseen: https://www.keitele.fi/fi/Ajankohtaista/tapahtumat/ilmoitatapahtuma
Mikäli omaan tapahtumailmoitukseen haluaa lisätä kuvia, ne voi lähettää tapahtumailmoituksen
teon jälkeen kirjaston sähköpostiin: keitele.kirjasto@keitele.fi
Tapahtumailmoituksen kautta kirjasto hoitaa tiedottamisen kunnan tapahtumakalenteriin sekä
Savon Sanomien menoinfoon (http://savonsanomat.menoinfo.fi/). Savon Sanomien menoinfon
kautta tapahtumailmoitus menee myös Savon Sanomien perjantain lehden Menot-palstalle. Näiden
lisäksi tapahtumista lähetetään menovinkkitiedote Pielavesi-Keitele -lehteen, Iisalmen Sanomiin,
UusiSavo -lehteen, Sisä-Savo -lehteen, Radio Sandelsiin sekä Radio Savoon.
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Keiteleen tuleviin tapahtumiin kaivataan osallistuvuutta (järjestelyihin, myyjiksi,
ohjelmantuottajiksi jne.) yhdistysten ja järjestöjen taholta.
16.6. lauantaina Maalaismarkkinat Hietalassa klo 9-16.
Viime vuonna kävijöitä ollut noin 600. Mukaan halutaan paikallisia järjestöjä ja yhdistyksiä
näkyville, markkinapaikka on ilmainen. Linja-autoaseman edestä kuljetus markkinapaikalle
katujunalla sekä vossikoilla koko päivän. Maalaismarkkinat järjestää Keiteleen kesäteatteri.
28.7. lauantaina Keitele-päivä
Tänä vuonna päädytty pitämään vain yksipäiväinen tapahtuma. Ohjelmaksi varmistunut jo Nellin ja
Niilon pellepuisto, Olavi Rytkönen sekä Pyöräpotkurin MM-kisat.
29.7. sunnuntaina lomalaisten kirkkopyhä
18.8. lauantaina vapaa-ajan messut liikuntahallissa/koulukeskuksessa
Järjestetäänkö? Onko kiinnostusta osallistua ja tulla esittelemään omaa järjestöä ja omia syksyn
tulevia tapahtumia?
25.8. Venetsialaiset
Järjestetäänkö näin lähelle vapaa-ajan messuja? Kumpaa halukkuutta järjestää enemmän?
Kesäistä kotiseutupäivää on toivottu järjestettäväksi. Olisiko jollakulla halua lähteä tekemään?
Paikkana esimerkiksi Aholan talomuseo. Keskusteltiin myös juhannuskokon järjestämisestä ja
halukkuudesta osallistua järjestelyihin. Viime vuosina kävijöitä kokolla ollut hyvin, vaikka
ohjelmassa ollutkin vain kokko. Olisiko halua laajentaa tapahtumaa?
Seuraava kokous päätettiin järjestää syyskuussa. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Sirpa Tyni
Puheenjohtaja

KEITELEEN KUNTA
Laituritie 1, PL 14, 72601 Keitele
Vaihde (017) 273 100

Henna Ruuskanen
Sihteeri

etunimi.sukunimi@keitele.fi
www.keitele.fi

