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Vuoden 2018 toinen hyvinvointirukkasen kokoontuminen järjestettiin tiistaina 2.10.2018 klo 18.00 Nilakan yhtenäiskoululla ruokala Suvannossa.
Sakke -hanke
Ensimmäisen puheenvuoron piti Sakke-hankkeesta järjestökoordinaattori Henna Ovaskainen. Esillä oli
järjestötietopalvelu, joka kokoaa tiedon järjestöistä, yhdistyksistä ja yhteisöistä sekä niiden toiminnasta
Pohjois-Savossa yhdelle sivustolle, helposti saataville. Sivuston sisältö on suunnattu kansalaisille, järjestö- ja kansalaistoimijoille sekä viranomaisille ja muille yhteisöille. Järjestö- ja kansalaistoimijoille sivusto on ilmainen kanava tiedottaa omasta toiminnasta. Sivustolle on myös koottu apua ja ohjeita järjestötoiminnan tueksi sekä Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen verkostoja ja yhteistyötä sekä vuokrattavia
tiloja. Sivuston ylläpidosta vastaa Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoima Sakke – PohjoisSavon järjestöyhteistyön kehittämishanke.
Järjestötietopalvelu: www.pohjoissavolaiset.fi
Ilmoita oman yhdistyksesi tiedot: www.pohjoissavolaiset.fi/tietoa-palvelusta/ilmoita-sivustolle/
Lisätietoja Sakke-hankkeesta: http://www.pssotu.fi/sakke.html

Uudistuvat elinvoimataajamat -hanke
Toinen puheenvuoro oli Uudistuvat elinvoimataajamat -hankkeesta Eerika Korhonen-Pellikalla. Uudistuvat elinvoimataajamat -hankkeessa etsitään ratkaisuja itäsuomalaisten kuntien maaseututaajamien uudistumiseen, elinvoiman luomiseen ja asukkaiden osallistamiseen kuuden kunnan, 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. Keiteleen ”Kuntalaiset vetovoimatyön kumppaneina” -osahankkeen tavoitteena on taajaman viihtyisyyden ja vetovoiman kehittäminen, asukkaiden viihtyisyyden edistäminen, asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten mukaan saaminen tapahtumien järjestämiseen ja yhdessä tekeminen sekä kuntamarkkinoinnin tehokkuuden ja kuntanäkyvyyden lisääminen.
Kuntalaisia on pyritty osallistamaan järjestämällä kyselyitä mm. taajaman viihtyisyydestä, tulevan juhlavuoden tapahtumatoiveista ja unelmien liikuntapäivä -tapahtuman ajankohdasta. Kuntalaisille ja vapaaajanasukkaille on myös järjestetty tulevaisuusilta toukokuussa sekä koottu uudistettu mökkiläiskirje,
jossa kerrottiin kunnan ja yritysten palveluista sekä eri kesätapahtumista. Kesän lopulla pidettiin vapaaajanasukkaiden Mökkiläistapaaminen, jossa lanseerattiin idea mökkiagenteista. Mökkiagentit ovat vapaaehtoisia vapaa-ajanasukkaita, jotka voivat vinkkailla ideoita omista kotikunnistaan tai muuten vain
heittää huomioita mökkiagenttien WhatsApp-ryhmässä. Kuluneen vuoden aikana on lisätty kuntanäkyvyyttä mm. perustamalla kunnan henkilöstöstä koottu viestintätiimi sekä perustettu kunnalle Instagram-tili
ja kehitetty ja panostettu muutenkin someviestintään.
Hankkeen tiimoilta on tulossa mm. viihtyisyyssuunnitelman laatiminen. Suunnitelman materiaalina voidaan huomioida taajaman viihtyisyyskyselyn vastaukset. Hanke on myös mukana järjestämässä tammikuussa pidettäviä hyvinvointimessuja sekä kunnan 140-vuotisjuhlavuoden tapahtumissa.
Lisätietoja hankkeesta: https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/uudistuvat-elinvoimataajamat#section46364
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Katsaus tulevaan
Näiden puheenvuorojen jälkeen käytiin läpi mennyttä Keitele-päivää ja tehtiin katsaus Keiteleen tuleviin
tapahtumiin. Tulevista tapahtumista kannattaa tehdä ilmoitus jo hyvissä ajoin kunnan tapahtumakalenteriin. Ilmoitusta ja sen tietoja voi myöhemmin täydentää samaisella lomakkeella.
Tapahtumakalenteri, tapahtumailmoitus sivun lopussa: www.keitele.fi/tapahtumat
Tulossa on koko kunnan hyvinvointipäivä, hyvinvointimessut lauantaina tammikuun 26. päivä. Lauantai
on oppilaille koulupäivä, johon myös vanhemmat osallistuisivat. Järjestöjä pyydetään mukaan osallistumaan oman järjestön/yhdistyksen voimalla tai perustamalla yhteispisteitä muiden kanssa. Hyvinvointimessuille on tarkoitus saada joku puhuja/esiintyjä teemalla koko perheen hyvinvointi. Rukkasessa ehdotuksia puhujaksi/esiintyjäksi tuli jo jonkin verran (mm. urheilijat, uusi Miss Suomi, Dunderfelt, Sinkkonen
jne.), mutta lisää ehdotuksia kaivattaisiin.
Ehdotuksia puhujasta/esiintyjästä voi lähettää kirjastolle (keitele.kirjasto@keitele.fi) lokakuun ajan.
Järjestösi muuttuneet yhteystiedot ilmoitetaan: eeva.pulkkinen@keitele.fi
Pysy ajan tasalla Keiteleen tapahtumista: www.keitele.fi/tapahtumat
Seuraava hyvinvointirukkanen päätettiin järjestää helmikuussa. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.
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