Järjestöt osana maaseudun elinvoiman kehittämistä
Kumppanuuspöydän 28.9.2018 pohdintoja:
•
•

strategiat, järjestöjen rooli
maakuntauudistus / sote uudistus

Syötteet hallintoon → miten saada kentältä eteenpäin, kaikki eivät voi olla mukana kaikkialla.
malli. Kuopion päätöksenteon arviointi? Maaseutuvaikutusten arviointi?
•
•
•
•

samat yhdistykset toimivat edelleen
kumppanuus, yhdessä tekeminen
järjestäytyminen kunnissa
yhdistyksen rooli → miten ne yhdistykset joilla ei katto-organisaatiota?

1. Mitä sinun edustamasi järjestö / taho tuo tai voi tuoda maaseudun elinvoimaisuuden eteen?
- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- monipuoliset harrastusmahdollisuudet
- monipuolista toimintaa ja tekemistä
- kulttuuria ja elämyksiä
- luontokohteiden ja reitistöjen kunnossapitoa
- iloa ja yhdessä tekemistä
2. Haasteet
- ikärakenne, mistä uusia toimijoita? Samat henkilöt toimivat useassa yhdistyksessä
- rahoitus ohjaa ja rajoittaa.
- valtakunnalliset liitot ohjaavat, miten jäsenmaksut ohjautuvat.
- osa pienistä toimijoista ei enää pysty olemaan liittojen jäsenenä
- yhdistyksillä ei ole työntekijöitä maaseudulla
- nuorten ja nuortenaikuisten mukaan saanti järjestötoimintaan

3. Mitä tarvitaan, jotta yhdistys pysyy elinvoimaisena? / maaseutu pysyy eli voimaisena?
- yhdistysten välisen yhteistyön lisääminen
- järjestöfoorumit, uudet kummppanuudet kunta ja yrittäjät mukaan
- yhdistykset tarvitsevat työnantajana koulutusta
- tilat ovat tärkeitä ja tilojen toimivuus
- aktiivista tiedottamista
- uusia toimijoita mukaan yhdistys toimintaan
- Pop Up toiminnan mahdollistaminen.. matalan kynnyksen osallistumista teemoittain tai yksittäiseen
tapahtumaan.
- nuoret mukaan somettajina ja tubettajina
- 4H:sta mallia nuoret kerhojen vetäjinä (oppia ja vastuuta kehittämällä jo nuoresta pitäen = tulevassakin
toimivat aktiivisina järjestötoiminnassa)
- järjestö koordinaattorit kuntiin
- joustavat rahoitusvälineet, kannustimet ja vaikuttavuuden arviointi yleisavustuksissa
- väliaikaisrahoitusta kunnista hankkeiden käynnistämiseksi
- byrokratian purkaminen, rahoitus
- valtakunnallisten liittojen tuki ja kannustimet paikalliseen toimintaan
- panosten keskittäminen kehittämishaluisiin yhdistyksiin

- sähköisten palvelujen hyödyntäminen
- tieinfraan panostaminen elinkeinojen näkökulmasta
- ammattikoulu leikkausten peruminen
- tarvitaan ylpeyttä ja arvostusta omaa kotiseutua kohtaan
- nähdään kotiseutu mahdollisena asuin- ja yritysympäristönä tulevaisuudessa itselle

Voimmeko tuottaa palveluita? Miten voisimme tuottaa palveluita? Järjestöt palvelujen tuottajina?
4H, MTK yms. isommat valtakunnalliset järjestöt tuottavat moninaisia palveluja jo nyt. Toiminta on
järjestäytynyttä ja heitä kuullaan – pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon.
Maaseudun pienemmillä yhdistyksillä on haasteta jo toiminnan jatkuvuuden ylläpitämisessä (ikärakenne,
asukasmäärät ym… vaikuttaa). Tarvitaan toimenpiteitä, yhteistyötä ja vaikuttamiseen väyliä, jotta voivat
kehittää toimintaa ja ottaa vastuuta palveluiden tuottamisesta. Pienimuotoisenakin kumppanuudet ja
palvelujentuottaminen ovat erityisen tärkeitä ja arvokkaita. (esim. luontokohteiden/reitistöjen ylläpito ja
siistiminen ym…..)
Voisiko järjestö ottaa kopin esim. koulun järjestämisestä? (eskolan malli)
Ikäihmisten toiminta (Lavian malli)

