Yhteistyön foorumi järjestöillä ja kunnalla

Kokoontuminen

Yhteyshenkilöt kunnassa tai yhdistyksissä sekä järjestöjen yhteistyön
foorumien organisoituminen

Iisalmen Järjestöfoorumi

kaksi kertaa vuodessa

Iisalmen kaupungin kulttuuri ja vapaa-aikajohtaja

Kyläneuvosto

säännöllisesti

Kyläneuvostolla puheenjohtaja ja neuvostorakenne

Järjestötapaamiset

kaksi kertaa vuodessa

Joroisten kunnan vapa-aikatoimenpäällikkö

Liikuntajärjestöjen tapaamiset

Kaksi kertaa vuodessa

Joroisten kunnan liikunnanohjaaja

satunnaisesti, tarpeen
mukaan

Kaavin vapaa-aikatoimensihteeri

kaksi kertaa vuodessa
järjestökirjeet

Yhteyshenkilö kirjastonjohtaja

Järjestötapaamiset (kulttuurijärjestöt, myös muut)

ei ole säännöllistä

Kulttuuri-kirjastotoimen vastaava

Liikuntafoorumi

kaksi kertaa vuodessa

Liikuntasihteeri
http://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Liikunta-ja-ulkoilu/Liikuntafoorum

Yhdistysfoorumi sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimijoille

kerran vuodessa

Tukipilari ja kaupungin kansalaistoiminnan asiantuntija

Tukipilari – kansalaistoiminnan keskus

jatkuva yhteistoiminta

Seurafoorumi liikuntaseuroille

2-4 kertaa vuodessa

Vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöverkosto, jolla on
toiminnanjohtaja ja yhteistyörakenne
Pohjois-Savon Liikunta ry:n ja kaupungin kansalaistoiminnan asiantuntija

Nuorisojärjestöjen foorumi

kerran vuodessa

kaupungin kansalaistoiminnan asiantuntija

Eläkeläisjärjestöjen foorumi

kerran vuodessa

kaupungin kansalaistoiminnan asiantuntija

Kulttuurijärjestöjen tapaamiset

kerran vuodessa

kaupungin kansalaistoiminnan asiantuntija, kulttuuritoiminta

Pitäjäraadit (asukkaat ja yhdistykset) maaseutualueilla

säännölliset tapaamiset

Pitäjäraadeilla puheenjohtajat ja oma työskentelyn rakenne

Nilsiän Pitäjäyhdistys ry
– nilsiäläisten yhdistysten kattojärjestö

säännölliset tapaamiset

Yhdistyksellä puheenjohtaja ja oma yhdistysrakenne

Iisalmi

Joroinen

Kaavi
Järjestötapaamiset
Keitele
Hyvinvointirukkanen
Kiuruvesi

Kuopio

Lapinlahti
Matin ja Liisan maisemissa ry
”uudenajan kyläparlamentti” - kattoyhdistys
lapinlahtelaisille yhdistyksille, yhteisöille ja yrityksille
Leppävirta

säännölliset tapaamiset

Yhdistyksellä puheenjohtaja ja yhdistysrakenne

Yhdistysfoorumi

kaksi kertaa vuodessa

kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Kyläneuvosto

4 kertaa vuodessa

kyläneuvoston puheenjohtaja ja oma työskentelyrakenne

1-2 kertaa vuodessa

kirjastotoimen johtaja

kaksi kertaa vuodessa

Kulttuuri -ja viestintäkoordinaattori

Kehittämisfoorumi

säännöllisesti

Foorumilla puheenjohtaja ja sihteeri

Yhdistysilta

kerran vuodessa

vapaa-ajanohjaaja

Kyläparlamentti

säännöllisesti

Parlamentilla puheenjohtaja ja työskentelyrakenne

Järjestöillat – nuoriso ja kulttuuri

väh. Kaksi kertaa vuodessa

kulttuurikoordinaattori, nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja

järjestöillat - liikuntajärjestö

kaksi kertaa vuodessa

liikuntatoimenjohtaja

Kyläparlamentti

säännöllistä toimintaa

Parlamentilla puheenjohtaja ja työskentelyn rakenne

Järjestöilta

Kaksi kertaa vuodessa,
tapahtumatuotanto

palvelusihteeri

kaksi kertaa vuodessa ja
tarpeen mukaan enemmän

Kulttuuriohjaaja ja vapaa-ajan ohjaaja

2 kertaa vuodessa tai
tarpeen mukaan

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimies

Pielavesi
järjestöilta
Rautalampi
järjestötapaamiset
Rautavaara

Siilinjärvi

Sonkajärvi

Suonenjoki
Yhdistysillat
Tervo
Järjestöpalaverit, tapahtumien tiimoilta

Tuusniemi
Järjestöillat / tulevaisuuskahvilat

2-4 kertaa vuodessa

Vapaa-aikasihteeri

Järjestöyhteistyön ohjausryhmä ja järjestöfoorumi

Säännölliset tapaamiset

Osallisuuskoordinaattori

Vammel ry – vammais- ja potilasjärjestöjen
yhteistyöyhdistys
WAU - Varkauden urheiluseurat ry

Jatkuva toiminta

Yhdistyksen hallitus ja järjestösuunnittelija

Jatkuva toiminta

Yhdistyksellä hallitusrakenne

Kerran kuukaudessa

vaihtuva vastuuvetäjä seurakunnan tiloissa

Säännölliset tapaamiset

kansalaisopiston rehtori

Varkaus

Vesanto
Yhdistyskahvit ”Yhdessä eteenpäin”
Vieremä
Kylä- ja järjestöparlamentti

