Joensuun järjestötapaaminen 1.3.2022
Työskentelyn koonti
1.SÄHKÖINEN AVUSTUSHAKU
Millaista tukea tarvitsette sähköisen avustushaun käyttöönottoon?

Selkeä opastus hakuun on jo käytössä.
Selkeät ohjeet tulisi olla.
Todella tärkeä tiedottaminen monikanavaisesti
Itse lomakkeen pitää olla helppotäyttöinen, esim. täytettävä pdf
Linkki hakemuslomakkeeseen riittää
Silloin tällöin kaikki salasanat ja käyttäjätunnukset ovat hukassa, kun avustusta ruvetaan
viime tipassa hakemaan. Siispä olisi hyvä, jos pankkitunnuksilla pääsisi joka paikkaan
hakemaan!
o Video, johon liitetty puhuttu ohje
o Avustusjärjestelmä ei ole tuttu
o
o
o
o
o
o

2. AVUSTUKSISTA TIEDOTTAMINEN
Missä kanavissa kaupungin järjestöavustuksista olisi hyvä tiedottaa?

o
o
o
o

Järjestökirje tai jokin muu sähköpostiviesti, niin ei pääse unohtumaan.
sähköpostilista suoraan järjestöille
Sähköpostilistalla yhdistyksien toimijoille.
Sähköpostilista

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kaupungin nettisivuilla
Kootusti yhdestä paikasta kaupungin verkkosivuilta.
Kaupungin nettisivulla ja Jellissä.
Jellin uutiskirje
Järjestötiedotteissa ja Lähelläsi-sivustolla
Jelli, sosiaalinen media, järjestötapaamiset, Joensuun uutiset.
Jelli, Joensuun uutiset, Järjestötapaamiset, sosiaalinen media
Instagram
Instagram

o Sähköpostilistalla yhdistystoimijoille, sosiaalisessa mediassa, kaupungin nettisivuilla ja
palvelupisteillä.
o Facebook: kaupungin sivut, Pohjois-Karjalan yhdistykset -ryhmä
o Sähköpostilista on suljetturyhmä, eli se ei tavoita mahdollisia uusia yhdistyksiä. Kaupungin
nettisivuille tieto puolestaan hukkuu tai se pitäisi osata etsiä, jos yksin sen varassa. Joten
spostilista, nettisivut ja some. Kaikki kolme.
o Aikataulutettu esim. kaksi kertaa vuodessa
o Selkeä yhden luukun periaate!
o Tuupovaaran palvelupiste toimii loistavasti! Siis saamme sähköpostiin erinäisiä vinkkejä ja
linkkejä hauista

3. JÄRJESTÖTAPAAMISIIN ON TOIVOTTU ENEMMÄN VAPAATA KESKUSTELUA
Millaisista teemoista toivoisitte keskustelua tulevissa järjestötapaamisissa?

o Mitä voitaisiin tehdä yhdessä, että jokainen ei puuhastelisi itsekseen vaan voitaisiin
yhdistää voimat, tietää toistemme tekemisistä ja saada siitä hyötyä kaikille. Myös asiakkaat
hyötyisivät, kun palveluohjaus vahvistuisi.
o joku yhdistysten yhteistyön hakupalsta tms.
o Yhteistyötä paikallisten järjestöjen kesken. tai oikeastaan kaikkien järjestöjen kesken. Tänä
päivänä ei liene maantiede rajana.
o Järjestöjen yhteistyömahdollisuuksista - järjestö match!
o Yhteistyön mahdollisuuksista
o Yhteistyön muotoja voisi ennen keskustelua valmistella etukäteen --- mitä meidän
yhdistyksellä on annettavaa--- mitä me haluttaisiin saada aikaan---- mitä me toivottaisiin
yhteistyökumppaniltamme
o yhteistyön tekeminen tapahtumissa
o Järjestötoiminnan haasteista ja yhteistyön lisäämisestä.
o Järjestöjen toimintaan osallistuvien ihmisten palautteista ja toiveista!
o mahdolliset varattavat tilat
o Vapaaehtoisten hankinta, kuinka rekrytoida onnistuneesti, jokin kanava vapaaehtoisten
saamiseksi.
o Ajankohtaisista järjestöihin vaikuttavista aiheista.
o Yhdisty- ja osallisuusohjelman strategioista, tavoitteista ja kärjistä
o Järjestöjen hyvinvointiporkkanoista. Kaupunki voisi tarjoilla porkkanan ituja eli ideoita
hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseksi.
o Teams tapaaminen näin järjestettynä on hyvä. Tulee helpommin osallistuttua, kun ei
tarvitse lähteä kauas. Ajankohtakin on oikeastaan aika hyvä heti työpäivän jälkeen.

