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Koulutusta, ohjausta ja liikunta-avustusta
- Kyläaktivaattorin tiedote helmikuu 2017

Hei helmikuuta!
Muistattehan Viestintäkoulutuksemme Lempäälässä 18.2.!
klo 12-14.30 Lempäälän Kehityksen neuvottelutilassa Realparkissa, Realparkinkatu 4 (2. krs), 37570
Lempäälä
*Yhdistysten viestinnän perusperiaatteita
tiedottaja Vilja Pylsy, Kantri ry
*Paikallislehden ja yhdistysten yhteistyö
päätoimittaja Kari Pusa, Lempäälän-Vesilahden Sanomat
*Kotisivut kuntoon ja sosiaalista mediaa mukaan
kyläaktivaattori Anna Kulmakorpi, Kantri ry
Koulutus on kaikille avoin ja maksuton.
Ilmoittautumisaikaa on vielä viikko eli 10.2. saakka – ilmoittautumiset minulle vaikka tähän viestiin
vastaamalla!
Ps. Viestintäkoulutusta tulossa myös Orivedelle 22.3.! Se järjestetään yhteistyössä Järjestöjen talohankkeen kanssa. Lisätietoja lähempänä.

***
Yhdistyksen uusille johtokunnille ohjausta
Innostavan kyläfoorumin innoittamana olen kehittelemässä uusille (=vuosikokouksessa valituille)
johtokunnille ja hallituksille ohjaussessiota, jossa pohditaan yhdistystoiminnan perusajatusta ja
kirkastetaan yhdistystoiminnan arvoja ja visioita. Haetaan siis vastauksia kysymyksiin kuten:
Miksi tämä yhdistys on olemassa?
Mitä tavoittelemme toiminnalla?
Miten haluamme toimia, entä mitä minä itse haluan tehdä tässä yhdistyksessä?
Ohjauksessa käytetään työpajamenetelmiä ja valokuvakortteja ja sen kesto n. 2-3 tuntia.
Jos yhdistyksenne johtokunta kaipaa pientä piristystä, ajatusten tuulettamista tai yhteishengen nostatusta,
ottakaa rohkeasti yhteyttä!
Tällainen työskentelytapa on minullekin uusi, mutta uskon sen olevan kokeilemisen arvoinen. Joten
testatkaamme sitä yhdessä!

***
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Mitä haluaisit yhdistyskoulutuksen sisällöksi?
Vaikka yhdistyslaki ja käytännöt eivät ehkä olekaan niitä kaikkein innostavimpia aiheita, ovat kuitenkin
monet yhdistystoimijat vihjanneet, että niiden kertaaminen voisi olla paikallaan. Yhdistyskoulutusta on siis
suunnitteilla loppukeväälle (huhtikuun lopulle-toukokuun alkuun).
Kuulisin kuitenkin mielelläni toiveita hieman tarkemmin koulutuksen sisällöstä; haluaisitko koulutusta
liittyen vastuukysymyksiin, verotukseen, varainhankintaan vai mihin?
Kerro toiveesi täällä: https://goo.gl/forms/7LH5in42MbNQuBtv2
Myös ehdotuksia ajankohdaksi ja paikaksi saa esittää.
***
Kunnossa kaiken ikää – rahoitusta myös kyläyhdistyksille
Hämeen Liikunta ja Urheilu myöntää Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta (KKI) avustuksia liikunta- ja
urheiluseurojen lisäksi myös paikallisille yhdistyksille. KKI-hanketuki on tarkoitettu paikallisille toimijoille,
jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa, matalan kynnyksen liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja
kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin.
Avustusta voi saada toiminnan järjestämiseen eli ohjaajien palkkioihin, tilavuokriin, markkinointiin ja
vähäisiin laitehankintoihin. Hankkeen hakema avustus on korkeintaan puolet kokonaiskuluista.
Myönnettävä KKI-tuki vaihtelee merkittävästi hankkeesta riippuen sadoista euroista tuhansiin, useimmiten
myönnetyn tuen määrä vuonna 2014 oli 2000€.
Hanketukea voi hakea kahdesti vuodessa: maaliskuussa (1.-31.3) ja syyskuussa (1.-30.9.). Hanke voi saada
avustusta vain kerran vuodessa eli joka toisella hakukierroksella.
Lue lisää: http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki Sivuilta löydät myös tuetut hankkeet ja esimerkkejä.
***
Muistattehan, että Kantrin kyläblogiin kerätään tilaisuuksien muistiinpanoja ja muuta hyödyllistä tietoa.
Mm. tällä viikolla on julkaistu kirjoitukset Maaseutuasumisen ja jäsenrekisteriasioista.

