Lokakuu 2018

Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan -hanke
2018-2019 (LEADER)
Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan –koulutushanke käynnistyi 1.9.2018. Lokakuun 2019 loppuun asti jatkuvan
koulutushankkeen toteuttavat Pohjois-Savon Kylät ry (hallinnoija) ja Pohjois-Savon Liikunta ry (osatoteuttaja) yhteistyössä,
EU:n maaseuturahaston tuella.
Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan -hanke on Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n rahoittama Leader-hanke.
Hankkeen koulutukset on kohdennettu kaikille maaseudun yhdistystoimijoille ja yhdistystoimintaan mukaan tuloa pohtiville
Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n toiminta-alueella (Kaavi, Kuopion maaseutualueet, Rautavaara, Siilinjärvi ja Tuusniemi).

Hankkeen koulutukset
Hankkeen ja hankkeen koulutusten tavoitteena on
✓ lisätä ja vahvistaa yhdistystoiminnassa mukana olevien osaamista ja innostusta
✓ kehittää yhdistystoimintaa
✓ lisätä yhteistyötä
✓ saada yhdistystoimintaan uusia henkilöitä
Hankkeen käytännönläheisiä koulutuksia toteutetaan
seuraavissa aihealueissa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhdistystoiminnan ABC ja yhdistyksen hyvä hallinto
Yhdistyksen monipuolinen viestintä ja
sosiaalinen media
Jäsenrekisterit kuntoon ja tietosuoja osaksi
yhdistyksen toimintaa
Yhdistys työnantajana
Yhdistyksen hyvä talous
Yhdistyksen varainhankinta ja rahoitus
Järjestyksenvalvonta
Tapahtumajärjestäminen ja
tapahtuman turvallisuus
Kylä- ja turvallisuussuunnitelmat kuntoon –työpajat
Ideasta hankkeeksi ja hankkeen hallinnointi –työpajat

Lähes kaikki hankkeen toimenpiteet ovat osallistujille maksuttomia,
ainoastaan Järjestyksenvalvojakoulutus on maksullinen (hinta 98 € +
poliisilta haettavan järjestyksenvalvojakortin kulut).
Koulutuksia toteutetaan eri puolilla hankkeen toteutusaluetta.
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Ilmoittautuminen hankkeen koulutuksiin avattu!
Koulutuskalenteria täydennetään hankkeen edetessä. Ajantasainen tietous koulutuksista löytyy Pohjois-Savon Kylien
nettisivuilta osoitteesta http://pohjois-savonkylat.fi/ ja Pohjois-Savon Liikunnan nettisivuilta osoitteesta http://www.pohjoissavonliikunta.fi/leader-hanke/ Tällä hetkellä on tarjolla neljä koulutusta lokakuulle 2018 sekä yksi helmikuulle 2019:
1.
2.
3.
4.
5.

Yhdistys työnantajana -koulutus Siilinjärvellä ti 2.10.2018 klo 17:30-20:30
Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/F41BB581F8110AE4.par
Yhdistyksen hyvä talous -koulutus Karttulassa ti 9.10.2018 klo 17:30-20:30
Ilmoittautuminen:https://www.webropolsurveys.com/S/BBF24E28285B0F28.par
Ideoita Yhdistyksen varainhankintaan ja rahoitukseen Juankoskella la 13.10.2018 klo 12:00-14:00
Ilmoittautuminen: https://www.pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/jarjestolauantai-2/
Yhdistyksen hyvä talous -koulutus Halunalla ma 22.10.2018 klo 17:30-20:00
Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/22D8BBB14FC92AE3.par
Toimijahankinta, varainhankinta ja järjestötietopalvelu -koulutus la 2.2.2019. Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutusten lisäksi on tarjolla yhdistyskohtaisia, teemoitettuja kehittämistyöpajoja
Hankkeen aikana maksimissaan kahdeksalla yhdistyksellä on mahdollisuus saada yhdistykselleen yksi maksuton, teemoitettu
kehittämistyöpaja. Kehittämistyöpajaan liittyy yhdistyksen luona toteutettavan työpajan (2-3 h) lisäksi ennakkotehtävä ja
jälkihoitoa. Kehittämistyöpajojen teemavaihtoehtoina ovat:
• Yhdistyksen säännöt ja niiden
• Hallinnon vuosikello
• Budjetointi ja talouden seuranta
uudistaminen
• Yhdistys työnantajana
• Rahastonhoitajien koulutusilta
• Nykytila ja tulevaisuus
• Talousohjesääntö
• Talouskäytännön uudistaminen
Kehittämistyöpaja on yhdistykselle maksuton, yhdistys vastaa itse mahdollisista tila- ja tarjoilukuluista. Työpajojen varaaminen
käynnistyy ma 1.10.2018 klo 12:00 osoitteessa http://www.pohjois-savonliikunta.fi/leader-hanke/kehittamistyopajat-ja-tyopajanv/. Lisätietoja antaa niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi / 050 322 3971.

Uuden matalan kynnyksen liikuntatoiminnan tai etäliikunnan pilotit
Hankkeessa pilotoidaan uutta matalan kynnyksen liikunnallista toimintaa. Tavoitteena on synnyttää yhdistysten yhteistyöllä
uutta liikunnallista toimintaa tai tapahtumia kahdella paikkakunnalla/kylällä/alueella. Lisäksi voidaan kokeilla etäliikunnan
toteuttamista osana edellä mainittua pilottia tai erillisenä projektina.
Pilotissa toteutetaan viisi tapaamista, joissa kirkastetaan paikallistason tarpeet ja kartoitetaan toimijat, ideoidaan toiminta
yhdessä, suunnitellaan ja viestitään toiminnasta sekä kartoitetaan rahoitusmahdollisuudet. Hankkeen aikana seurataan
toiminnan käynnistymistä, kerätään palautetta, analysoidaan toimintaa ja edesautetaan toiminnan jatkoa.
Pilotteihin valitaan mukaan kaksi ensiksi ilmoittautunutta paikkakuntaa/kylää/aluetta. Ilmoittautumiset ottaa vastaan
niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi / 050 322 3971.

Lisätietoa Koulutukset kuntoon – ossoomminen mukkaan -hankkeesta antavat:
Pohjois-Savon Kylät ry / Kyläasiamies Merja Kaija, 045 179 1070, merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi
Pohjois-Savon Kylät ry / Koulutuskoordinaattori Sari Vainikainen, 050 470 2383, sari.vainikainen@pohjois-savonkylat.fi
Pohjois-Savon Liikunta ry / Yhdistyskehittäjä Niina Markkanen, 050 322 3971, niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi
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