Yhteinen Päijät-Häme -hankkeen lokakuun kuukausitärpit
KUNTA-YHDISTYSYHTEISTYÖ
Yhdistysten ja kunnan sujuva yhteistyö tarvitsee yhteisiä pelisääntöjä ja rakenteita. Teimme kesällä
ja alkusyksystä kuntakierrokset tavaten kunnan virkamiehiä yhdistysystävällisen kunnan teemalla.
Monissa kunnissa on ollut tänä syksynä yhdistysilta tai yhdistysmarkkinat yhdistysten ja kunnan
yhteistyön tiivistämiseksi. Tulossa olevia tapahtumia ovat:
• Iitti harrastaa -tapahtuma la 27.10. klo 10.00-14.00 Ravilinna, Veteraanitie 1, Kausala
• Padasjoen yhdistysilta ke 14.11. klo 17.00-18.00
• Asikkalan yhdistysilta ke 14.11. klo 18.00-19.30

KYSELY YHDISTYSYHTEISTYÖSTÄ
Nyt haluamme kuulla kyselyn avulla myös yhdistysten mietteitä yhteistyön rakenteista ja
toiminnasta. Vastauksia hyödynnetään yhdistys- ja kuntayhteistyön rakentamisessa.
Käythän vastaamassa lyhyeen kyselyyn 19.11.2018 mennessä:
https://www.webropolsurveys.com/S/8B4D6CCF0D535504.par

TYÖPAJOISTA KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ YHDISTYKSILLE
Tänä syksynä on tarjolla vielä kaksi työpajaa yhdistyksille. Teemoina: 22.11. Yhteistyössä on
voimaa ja 13.12. Varainkeruu. Työpajat ovat ilmaisia ja ne pidetään osoitteessa Aleksanterinkatu
35, 15140 Lahti. Tervetuloa mukaan yksin tai yhdessä! Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen
työpajaa: outi.jokinen@kumppanuusverkosto.fi tai puh. 044 774 5908.
Menneiden työpajojen materiaalit löydät osoitteesta www.kumppanuusverkosto.fi/tietopankki.

YHDISTYKSILLE NÄKYVYYTTÄ
• Yhdistykset voivat saada näkyvyyttä liikkuvatila Linkussa, niillä paikkakunnilla, jossa Linkulla
on pysäkit. Aikataulun näkee osoitteesta www.linkku.fi.
Linkun pysäkeillä voi olla itse esittelemässä toimintaa tai toimittaa sähköisen materiaalin
outi.jokinen@kumppanuusverkosto.fi kautta linkkuun. Olkaa yhteydessä, jos tarvitsette
apua esityksen tekoon.
•

Päijät-Hämeen keskussairaalan pääaulassa on esittelypiste, jossa potilasyhdistykset voivat
esitellä omaa toimintaansa tai tuoda esille valtakunnallisia teemaviikkoja ja -päiviä. Aika
varataan vahtimestarilta puh. 044 719 5240.

•

Heinolassa tehdään yhdistystoimintaa näkyväksi Yhdistykset keskellämme -näyttelyssä
Heinolan kirjastossa 22.10.-2.11.2018. Yhdistyksen esitteen (A4, vaakasuunnassa) voi
toimittaa myös kirjastoon jäävään Yhdistykset keskellämme -kansioon.

•

Padasjoella yhdistykset saavat näkyvyyttä kunnan infonäytöillä kirjastossa, uimahallilla ja
Kuntalassa. Kuvan koko infonäytöissä on 1920x1080px, tiedostomuoto jpg tai png, lyhyt
esittelyteksti ja yhteystiedot. Lisätietoja outi.jokinen@kumppanuusverkosto.fi. Olkaa
yhteydessä, jos tarvitsette apua esityksen tekoon.

YHDISTYKSIÄ PYYDETÄÄN YHTEISTYÖHÖN
• Päijät-Hämeen maakunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi keskustelutilaisuus ti 30.10. klo 16.00-18.00, Lahden Messukeskus
➔ ilmoittautumiset tilaisuuten alla olevasta linkistä 23.10. klo 16.00 mennessä.
https://my.surveypal.com/Iakkaiden-yhteensovitettujen-palvelujen-kokonaisuus
•

SOTEUTTAMO 2.0 valmistaa muutokseen ja yhdistää osaajat tilaisuus
ma 12.11. klo 15.00-19.00, Puusepänverstas, Sibeliustalo, Lahti
➔ ennakkoilmoittautuminen 5.11. mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/Soteuttamo2

•

Lamk ja kansalaisjärjestöt yhteistyöhön Kumppanuushaku Lahden Tiedepäivässä ti 13.11.
FellmanniCampuksella, lisätietoja https://www.lamk.fi/fi/lahdentiedepaiva

