innostusta ja hyvinvointia
vapaaehtoistyöstä - työpajan yhteenveto
Elävät kylät - kulttuuristavoimaa vapaaehtoistyöstä 2017 - 2019

Lapin kylätoimintapäivät 28.-29.4.2018
Äkäslompolo

LYHYESTI:
1. Vapaaehtoisia kylätoimintaan innostavat toiminnasta saatu tieto, tekemisen ilo,
ympärillä oleva yhteisö sekä mahdollisuuksien näkeminen omalla kylällä.
2. Vapaaehtoisten suurimpia voimavarojen lähteitä ovat yhteistyöverkostot, töiden
hyvä organisointi ja hyvä henki toiminnassa.
3. Eri kylillä hyvinvointia lisäävät mm. kulttuurimahdollisuudet,
liikuntamahdollisuudet, tapahtumat, vapaamuotoiset kokoontumiset, yhteistyö
sekä kyläläisten samanarvoisuus.
4. Vapaaehtoisten sitoutuminen näkyy osallistumisaktiivisuutena, takkuaa mm.
toimijoiden väsymisen vuoksi, mutta mukana pysytään monista erilaisista syistä
- vapaaehtoistyössä jokaiselle löytyy jotakin!

Tieto

KYLIEN VAPAAEHTOISTYÖHÖN INNOSTAVAT:

Uudet nopeat ja helpot
viestinnän välineet
innostavat
vapaaehtoistyöhön
(digitalisaatio!)
Muuttajien uteliaisuus,
tutustuminen
paikkakuntaan
kylätoiminnan kautta
Kun saa avoimesti tietoa
kylätoiminnasta, on
mahdollisuus innostua

Tekemisen ilo

Yhteisö

...vaikkakin aluksi
velvollisuus, joutuminen,
pyyntöön vastaaminen,
vastuunkanto,
myöhemmin innostus ja
tekemisen ilo

Lapsille tekemistä toimintaa
järjestämällä

Innostus on saatu
äidinmaidossa
Eteenpäin katsominen,
ruikutus pois
Kotiseuturakkaus

Yhdessä tekemisestä saatu ilo
Kasvokkain kohtaaminen,
sosiaalinen kanssakäyminen
Some-yhteisöjen merkitys,
kesäasukkaatkin mukana
yhteisössä ympäri vuoden
Verkostot kylätoiminnassa
tärkeitä

Mahdollisuudet
Liikuntamahdollisuudet
Luontoarvot
Oman osaamisen
hyötykäyttöön
saaminen
Mahdollisuudet
yrittää ja tehdä työtä
(aktiivimalli,
kotouttaminen)

KYLIEN VAPAAEHTOISTEN TÄRKEIMPIÄ VOIMAVAROJA OVAT:
YHTEISTYÖVERKOSTOT

ORGANISOITUMINEN

Lähikylät

Yhteiset tavoitteet

Järjestöt

Tiedonkulku

TOIMINNAN HYVÄ HENKI
Arvostus
Luottamus

Osuuskunnat

Avoimuus

Kiitos ja ole hyvä

Yritykset

Työnjako

Myönteisyys

Yhteisöt

Työnkierto

Nuoret
Mökkiläiset
Entiset kyläläiset ja uudet asukkaat

Hyvähenkinen tahtotila
Positiivinen kateus

KYLÄLÄISTEN HYVINVOINTIA LISÄÄVÄT...
Kulttuurimahdollisuudet:
kirjastoauto,
musiikkitapahtumat
Liikuntamahdollisuudet:
tanssikurssit, jumpat ja
etäjumpat

Osaamisen
vahvistaminen:
kansalaisopisto,
paloharjoitukset

Tapahtumat: Pop-up
tapahtumat, vakiintuneet
tapahtumat, virkistyspäivät

Kimppakyydit
Talkoo- ja vapaaehtoistyö
Palkitsemiset

Yhteistyö: mm.
Seurakunnat, MLL, Kylän eri
seurojen
yhteistyöneuvosto,
tapahtumajärjestelyt

Kyläläisten ja yhdistysten
jäsenten samanarvoisuus

Oma kylätalo
Vapaamuotoiset
kokoontumiset:
äijäkerho
mummokerho
porinakerho

Nuorisotoiminta ja
nuorisojaosto

KYLIEN VAPAAEHTOISTEN SITOUTUMINEN:
SITOUTUMISEN MERKKEJÄ

SITOUTUMISEN HAASTEITA

Kokouksiin tulee porukkaa

Ei itseä kiinnostavaa toiminta

Näkyvää saatu aikaan

Huono organisointI

Kurssiporukat

Liika/pitkäaikainen päsmäröintI

Osuuskunta saatu tehtyä

Ajankäytön hallinta

Sopimukset

Liika sitovuus

Vastuunkanto

Toimijoiden väsyminen

Hyvät suhteet kyläläisiin

Kylän ikärakenne

Palkitsevuus

Välimatkat

Tapahtumiin osallistuminen lisääntynyt

huonot kulkuyhteydet

Saa siivet ja juuret

Kateus
Eripura ja riitely

vapaaehtoistyössä saa jatkamaan…
Palkitsevuus: hauskaa ja mukavaa

Ystävät,kaverit, uudet tuttavat

Oman käden jälki näkyviin

Me-henki

Rääppiäiset - palkinto tehdystä työstä

Yhteistyö

Uusien asioiden oppiminen
Verkostoituminen ja asiantuntija-apu
Tiedon jakaminen

Muutoshalukkuus
Vastuuntunne
Perheen oma tulevaisuus kylällä

Hyvä mieli

Kilpailu

Luottamus

Toiminta vie mukanaan

Kotiseuturakkaus
Yhteisöllisyyden tunne
sosiaaliset suhteet

Onnistumiset (mm. kylätapahtumat)
Kehittämishalu
Työn sopiva haastavuus

Tästä sopii jatkaa
kylätoiminnan ja
vapaaehtoistyön parissa
innostunein mielin.
Kiitos!
-

Sanna-Mari

Jäikö jokin mietityttämään? Viestitä rohkeasti sanna-mari.suopajarvi@rovaniemenneuvokas.fi.
tai soita p. 044 2414 508.
Seuraa hankkeen touhuja myös instagramissa: @elavatkylat ja Facebookissa sivulla Rovaniemen Neuvokas

