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Isonkyrön Kumppanuuspöytä 8.3.2021
Isonkyrön ensimmäinen kumppanuuspöytä pidettiin maanantai-iltana 8.3.2021. Tilaisuus pidettiin
vallitsevan maailmantilanteen vuoksi virtuaalisesti, mutta alueen toimijoille annettiin mahdollisuus
osallistua myös hybridinä. Tämä onnistui siten, että hyvinvointijohtaja Antti Iivari otti kunnantalolta
valtuustosalin käyttöön mahdollisille lähiosallistujille. Isonkyrön kumppanuuspöytä olikin ensimmäinen,
joka tarjosi hybridimahdollisuutta.
Ilmoittautuneita Isonkyrön kumppanuuspöytään oli 28, mutta 40 innokasta järjestötoimijaa.
Mukana oli niin koko Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella toimivia yhdistyksiä 12 kpl ja paikallisia
yhdistyksiä ja jaostoja 14 kpl. Lisäksi tilaisuudessa oli kunnan viranhaltijoita sekä valtuuston jäseniä.
Tervetulosanat ja tilaisuuden avasi Teija Matalamäki Järjestötalolta. Teija työskentelee Etelä-Pohjanmaan
järjestöt mukana muutoksessa -hankkeessa. Alkuun käytiin läpi pienimuotoisesti Teamsin käyttöohjeita.
Kumppanuuspöytää järjestämässä ovat olleet Isonkyrön kunnasta Antti Iivari, Järjestötalolta Teija
Matalamäki ja Jarmo Vesa sekä Leader-ryhmistä Päivi Kultalahti ja Maija Rintamäki.
Isonkyrön kumppanuuspöytä oli järjestyksessään kuudes Etelä-Pohjanmaan alueella, kaiken kaikkiaan
tulossa on 11 tilaisuutta. Jokaisen kumppanuuspöydän teema on sama, eli järjestöystävällinen kunta.
Tilaisuuksissa pohditaan, ideoidaan ja keskustellaan yhdessä kuntien ja järjestöjen yhteistyötä ja sen
kehittämistä.
Mukaan kumppanuuspöytään on kutsuttu paikallisia asukkaita ja yhdistyksiä, kunnallisia toimijoita ja
yrityksiä. Koska teemana on järjestöystävällisyys, ei yrityksiä tällä kertaa ollut paljon mukana.
Jokaisessa kumppanuuspöydässä on aina mukana myös sairaanhoitopiirin kouluttama kokemusasiantuntija,
jonka avulla saadaan kokemustietoa. Paikalliset Leader-ryhmät ovat aina myös mukana järjestämässä
kumppanuuspöytiä, koska hankkeiden päättyessä Leader toiminta jatkuu alueilla ja näin ollen vahvasti pitää
kumppanuuspöytätoimintaa yllä kuntien kanssa.
Lisäksi kuntien nimeämät järjestö- ja Hyte-yhdyshenkilöt ovat aina mukana kumppanuuspöydissä, ja vievät
pöydissä esillä olevia asioita kuntiin päin.
Kumppanuuspöytä on mainio paikka tunnistaa kehitettäviä asioita mitä kunnissa on ja toki tuoda esiin ne
asiat, jotka ovat jo olemassa sekä hakea ratkaisuja paremmista toimintatavoista.
Kumppanuuspöytiin on koottu yhteiset pelisäännöt, jotka sitovat kaikkia pöytiä. Koolle kutsujana toimii aina
kunta tai kuntayhtymä, ja tarvittaessa pyydetään mukaan erilaisia asiantuntijoita.
Kumppanuuspöytä mahdollistaa erilaisia uusia toimintatapoja ja malleja; voidaan järjestää erilaisia
tempauksia, esityksiä ja ihan konkreettisia toimenpiteitä sekä tehdä aloitteita toimivaltaisille tahoille.
Kumppanuuspöytä toimii myös toisinpäin, eli kunta voi käyttää asioiden valmistelussa kumppanuuspöytää
informaatio- ja keskustelualustana.
Kumppanuuspöytä on aina poliittisesti sitoutumaton, eikä sillä ole itsenäistä päätösvaltaa. Kuntien nimetyt
järjestöyhdyshenkilöt ovat ne, jotka vastaavat kumppanuuspöydissä tulleiden asioiden eteenpäin
viemisestä päätösvaltaiselle taholle.
Kumppanuuspöytä on avoin pöytä kaikille. Kokouksia pidetään tarpeen mukaan, vähintään kerran
vuodessa. Kokouksista pidetään muistiota, joten siksi on tärkeää, että yhteystiedot mukana olevista ovat
ylhäällä. Kunta julkaisee muistion myös kunnan nettisivuilla, näin ollen myös mukaan estyneet kuntalaiset
pääsevät tutustumaan, mistä viimekertaisessa pöydässä on ollut kyse ja minkälaiset on jatkosuunnitelmat.
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Tässä vaiheessa osallistujat toivottiin siirtyvän yhdessä-tilaan, jotta saatiin otettua ryhmäkuva

Isonkyrön kunnan tervehdys, kunnanjohtaja Tero Kankaanpää
Isonkyrön kunnanjohtaja Tero Kankaanpää kiitteli mukaan pääsystä. Hän aloitti kiittelemällä, että 4500
asukkaan kunnassa on hyvin laaja joukko erittäin aktiivisia yhdistyksiä.
Järjestöväki on erittäin tärkeä yhteisöllisyyden edistäjä ja luo hyvinvointia kunnan asukkaille. Järjestötyö
estää myös osattomuutta. Järjestötyössä mukana olevat toimivat hyvin kansalaisten arjen touhuissa
mukana, näin ollen he tuovat kuntaan hyvää viestiä siitä, miten kuntalaisilla menee.
Tällaisessa vähän pientä suuremmassa kunnassa pystytään yhteisöllisyydellä vaikuttaa kuntalaisten
hyvinvointiin. Isossakyrössä ei enää olla vanhakantaisessa ajattelussa, jossa kunta vain jakaa
järjestöavustuksia, vaan ollaan esimerkiksi otettu järjestöjä moniin paikkoihin palvelutuotantoihin mukaan.
Järjestöjen työstä tullut paljon hyvää palautetta, miten mm. reitit ja ladut ovat pysyneet kunnossa pyhää
arkea, nimenomaan järjestöjen panoksen vuoksi. Tällaisien palvelujen hoito ei onnistuisi kunnan
resursseilla.
Lisäksi kunta järjestäisi hyvin mielellään erilaisia tapahtumia, mutta tapahtumatuotanto-organisaatio olisi
kovin kevyt ilman paikallisien järjestöjen mukanaoloa. Näistä esimerkkinä mm. tammisunnuntain
maakunnallinen muistojuhla (2020), Napuen patsaan 100 -vuotisjuhla (2020), 1700 -luvun markkinat sekä
tonttipäivä. Tonttipäivän tarkoituksen oli tuoda Isoakyröä esiin uusille potentiaalisille asukkaille ja tähän
tapahtumaan lähtivät hyvin paikalliset järjestöt mukaan, mikä oli todella hienoa, sillä tapahtumaan
osallistuvat näkivät heti sen vahvan kökkähengen, jota Isossakyrössä on.
Tällä hetkellä järjestetään ja rakennetaan yhdessä monien järjestöjen kanssa Suomen mallia Lasten
harrastustoiminnasta, jonka keskeisenä tavoitteena on se, että jokaisella lapsella olisi vähintään yksi
harrastus. Hyvää palautetta on tullut siitä, että järjestöt ovat hyvin lähteneet tätä totuttamaan. Tästä on
tarkoitus tehdä pysyvä malli ja hakea siihen pysyvä valtion rahoitus.
Vuoden takaa tulee mieleen pandemian alkuvaiheet, kun hyvinvointipalvelut lähti toteuttamaan suurta
kökkää ikäihmisten avuksi ja avun kartoittamiseksi pandemia-aikana. Järjestöillä oli keskeinen rooli tässä
kökässä ja Isokyrö oli ensimmäisten kuntien joukossa tätä toteuttamassa.
Totta kai Isokyröläisen järjestötoiminnan voimannäyttö on 1700 -luvun markkinat. Silloin ei puhuta
pelkästään järjestävän yhdistyksen roolista, vaan siitä koko verkostosta, jolla markkinat toteutetaan.
Markkinoilla on erittäin iso rooli järjestöjen varainhankintaan. Valitettavaa, että viime elokuussa markkinat
jäi väliin, mutta toivottavasti tänä kesänä pääsemme järjestämään edes ulkoilmatapahtumia.
Isonkyrön kunnassa on panostettu henkilöresursseja hyvinvointipaleluihin ja vahvistettu
hyvinvointilautakunnan alaista henkilöstä ja saatu vakiintunutta toimintaa ja toimintamalleja.
Hyvinvointijohtajan rooli on tässä iso, hänen pitää pitää järjestökenttä aktiivisena ja aktivoida asukkaita.
Tästä on saatu hyvää palautetta, että kunta on ollut aktiivisena hyvinvointiin panostajana. Kunta pyrkii
saamaan järjestöille maksutta tiloja käyttöön, muutakin kuin liikuntatiloja. Esimerkkinä tämä valtuustosali
kokoustilana, jos se on vain vapaana.
Isonkyrön markkinointistrategiaan kirjattu ”kökkä, se on varmaan meidän kylällä keksitty”. Isonkyrön kunta
haluaa tulevaisuudessa entistä vahvemmin omia kökän, pidetään siitä siis yhdessä hyvää huolta.
Suurena huolena tulevaisuudessa näen väestön ikääntymisen. Pyritään yhdessä saada nuoria mukaan
järjestötyöhön, aktivoidaan heitä. Eritystä huolta olen kantanut nuorista äideistä, sisään muuttavien
kuntalaisten osalta, jotka ovat kotona lasten kanssa eikä ole muita kontakteja. Miten heitä saisi mukaan
järjestötoimintaan? Pyritään yhdessä saada heidät mukaan toimintaan ja kotoutumaan Isoonkyröön.
Kiitos järjestöväelle aktiivisuudesta ja kökkähengen ylläpitämisestä ja pidetään hyvää yhteyttä!

Hyvinvointijohtajan tervehdys, Antti Iivari
Antti kiitti kaikkia mukanaolosta ja toivotti kaikille hyvää naistenpäivää!
Antti kertoi, että osana tulevaisuuden sote-hanketta kuntiin on nimetty järjestöyhdyshenkilö ja
Isossakyrössä tällaiseksi on luontaisesti nimetty hyvinvointijohtaja, jonka tehtäviin kuuluu järjestöyhteistyö.
Kunta pyrkii pitämään kotisivuillaan ajantasaista järjestölistaa eri toimijoista, mutta sen ajantasaisuus
perustuu pitkälti järjestöjen omiin ilmoituksiin. Muutokset yhteystiedoissa voi ilmoittaa suoraan
kunnankotisivuilla olevan lomakkeen kautta, lähettämällä tiedot sähköpostilla hyvinvointijohtajalle tai
ottamalla yhteyttä kunnantalon neuvontaan.
Kaikilta tilaisuudessa mukana olevilta toivottiin yhteystietoja, koska muistio toimitetaan kaikille
mukanaolijoille ja lisäksi kunta saisi järjestöiltä ajantasaisia yhteystietoja järjestöluetteloita varten. Lisäksi
pystyttäisiin kohdentamaan oikeita yhteydenottoja suoraan oikeille järjestöille.
Kunnan toiminta nojaa vahvasti järjestöjen aktiiviseen rooliin ja siitä iso kiitos kaikille järjestöille! Kunnan
roolihan on pyrkiä avustuksilla tukea toimintaa. Niistä lisää myöhemmin.
Hyvinvointilautakunta määrittää jakoperusteet vuosittain ja päättää avustusten jakamisesta. Avustukset
ovat haettavissa keväisin erikseen ilmoitettuna aikana. Tämän kevään osalta avustusten hakuaika on 15.312.4.2021.
Tästä kumppanuuspöydästä tehdään Isoonkyröönkin toimintamalli, joka kokoontuu säännöllisesti. Ajatus
on se, että kumppanuuspöytä kokoontuisi syksyisin jonkin teeman äärellä keskustelemaan ja keväisin
kumppanuuspöytä toteutettaisiin tonttipäivän yhteydessä järjestömessuina. Lisäksi tulevaisuudessa
pyritään saamaan yritykset mukaan kumppanuuspöytään.
Kiitos kaikille omasta puolestani ja myöhemmin illalla jatketaan tukiasioista Maijan kanssa.
_______
Kunnan puheenvuorojen jälkeen katsottiin video Seinäjoen päihdeklinikan ja Nurmon sininauhan välisestä
yhteistyöstä.
_______
Puheenvuoroissa tuli esiin se, miten järjestöt ja yhdistykset ovat isossa roolissa yhteisöllisyyden
edistämisessä eli nimenomaan vähentävät osattomuutta. Tero Kankaanpää toi hyvin esiin, että yhdistykset
ovat mukana palvelujen tuottamisessa, esimerkiksi reittien kunnossapidossa.
Iltaa varten alustettiin kriteerit, joiden pohjalta lähdetään käymään keskusteluja seitsemästä eri asiasta
kohti järjestöystävällisempää kuntaa. Kriteerit käytiin kohta kohdalta läpi.

1. Miten kunta mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen?
Minkälaisia osallistumisen mahdollisuuksia? Koetteko saavanne osallistumisen paikkoja?
Kutsutaanko teitä esimerkiksi ideoimaan? Onko teillä mahdollisuus vaikuttaa päätöksen tekoon, jos
on niin miten? Osallistutteko te kunnan toimintaan muulla, esimerkiksi kyselyjen, asiakasraatien tai
muiden avulla? Miten osallistumien kanavia voisi kehittää?
Etelä-Pohjalainen muistiyhdistys on toiminut Isossakyrössä jo vuosia. Etelä-Pohjanmaan alueella
yhdistys on toiminut jo 30 vuotta. Toiminta pääsääntöisesti ikäihmisten parissa. Yhdistyksillä, joiden
toiminta on koko maakunnan alueella, eikä heidän virallinen kotipaikka ole

kumppanuuspöytäalueella, ei olla ollut aikaisemmin mahdollisuutta päästä ideoimaan eikä
vaikuttamaan kuntien toimintaan. Tässä kumppanuuspöydässä oli hienoa, että jo
ilmoittautumislomakkeessa sai ilmaista halun, että yhdistyksen tiedot saa laittaa kunnan
nettisivuille esiin, hieno homma, kiitos!

2. Järjestöystävällinen kunta tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisena kumppanina
Koetteko tasavertaista kumppanuutta? Millaista yhteistyötä tehdään? Onko yhteistyösopimuksia?
Miten järjestöt voisi osallistua ja näkyä enemmän tasavertaisenpalvelun tuottajina tai toiminnan
tarjoajina julkisen tahon rinnalla?
Punainen risti ja Vapepa-verkosto on tehnyt hyvää yhteistyötä Isonkyrön kunnan kanssa. Isonkyrön
kunta on yksi edelläkävijäkunta Etelä-Pohjanmaan alueella, jotka on lähtenyt aidosti varautumisen
ja valveuden näkövinkkelistä kehittämään järjestöjen yhteistyötä. Viime vuonna on tehty sopimus,
jonka päälle on helppo lähteä rakentamaan yhteistä tulevaisuutta. Järjestöt otettu tästäkin
näkökulmasta hienosti mukaan.
Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjanmaan piiri kiittää Isoakyröä siitä, että tukihenkilötoimi on
aloitettu Isossakyrössä, se on suuri asia!
Mielenterveyden keskusliitolla on jatkuvasti kuntouttavaa toimintaa mm. kylpylöissä, jotka ovat
ilmaisia kuntoutujille. Sitten on tuettuja lomia, joissa on pieni omavastuuosuus. Nyt koronan aikana
tullut paljon nettiin virtuaalisia kohtaamisia. Liitossa on 150 paikallisyhdistystä ympäri Suomea.
Seinäjoella on kaksi liiton alaista yhdistystä, kokemus- ja vertaistoimijat ja niillä on kohtaamispaikka
olkkari ja Seinäjoen alueen mielenterveysyhdistys, joka on toiminut jo 24 vuotta. Mielenterveyden
keskusliitto on Euroopan suurin tämän alan etujärjestö, jolla on näin paljon kuntouttavaa
toimintaa. Nyt koronan aikana on työssä käyvilläkin erittäin raskasta ja olisi hyvä päästä
keskustelemaan niistä asenteista ja syistä mitkä tänä päivänä kohtaa tässä vaativassa
yhteiskunnassa, kiitos!
Isonkyrön kunta on järjestänyt tonttipäivän vuonna 2019. Kommenttina tuli, että tapahtumalla oli
jotain päällekkäisyyttä jonkun toisen tapahtuman kanssa, jolloin ei tavoitettu ihmisiä ihan niin kuin
oli ollut suunnitelmissa. Mukana tonttipäivillä järjestöjen puolelta mm. IMAS, telinevoimistelijat,
Remix, 4H ja Isonkyrön MLL. Lisäksi tonttipäivässä oli mukana yrityksiä. Tapahtuman tarkoituksena
oli löytää uusia asukkaita kuntaan, mutta kävijöitä oli aika vähänlaisesti.
Kommenttina sanottiin, että tuollaiset päivät ovat hyviä eikä tarvitse surkutella jos väkeä ei tule,
koska pääasia on saada järjestöjä yhteen ja saada ne verkostoituman esimerkiksi
järjestömarkkinoilla. Siitä voi usein tulla paljon muuta hyvää.

3. Järjestöystävällinen kunta nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle
Isonkyrön järjestöyhdyshenkilö on hyvinvointijohtaja Antti Iivari.
___________
Tässä vaiheessa siirryttiin pienryhmiin, joissa käsiteltävänä oli kaksi kohtaa;
1. Maksuttomat tilat
Onko teidän paikkakunnallanne käytössä maksuttomia tiloja? Jos ei, pitäisikö olla?
Onko yhdistyksellä omia tiloja, joita vuokrata ulkopuolisille?

2. Järjestöavustukset
Maksetaanko teidän kunnassanne järjestöavustuksia?
___________

4. Keskusteluryhmissä keskusteltiin kuntien tarjoamista tiloista ja muusta tuesta
Onko teidän paikkakunnallanne käytössä maksuttomia tiloja? Jos ei, pitäisikö olla?
Onko yhdistyksellä omia tiloja, joita vuokrata ulkopuolisille?
5. Maksetaanko teidän paikkakunnallanne järjestöavustuksia?
Kysymykset 4 ja 5 käytiin pienryhmissä.
Huone 1
Maksuttomat tilat;
Maksuttomia vakiovuoroja on saatu kunnalta käyttöön. Ulkopaikkakuntalaisille tilat ovat maksullisia.
Minkälaisia pitäisi olla; esteettömiä tiloja kaivattaisiin. Parempi listaus minkälaisia tiloja on jo käytössä.
Koulukeskus ja Pohjankyrön talo on selvillä, mutta mitä muita tiloja?
Orisbergin tilat tuli ilmi, mutta miten ympärivuotisesti?
Avustuksista; ei suurta kritiikkiä, eli ollaan tietoisia avustuksista ja pidetään jakoa tasapuolisina.
Järjestöt mukana myöntöpuolella ja suunnittelussa? Ei olla siinä oltu mukana, yleensä järjestöt vain ovat
hakijana. Mutta tuo jäi kysymysmerkiksi, että miten järjestöt voisi olla mukana haun suunnittelussa ja
myönnössä?
Esteettömyyteen tuli kommenttia, eli kaivattaisiin tiloja pienemmille ryhmille, jotka eivät taritse isoa
jumppasalia. Isot liikuntahallit ovat esteettömiä, mutta pienempiä kerhotiloja kaivattaisiin esteettömiksi.
Huone 2
Isonkyrön MLL ja partiolaiset on saanut käyttää maksutta kunnan tiloja. Sellaisia ”omia” pysyvä tiloja ei ole
käytössä, joka sitten tarkoittaa sitä, että tavaroiden roudataan paikasta toiseen. Perhekahvila toimii
Pohjankyröntalon alakerrassa.
Avustuksista; Avustuksista oli tietoa, on haettu ja on saatu, eli selviä on.
Huone 3
Alkuun todettiin, että 15 min aika oli todella lyhyt..
MLL Piirillä tilat Seinäjoella, mutta paikallisyhdistyksellä tilat Pohjankyrön talolla alakerrassa, saavat käyttää
tilaa ilmaiseksi.
Partion lippukunnalla ollut tarkoitus siirtyä Pohjankyrön talolle alakertaan keittiötiloihin ilmaiseksi, mutta
koronan vuoksi tilanne mennyt jäihin.
Tuotiin myös esiin, että alueelle kaivattaisiin myös muitakin kuin liikuntasaleja, kulttuuripuolelle,
esimerkiksi teatteriporukoille näyttämötiloja ym. Mahdollisimman helposti muokattavia tiloja eri
järjestöille, maksuttomia.

Järjestötalolla Seinäjoella on n. 700 neliötä tilaa, jossa 13 järjestöä töissä, noin 30 työntekijää. Käytössä
myös kaksi kokoushuonetta n. 10 hlöä + koulutustila 30-40:lle. Vertaisryhmät kokoontuu maksutta. Pienet
maksut kokoustilasta, jolla kerätään omavarainhankintaa. Järjestöjen esittely ilmaista, tervetuloa!
Seniorit käy kunnan kuntosalilla kerran viikossa, nyt stopissa koronan vuoksi.
Avustuksia on haettu ja saatu.
__________
Tässä vaiheessa oli loistava tilaisuus esitellä alueella saatavia avustuksia;
Antti Iivari aloitti Isonkyrön kunnan avustusten merkeissä.
Isossakyrössä jaetaan kohde- ja yleisavustuksia, Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan. Kohdeavustukset
maksetaan jälkikäteen ja yleisavustukset heti, kun kaikki asiakirjat on toimitettu.
Jaettavissa n. 10% siitä, mitä Maijalla on jaossa.
Maija Rintamäki kertoi avustuksista Leader Yhyres ry:n osalta;
Yhyres ry:llä on jaossa vuodelle 2021 n. 500 000€. Hakijana tulee olla rekisteröity yhdistys. Hankkeen alaraja
n. 10 000€. Investointituki 65% ja kehittämistuki 75%. Omarahaosuus voi olla täysin talkoita.
Tulossa myös keväällä teemahanke, jonka avulla pienemmätkin yhdistykset voi hakea rahoituksia, alaraja
1000€. Lisäksi Yhyres ry:llä on Nuoriso-Leader rahaa, jonka avulla voidaan parantaa lasten ja nuorten
osallisuutta, tähän tuli 90% , tuki 900€. Ottakaa rohkeasti yhteyttä rahoitusasioissa!
6. Asukkaiden kokemusten hyödyntäminen kunnan palveluissa
Miten hyvinvointi- ja terveyttä edistäviä palveluja kehitetään? Kutsutaanko asukkaita ja miten?
Huomioidaanko paikkakuntanne palveluissa esteettömyyttä?
Kunnassa on työntekijä, joka patistaa kuntalaisia liikkeelle, kommentoija oli itsekin lähtenyt.
Kommenttina tuli, että ei tiedetä järjestetäänkö kunnan puolesta esimerkiksi muistisairaille palveluja?
Myöhemmin lisättiin samaan asiaan, että voitaisiinko samaan teemaan liittyvät järjestöt koota yhteen,
esimerkiksi omaishoitajat tms. Esim. toisessa kunnassa omaishoidontuen palvelupäällikkö kutsuu koolle
omaishoidontoimijoita yhteiseen työryhmään keskustelemaan.
Kutsuja yleisesti toivottaisiin lisää erilaisiin ryhmiin. Kalentereita ei ehditä seurata, vaan kutsu tulisi suoraan
vaikka järjestötalon kautta.
Yhteisöille olisi hyvä olla tila, jota yhdistykset saisivat vapaasti ottaa käyttöönsä, niin kuin Lapualla oli.
Isokyrö on tehnyt erilaisia palvelutyytyväisyyskyselyjä asukkaille hyvinvointiin ja kulttuuriin. Toivotaan, että
kunnan asukkaat niihin vastaisi.
7. Järjestötoiminnasta viestiminen kunnan asukkaille?
Miten kunta tiedottaa asukkailleen? Onko säädöllisiä tiedotteita kotisivujen lisäksi? Onko tiedotteissa tai
kotisivuilla tietoa myös järjestöjen tarjoamista palveluista? Miten järjestöt tiedottavat palveluistaan?
Jakavatko kunnat ja järjestöt toistensa päivityksiä somessa? Miten yhteistä tiedotusta voitaisiin kehittää?

Muistikerho kokoontuu kerran kuukaudessa kirjastolla, paikalle kokoontuu noin 20 henkilöä.
Toimintaan on oltu hyvin tyytyväisiä.
Aiheeseen ei tullut muita vastauksia.
________
Osallistua ohjeistettiin kirjautumaan mentiin, jonka kautta jokainen sai antaa oman arvionsa siitä, miten
järjestöystävällinen kunta Isokyrö on.
________

Isonkyrön kunnan tulos:

Vertailun vuoksi katsottiin, kuinka Etelä-Pohjalaisten kuntien ja kaupunkien johtajat ovat arvioineet
itsensä:

Tulosten mukaan Isokyrö peittosi kuntajohtajat arvioissa!
Muistutuksena, lähettäkää Antille sähköpostiosoitteenne, että saatte tilaisuudesta muistion itsellenne.
Järjestäjät kiittivät osallistujia hyvästä keskustelusta ja ideoista. Tästä jatketaan sitten seuraavaksi uudella

teemalla, kunhan vallitseva tilanne antaa myöden!
Muistion kirjasi
Maija Rintamäki, Leader Yhyres
Alla Yhyres ry:n esitys:

