KUINKA LISÄTÄÄN LAPSIPERHEIDEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KUNNAN ALUEELLA
Infotapahtuma torstaina 19.8.2021, SRK-talo Sonkajärvi

YHTEENVETO AJATUKSISTA
- Hiljaisen tiedon siirtäminen sukupolvelta toiselle eli ylisukupolvellista toimintaa.
- Yhteistyön lisäämistä eri toimijoiden välillä. Esim. Pilkkijät+partio+SPR+Pahka+martat yms.
- Nuorten kesätöihin aktivointi ja yksityiset sekä yhdistykset sekä kunta palkkaamaan nuoria.
- Skeittipaikka sekä skeittikerho.
- Voimistelu-/tanssillinen voimisteluryhmiä
- Ohjattua harrastetoimintaa esim. kalastus, perhonsidonta, vaapuntekoa, pihapelikerho, lautapelikerho,
sulkapallokerho.
- Äiti/Isä+lapsi jumppa
- Terhokerho, sieltä mummot ja ukit mukaan toimintaan.
- Keskustelumahdollisuuksia, niin vilkkaille, kuin hiljaisille.
- Lapsiperheiden kerhoja, mukaan ohjaaja.
- Elokuvailtoja.
- Kerhonvetäjille koulutusta. Mm. Pohjois-Savon liikunta järjestää ohjaajakoulutuksia.
- Koulutuksia aremmille lapsille ja nuorille.
- 4H-kerhon tyyppistä toimintaa tai 4H-kerhon aktivointi kuntaan.
- Lastenhoitokoulutus (MLL)
- Itsepuolustuskoulutus tytöille.
- Asiantuntijaluentoja
- Tukemista lapsiperheiden vanhemmille, ohjausta perusasioihin sekä tukea arjen rytmitykseen.
- Kesäaikana lyhyitä kerhoja.
- Ruokakursseja lapsiperheille, taloudellista kodinhoitoa.
- Mopoille remppatila sekä kiihdytyssuora tai temppurata.
- Monitoimiurheilukenttä, missä olisi erilaisia harrastuspaikka kaikenikäisille. Esim. kiipeilyseinä.
- Vaihtoehtoisia ajanviettopaikkoja nuorille, ettei pelkästään piipulla oltaisi.
- Esittelyvideoita kunnan tiloista ja palveluista. Nuoret osallistetaan mukaan.
- Välinelainausta, esim. kirjastosta, urheiluseuroilta ja nuorisotoimelta. Tällä taataan tasavertaisempi
mahdollisuus harrastaa, myös vähävaraisille. Lainattavista tavaroista selkeä lista siitä mitä voi lainata ja
mistä.

- Kylätaloille kesäleirejä.
- Lomaleirejä maaseudulle sekä mahdollisesti tuettuja lomia.
- Kimppakyydit harrastuksiin sekä tapahtumiin. Yhteinen whatsapp-rinki tai muu tiedotuskanava.
- ”Koko kylän ukki” kuljettaa.
- Pali-kuljetustyyppinen palvelu
- Yhteiskuljetus tapahtumiin, ilmainen? Kunnalle oma bussi? Mahdollisuus kylien välisiin kuljetuksiin.
- Veturilta tukea nuorisobussi-kokeiluun, jolla voisi kuljettaa nuoret nuorisoiltoihin ja tapahtumiin.
- TIEDONKULKU JA TIEDOTUKSEN PARANTAMINEN!!!
- Järjestöt tutuksi tapahtumissa, esim. sykettä syksyyn. Taikayö nykymuodossa pois.
- Mopojen taitokisa, mukaan moottorikerhoja, esim. näyttely ja kulkue.
- Pyöräilytapahtumia, pyöräilyreittien kunnostus sekä merkkaus. Lisäksi merkityt reitit kartalle ja jakoon.
Pyöräilykampanja.
- Elokuvafestivaali, paikallisia tähtiä, drive in-elokuvia.
- Kulttuuritapahtumia nuorille, esim. bändejä.
- Pilkkitapahtumia, onkikisoja sekä lajiin tutustumista. (Sonkajärven pilkkijät, kyläyhdistykset…)
- Volokinpolun hyötykäyttöä tapahtumiin, esim. rasteja, erätaitoja ja ensiaputaitoja. (partio, SPR,
metsästäjät)
- Teemakulkueet. Vanhanajan joulu tai joulumarkkinat. KEKRI-markkinat.
- KUNTA TARVITSEE KUNNON TORIN TAPAHTUMILLE. KUNNAN SYDÄN.
- Huomioidaan myös Sukeva tapahtumissa.
- Kauneuden ja hyvinvoinnin tapahtumia sekä kerhoja.
- Mökkiläisten huomiointi esim. tapahtumin.
- TÄRKEÄÄ SAADA IHMISET YHTEEN!
- Hiihtotapahtumia, hiihtovaellus sekä hiihtokampanjoita.
- Ruoka-avun jako. Kerhoeväiden jako, voisiko taho sponsoroida.
- Selkeästi tiedot esille, mistä apua on saatavilla. (Esim. neuvola)
- Ilmaisia liikuntavuoroja, joita jo löytyykin.
- Tukea harrastevälineisiin sekä harrastustoimintaan.
- Hyväntekeväisyystapahtumista varoja perheille.
- YHTEISOLLISYYTTÄ JA VARHAISTA PUUTTUMISTA EPÄKOHTIIN!

