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Kantti kestää
NH – Neurologiska handikapporganisationer utmanar nu för andra gången NH-föreningarna att
tillsammans ordna en träff för kommunalvalskandidater och föreningsaktörer i samband med
bocciatävlingen Kantti kestää. År 2012 spelades boccia i Joensuu, Jyväskylä, Lahtis,
Villmanstrand, Uleåborg, Raumo, Seinäjoki, Tammerfors och Åbo. Får vi denna vår fart på
kandidaterna i hela Finland?
Det är enkelt att arrangera ett Boccia-evenemang. Minst två NH-föreningar måste vara med och
genomföra evenemanget. Till stöd för arrangemangen ges tydliga anvisningar på adressen
www.nv.fi/aineistopankki, men evenemanget kan göras precis som man vill ha det. Huvudsaken är
att valkandidaterna och föreningsmänniskorna möts och blir bekanta.
Alla orter som genomför ett boccia-evenemang får baserat på kostnadsutredning högst 200 € för
att täcka kostnaderna. Dessutom betalas 200 € i ekonomisk uppmuntran till de femton föreningar
som först anmäler sin ort som ansvarig ledare för evenemanget. Sista anmälningsdag är 8.2.
Arrangemanget av Kantti kestää-boccia i ett nötskal:
1. Ta kontakt med minst en, gärna flera NH-föreningar på orten och kom överens om att
arrangera ett evenemang. Föreningarna anges per region på adressen
www.nv.fi/alueellinen-toiminta/jasenyhdistykset.
2. Bestäm tillsammans tid, plats, budget och central arbetsfördelning för ert evenemang, till
exempel mötessammankallare, ansvarig för program, lokaler, utrustning samt informering
och inbjudningar.
3. Ta kontakt med tjänstemännen i er kommun (social- och hälsovård, idrott, fritid, kultur osv.)
i frågor som gäller evenemangen, till exempel förfrågningar om lokaler och utrustning eller
för att bjuda in deras representanter.
4. Kandidatnomineringen fastställs torsdag 9.3. Be att få kandidatlistor från kommunen och
skicka inbjudningar. Tveka inte att ta kontakt även med kända kandidater! En mall för
inbjudan finns i NH-materialbanken www.nv.fi/aineistopankki. Förhandsröstning ordnas i
Finland 29.3–4.4. Den egentliga valdagen är söndag 9.4
5. Kom överens om ansvarsfördelningen för programmet på evenemanget: välkomsttal,
värdinna eller värd för kandidaterna, spelledare, vem som kokar kaffe, dukar borden, städar
osv.
6. Förvissa er även om att det kommer mycket folk från er egen förening. Locka gärna med
även representanter för pressen. Dela spelresultat och spelstämningar i sociala medier.
Ni kan anmäla att ni arrangerar ett evenemang till och med 8.2 på adressen
https://my.surveypal.com/NV-KanttiKestaa. I anmälan behövs kontaktuppgifter till kontaktpersonen
samt uppgifter om partnerföreningar, evenemangsuppgifterna kan kompletteras senare. Alla med!
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