Infokirje yhdistyksille
tammikuu 2017

Meidän Kantti kestää!
NV – Neurologiset vammaisjärjestöt haastaa nyt toista kertaa NV-yhdistyksiä järjestämään
yhdessä kuntavaaliehdokkaiden ja yhdistystoimijoiden kohtaamisen Kantti kestää -boccia-kisan
merkeissä. Vuonna 2012 bocciaa pelattiin Joensuussa, Jyväskylässä, Lahdessa,
Lappeenrannassa, Oulussa, Raumalla, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Saadaanko tänä
keväänä ehdokkaat liikkeelle koko Suomessa?
Boccia-tapahtuman järjestäminen on yksinkertaista. Tapahtumaa toteuttamassa tulee olla
vähintään kaksi NV-yhdistystä. Järjestämisen tueksi tuotetaan selkeitä ohjeita helmikuun aikana
osoitteeseen www.nv.fi/aineistopankki, mutta tapahtumasta voi tehdä juuri omannäköisensä.
Pääasia on, että vaaliehdokkaat ja yhdistysten ihmiset kohtaavat ja tulevat tutuiksi.
Kaikki boccia-tapahtuman toteuttavat paikkakunnat saavat kustannusten kattamiseen enintään 200
€ kuluselvityksen perusteella. Lisäksi niiden viidentoista yhdistyksen, jotka ensimmäisenä
ilmoittautuvat paikkakuntansa tapahtuman vetovastuuseen, tilille maksetaan 200 € kannusteraha.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 8.2.
Kantti kestää -boccian järjestäminen pähkinänkuoressa:
1. Ottakaa yhteyttä vähintään yhteen, mielellään useampaan paikkakuntanne NVyhdistykseen, ja sopikaa tapahtuman järjestämisestä. Yhdistykset löytyvät alueittain
osoitteesta www.nv.fi/alueellinen-toiminta/jasenyhdistykset.
2. Päättäkää yhdessä tapahtumanne aika, paikka, budjetti ja keskinäinen työnjako,
esimerkiksi kokoonkutsuja, ohjelmavastaava, tiloista vastaava, välinevastaava sekä
tiedotuksesta ja kutsuista vastaava.
3. Ottakaa yhteyttä kuntanne virkailijoihin (sosiaali- ja terveys, liikunta-, vapaa-aika-, kulttuurijne) tapahtumiin liittyvissä asioissa esimerkiksi tilan ja välineiden pyytämiseksi tai heidän
edustajiensa kutsumiseksi mukaan.
4. Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3. Pyytäkää ehdokaslistat kunnalta ja lähettäkää
kutsut. Ottakaa rohkeasti yhteyttä myös tuttuihin ehdokkaisiin! Malli kutsusta löytyy NVaineistopankista www.nv.fi/aineistopankki. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa
29.3.–4.4. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.
5. Sopikaa tilaisuuden ohjelman vastuista: tervetulopuhe, ehdokkaiden emäntänä tai isäntänä
toimiminen, pelinjohtaja, kahvinkeittäjä, pöydänkattaja, siivous jne.
6. Varmistakaa myös, että omien yhdistystenne väki saapuu paikalle runsain joukoin. Median
edustajiakin on hyvä houkutella mukaan. Jakakaa pelituloksia ja -tunnelmia sosiaalisessa
mediassa.
Tapahtuman järjestämisestä voitte ilmoittaa 8.2. asti osoitteessa https://my.surveypal.com/NVKanttiKestaa. Ilmoittautumisessa tarvitaan yhteyshenkilön yhteystiedot sekä tieto
kumppaniyhdistyksistä, tapahtumatiedot voidaan täydentää myöhemmin. Kaikki mukaan!
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