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Järjestötoimijoiden uutiskirje 2/2020 
 

 
Koronaviruksen mullistettua arkemme nopeasti uuteen uskoon myös yhdistykset ja seurat ovat 
joutuneet aivan uudenlaisen tilanteen eteen. Monet tutut toimintatavat eivät ole poikkeusoloissa 
mahdollisia, mutta järjestökentän apua ja tukea tarvitaan silti.  
 
Uudet, luovat tavat ihmisten kohtaamiseen ja tukemiseen ovat tärkeitä kriisistä selviytymisessä. 
Avuksi oleminen toiselle antaa hyvän mielen itsellekin. Esimerkiksi Lähellä.fi-verkkopalvelusta voi 
katsoa vinkkejä muiden Pirkanmaan yhdistysten ja yhteisöjen toimintamuodoista.  
 
Ylöjärven kaupunki tiedottaa koronavirustilanteesta kootusti osoitteessa 
www.ylojarvi.fi/koronavirus.  
 
Tämä järjestyksessä toinen uutiskirje kokoaa yhteen ajankohtaiset asiat ylöjärveläisten yhdistysten 
ja seurojen käyttöön näissä odottamattomissa oloissa.   
 

 

Ota vapaaehtoiset mukaan toimintaan 
 
Poikkeusolojen keskellä moni tarvitsee apua arjesta selviytymiseen, 
samaan aikaan ihmisten auttamisen halu on suuri.  

 
Vapaaehtoistyo.fi on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa 
tavoittelematon vapaaehtoistöitä kokoava sivusto. Se on erinomainen apu 
kaikille järjestötoimijoille vapaaehtoisten tavoittamiseen. Ylöjärven omat 
sivut ovat täällä: www.vapaaehtoistyo.fi/ylojarvi. Sivustolle on lisätty 
Koronapandemia-nappi poikkeusajan vapaaehtoistarpeita varten. 

 
Jos yhdistys ei ole vielä tehtäväntarjoajana sivustolla tai ei muista miten 
sitä käytetään, vapaaehtoistyön koordinaattori Soila Simola (yhteystiedot 
kirjeen lopussa) lupaa auttaa pikaisella aikataululla. 

 

 
Poikkeusolot muuttivat aikatauluja 

 
Toukokuulle suunniteltu kaupungin, järjestöjen ja muiden kumppaneiden 
yhteistyötapaaminen Kumppanuusfoorumi joudutaan siirtämään ensi 
syksyyn. Uusi ajankohta on 24.9.2020 klo 17-19, paikkana kaupungintalo. 
Kutsu lähetetään lähempänä tapahtumaa kaikille postituslistalle 
ilmoittautuneille.  

https://lahella.fi/
http://www.ylojarvi.fi/koronavirus
http://www.vapaaehtoistyo.fi/ylojarvi


2 (3) 

 

Ylöjärven kaupunki Kuruntie 14, PL 22 p. 03 565 30 000 Y-tunnus 0158221-7 
 33471 Ylöjärvi kirjaamo@ylojarvi.fi www.ylojarvi.fi 
 

Ylöjärven kaupungin uuden verkkosivuston julkaisu lykkääntyy niin ikään 
ensi syksyyn. Nykyisillä sivuilla oleva yhdistysluettelo siirretään uusille 
sivuille ja luetteloa päivitetään yhdistysten ilmoitusten mukaisesti. 
 
Nykyinen yhdistysluettelo sekä lomake yhteystietojen päivittämistä varten 
löytyvät osoitteesta www.ylojarvi.fi/ylojarvi-tietoa/yhdistykset/. Kiitos jo 
tietonsa päivittäneille. Jos omat tietonne on vielä päivittämättä tai 
ilmoittamatta, kannattaa toimia heti. Pandemian aiheuttama poikkeustila 
on osoittanut, miten tärkeää kaupungin on saada nopeasti yhteys 
paikallisiin järjestötoimijoihin. 

 
Kun tapahtumat ja kokoontumiset ovat jälleen mahdollisia, kannattaa 
muistaa kaupungin tapahtumakalenteri. Sieltä poimitaan tapahtumatietoja 
myös kaupungin eri painettuihin julkaisuihin. Linkki tapahtumakalenteriin 
ja vuoden 2020 julkaisujen aikataulut löytyvät täältä:  
www.ylojarvi.fi/uutiset/ilmoita-tapahtumista-kaupungin-nettisivuilla-ja-
julkaisuissa-3/  

 
 

Tavoita lapset ja perheet 
 
Urheilutalon Kevätsäpinät -tapahtuma joutui siirtymään koronan tieltä, 
mutta Tekemistä lapsille Ylöjärvellä - Facebook-ryhmä tarjoaa 
tekemisvinkkejä myös poikkeusaikaan. Koska vinkkejä voi jakaa kuka 
tahansa, tämä on myös järjestöille toimiva väylä tavoittaa lapsiperheitä.  
 
Kaupungin vapaa-aikapalvelut järjestää Back to School - 
harrastetapahtuman kouluvuoden alkaessa 8.8. yhteistyössä kauppakeskus 
Elon, paikallisten liikuntaseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. 
Yhteyshenkilönä toimii liikuntakoordinaattori Sini Aalto (yhteystiedot 
kirjeen lopussa). 

 

Työllistä nuori kesällä 
 

Kaupunki tukee nuoria työllistäviä ylöjärveläisiä yrityksiä ja yhdistyksiä 
myös tänä kesänä. Kesätyötukea haetaan Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n 
kautta. Tuen määrä on 250 euroa/kesätyöpaikka. Tuki myönnetään 
hakemusten saapumisjärjestyksessä. Lisätietoja ja hakulomake: 
www.ylojarvi.fi/uutiset/nuoret-yritykset-ja-yhdistykset-kesatyotuki-2020-
haettavissa 
 
  

Ilmoittaudu uutiskirjeen postituslistalle 
 
Ilmoittamalla järjestönne yhteystiedot tällä lomakkeella saatte seuraavat 
uutiskirjeet varmuudella sähköpostiinne. 
 
Postituslistalla on vasta 20 ylöjärveläisyhdistystä ja -seuraa. Laitetaan sana 
kiertämään postituslistasta ja uutiskirjeestä! 
 

http://www.ylojarvi.fi/ylojarvi-tietoa/yhdistykset/
http://www.ylojarvi.fi/uutiset/ilmoita-tapahtumista-kaupungin-nettisivuilla-ja-julkaisuissa-3/
http://www.ylojarvi.fi/uutiset/ilmoita-tapahtumista-kaupungin-nettisivuilla-ja-julkaisuissa-3/
https://www.facebook.com/groups/358508301287427/
https://www.ylojarvi.fi/uutiset/nuoret-yritykset-ja-yhdistykset-kesatyotuki-2020-haettavissa/
https://www.ylojarvi.fi/uutiset/nuoret-yritykset-ja-yhdistykset-kesatyotuki-2020-haettavissa/
https://link.webropolsurveys.com/S/48FF32AD0FAD40D9
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Seuraavan uutiskirjeen aikaan ensi syksynä pahin koronamyrsky lienee jo takana. Järjestöjen ja 
vapaaehtoisten rooli tulee olemaan tärkeä myös kriisistä palautumisessa. Kun poikkeusolot ovat ohi, 
saa taas itsekin palata tärkeiden harrastusten pariin.  
 
Näinä poikkeuksellisina aikoina horisontissa on nähtävissä valoa ja toivoa. Edetään niitä kohti yhdessä 
ja pidetään huolta toisistamme! 
 

 
Yhteistyöterveisin, 
 
Anna Koski 
hyvinvointikoordinaattori 
 
p. 044 4811471 
anna.koski@ylojarvi.fi 
Kehityspalvelut 
Ylöjärven kaupunki 
 
 
 
 
 

 
 
Toimintanne tukena ja apuna ovat myös  
 
Ylöjärven järjestöagentit 

 Susanna Grönlund, MLL:n Ylöjärven yhdistys, 
susanna.gronlund@gmail.com  

 Leena Lehtisyrjä, Ylöjärven Diabetesyhdistys, p. 0400640845 
leena.lehtisyrja@gmail.com 

 
Seuraparlamentti, yhteyshenkilö  

 Sini Aalto, p. 041 730 0165, sini.aalto@ylojarvi.fi 
 
Vapaaehtoistyön koordinaattori, Ylöjärven seurakunta 

 Soila Simola, p. 044 7868020, soila.simola@evl.fi 
 

 


