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Järjestötoimijoiden uutiskirje 1/2020 
 

Edessäsi on ensimmäinen Ylöjärven kaupungin uutiskirje 
järjestötoimijoille. Sen tarkoituksena on koota säännöllisesti yhteen 
ajankohtaiset asiat, vinkit ja yhteystiedot yhdistysten ja seurojen 
käyttöön.  

 
Liittymällä postituslistalle saatte uutiskirjeen iloksenne ja hyödyksenne 
jatkossakin. Ohjeet tähän ja moneen muuhun tärkeään asiaan löytyvät 
alta.  
 
Tervetuloa uutiskirjeen lukijaksi!  

 
 

Avustusten haku 
Kaupungin myöntämät avustukset yhdistyksille, seuroille ja muille 
yhteisöille ovat haettavissa helmikuussa.  
 
1.-28.2.2020 voi hakea seuraavia avustuksia: 
 

 toiminta-avustukset yhdistyksille 

 toiminta-avustukset liikuntajärjestöille 

 kohdeavustukset kulttuurityölle 

 kohdeavustukset nuorisotyölle 

 Vaikuta ja päätä -raha nuorten toimintaan 

 talkooraha 

 ympäristönhoitoavustukset.  
 
Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat saatavilla osoitteesta: 
www.ylojarvi.fi/yhdistysavustukset  

 

 
Kaupungin uudet verkkosivut  

Ylöjärven kaupungin uusi verkkosivusto julkaistaan keväällä 2020. 
Nykyisillä sivuilla oleva järjestöluettelo siirretään uusille sivuille ja 
luetteloa päivitetään yhdistysten ja seurojen ilmoitusten mukaisesti. 
 
Järjestöluettelossa julkaistaan ensisijaisesti yhdistyksen/seuran nimi ja 
www-osoite. Jos omia verkkosivuja tai sosiaalisen median kanavaa ei ole, 
julkaistaan yhteyshenkilön tiedot (esimerkiksi puheenjohtajan tai sihteerin 
sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero). 
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Järjestöluetteloon lisätään ensisijaisesti ylöjärveläisiä yhdistyksiä ja 
seuroja. Luetteloon voidaan nostaa myös alueellisia yhdistyksiä, jotka 
toimivat Ylöjärvellä, mutta joilla ei ole täällä alaosastoa.  
 
Nykyinen järjestöluettelo sekä lomake yhteystietojen päivittämistä varten 
löytyvät osoitteesta www.ylojarvi.fi/ylojarvi-tietoa/yhdistykset/.  
 
Kannattaa huolehtia, että oman yhdistyksen/seuran tiedot ovat 
ajantasalla. Muistakaa lisäksi ilmoittaa tapahtumistanne kaupungin 
tapahtumakalenterissa. 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/  

  
 

Nuorisopassilla toiminta tutuksi  
Kaupunki kokeilee Nuorisopassia keväällä 2020 ja etsii parhaillaan 
yhteistyökumppaneita. Seuroille ja yhdistyksille passi on oiva väline 
markkinoida omaa toimintaa.  
 
Nuorisopassi on matkapuhelimessa toimiva sovellus, johon voidaan ladata 
pääsylippuja vapaa-ajan harrastuksiin, tapahtumiin tai lajikokeiluihin. 
Pilotoinnissa on mukana n. 500 7.-luokkalaista.  
 
Lue lisää ja ota yhteyttä:  
https://www.ylojarvi.fi/vapaa-aika/nuoret/uutiset/ylojarven-kaupunki-
etsii-yhteistyokumppaneita-nuorisopassi-kokeiluun/ 
Heikki Puttonen, Lasten ja nuorten liikuntakoordinaattori  
p. 0444860672, heikki.puttonen@ylojarvi.fi 
 
  

Kumppanuusfoorumi 2020 ja järjestötyön ohje 
Lokakuussa -19 toteutettu Kumppanuusfoorumi saa toivottua jatkoa. 
Kaupungin, järjestöjen ja muiden kumppaneiden yhteistyötapaaminen 
järjestetään 14.5. klo 17-19 kaupungintalolla, tämä jo ylös kalentereihin! 
Kutsut ja ilmoittautuminen ovat luvassa lähempänä ajankohtaa. 

 
Järjestöyhteistyön ohje saadaan yhteiseen käyttöön kesän jälkeen. 
Lisätietoa ohjeesta seuraa tulevissa uutiskirjeissä.  
 

 
Järjestöagentit ja seuraparlamentti tukenanne 

Järjestöagentit ja seuraparlamentti ovat edistämässä yhdistysten ja 
seurojen yhdessä tekemistä ja verkostoitumista sekä toimivat samalla 
yhteyskanavana kaupungin suuntaan.   
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Ylöjärven järjestöagentit ovat 

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

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

 
Seuraparlamentin yhteyshenkilönä toimii  

 Sini Aalto, p. 041 730 0165, sini.aalto@ylojarvi.fi 
 

 

Uutiskirjeen postituslistalle liittyminen 
Ilmoittamalla järjestönne yhteystiedot tällä lomakkeella uutiskirje saapuu 
luoksenne jälleen huhtikuussa.  
 
Postituslistasta ja uutiskirjeestä kannattaa laittaa sana kiertämään 
muillekin seuroille ja yhdistyksille. 
 
 

 
 
 

 
Kevätauringon säteillessä palataan asiaan uuden uutiskirjeen myötä.  
Yhdessä saamme aikaan valoa ja voimia talven pimeyteen! 
 
 
Yhteistyöterveisin, 
 
Anna Koski 
hyvinvointikoordinaattori 
 
p. 044 4811471 
anna.koski@ylojarvi.fi 
Kehityspalvelut 
Ylöjärven kaupunki 
 
 
 
 
 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/48FF32AD0FAD40D9

