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Järjestötoimijoiden uutiskirje 3/2020

Iltojen pimetessä ja talven tehdessä hiljalleen tuloaan, on tullut aika vuoden 2020
viimeiselle uutiskirjeelle. Uutiskirjeet saa suoraan omaan sähköpostiin, kun
muistaa ilmoittautua postituslistalle osoitteessa
https://www.ylojarvi.fi/toiminnan-tueksi.

Lämpimät kiitokset vielä kaikille Kumppanuusfoorumiin 24.9.2020 osallistuneille!
Kokoonnuimme yhdistys- ja seuratoiminnan digiloikka -teemalla valtuustosaliin
turvallisuusohjeistukset huomioiden, lopputuloksena tiedontäyteinen ja
lämminhenkinen ilta, josta korona pysyi onnellisesti loitolla. Ensiesittelyssä olivat
mm. kaupungin uudet nettisivut järjestöille, järjestöyhteistyön ohje
sekä Vapaaehtoistyö.fi- ja Lähellä.fi-verkkopalvelut.

Kumppanuusfoorumin viesti toimijoille oli, että digiympäristöjen käyttö ei ole
lopulta vaikeaa, ja niiden käyttöön on saatavilla myös tukea.

Ylöjärven järjestöjen omat nettisivut
Tärkein uusi sähköinen ympäristö ylöjärveläistoimijoiden kannalta on järjestöjen
oma sivusto kaupungin uusilla nettisivuilla osoitteessa
https://www.ylojarvi.fi/jarjestot-ja-vapaaehtoistyo. Kannattaa tutustua!

Järjestöyhteistyön ohje kokoaa yhteen kaiken tarpeellisen
Kaupungin tarjoamat palvelut ja tuen muodot ylöjärveläisten järjestötoimijoiden
tarpeisiin on koottu elokuussa käyttöön otettuun Ylöjärven järjestöyhteistyön
ohjeeseen. Sen tarkoituksena on helpottaa kaupungin ja järjestöjen yhteistyötä.
Ohje löytyy kaupungin uusilta järjestösivuilta (osoite yllä), josta sen voi myös
tulostaa. Järjestöyhteistyön ohjetta päivitetään tarvittaessa.

Hae mukaan kulttuuriparlamentin jäseneksi
Ylöjärvelle perustetaan kulttuuriparlamentti. Sen tarkoituksena on mm. tehdä
kannanottoja ja toimenpide-ehdotuksia sekä vahvistaa kulttuurin asemaa
kaupungissa.

Haluaisiko yhdistyksenne mukaan kulttuuriparlamenttiin? Jäsenehdotuksia voi
lähettää vapaamuotoisella hakemuksella perusteluineen vapaa-aikajohtaja Minna
Vallinille sähköpostitse etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi 30.10.2020 saakka. Mainitse
mitä taiteenalaa, järjestöä ja/tai yritystä edustat. Jäsenet kulttuuriparlamenttiin
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valitaan vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 1.12.2020.

Uutinen kulttuuriparlamentin perustamisesta on kaupungin nettisivuilla.
https://www.ylojarvi.fi/ylojarvelle-perustetaan-kulttuuriparlamentti-hae-mukaan

Nuorisotyötä tekevien järjestöjen ilta
Nuorisopalvelut järjestää 5.11.2020 tapaamisen nuorisotyötä tekeville kolmannen
sektorin toimijoille. Tapaaminen on Vanhan Räikän Joensivu-salissa klo 18:00
alkaen. Ilmoittautumiset 1.11. mennessä Tiina Sirenille tiina.siren@ylojarvi.fi tai
puh. 050 390 4793. Kerrothan ilmoittautuessasi mahdolliset erityisruokavaliot,
koska paikalla on kahvitarjoilu. Saat tarvittaessa myös linkin etäyhteyttä varten.
Ohjelmassa on oman toiminnan esittelyä, tilannekatsaus ja tulevaisuuden visioita
vapaamuotoisen keskustelun kautta.

Seuraparlamentti uudistui
Seuraparlamentti on viime kokouksessaan todennut uuden seuraparlamentin
kokoonpanon, joka aloittaa 1.1.2021 kahden vuoden toimikautensa. Tarkempaa
tietoa on luvassa seuraavassa seuratiedotteessa, joka ilmestyy marraskuun aikana.

Vahvista digitaitoja työväenopiston kursseilla
Tampereen seudun työväenopisto on tarttunut tuumasta toimeen ja järjestänyt
tietotekniikan koulutusta Kumppanuusfoorumissa esitettyjen toiveiden pohjalta.
Katso tarkemmat tiedot kursseista ja ilmoittautumisesta tämän uutiskirjeen
lopusta.

Yhteistyöterveisin,
Anna Koski, hyvinvointikoordinaattori
p. 044 4811471, etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi

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, etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi

Kulttuuriparlamentti, yhteyshenkilö
· Minna Vallin, p. 050 561 1108, etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi

Vapaaehtoistyön koordinaattori, Ylöjärven seurakunta
· Soila Simola, p. 044 7868020, soila.simola@evl.fi
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