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Järjestötoimijoiden uutiskirje 1/2021 
 
Vuosi on vaihtunut uuteen. Poikkeuksellisen haastavasta vuodesta 2020 on 
selvitty ja nyt kaikilla, myös yhdistyksillä ja seuroilla, on edessään puhdas sivu.  
 
Vuotta 2021 suunniteltaessa luovalle ajattelulle on yhä kysyntää. On hyvä pohtia, 
miten oman yhdistyksen tai seuran toiminnan muotoja voisi nykyoloissa kehittää. 
Parhaat ideat uusista toimintatavoista voivat rikastuttaa osallistujien arkea senkin 
jälkeen, kun koronatilanne tänä vuonna toivoaksemme hellittää. 
 
Tähän uutiskirjeeseen on koottu tärkeimmät ajankohtaiset asiat 
ylöjärveläistoimijoiden hyödyksi. Varmistathan seuraavankin uutiskirjeen 
saamisen ilmoittautumalla postituslistalle osoitteessa www.ylojarvi.fi/toiminnan-
tueksi , ellei järjestösi ole sitä jo tehnyt.  
 
 

Vuoden 2021 avustukset haettavissa 
 
Yhdistysten toiminta-avustukset, liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset sekä 
talkooraha ovat haettavissa kaupungilta 26.2.2021 mennessä. Asukaslautakunta 
painottaa talkoorahan myöntämisessä tänä vuonna digiyhteisöllisyyttä.  
 
Vaikuta ja päätä -raha on jatkossa nimeltään Nuva-raha. Nuva-rahan tarkoituksena 
on tukea ja edistää Ylöjärvellä järjestettäviä 7-21 vuotiaiden lasten ja nuorten 
toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia.  
 
Tieto ja linkit kaikkia avustuslajeja ja niiden hakemista koskien päivittyvät 
järjestöjen omille sivuille osoitteeseen www.ylojarvi.fi/yhdistys-avustukset sekä 
Järjestöyhteistyön ohjeeseen. 
 

 

Järjestöyhteistyön rakenteet vahvistuvat  
 
Ylöjärvelle perustetaan tänä vuonna nuorisoparlamentti seuraparlamentin ja 
toimintaansa käynnistävän kulttuuriparlamentin rinnalle. Lisätietoja on saatavissa 
nuorisopalvelupäälliköltä p. 050 523 2087, tiina.salomaki[at]ylojarvi.fi  
 
Parlamenttien lisäksi Ylöjärven järjestöagentit jatkavat kaupungin ja paikallisen 
järjestökentän yhteistyön tukemista myös vuonna 2021.  
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http://www.ylojarvi.fi/yhdistys-avustukset


 Uutiskirje 1/2021  
 
 
 

 
 

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

 2 (2) 

 

Uusia aktiiveja ja tukea toimintaan 
 

Vuoden alussa moni kaipaa uutta harrastusta tai tekemistä. Vapaaehtoistyö.fi-
palvelu osoitteessa www.vapaaehtoistyo.fi tarjoaa ylöjärveläisyhdistyksille ja -
seuroille kätevän tavan tavoittaa toiminnasta kiinnostuneet henkilöt - helposti ja 
maksutta.  
 
Toiminnasta ja tapahtumista kannattaa ilmoittaa www.ylojarvi.fi/tapahtumat -
osoitteessa olevassa kaupungin tapahtumakalenterissa. Sieltä poimitaan 
tapahtumatietoja myös kaupungin eri painettuihin julkaisuihin. 
 
Kaupungin järjestösivuilla www.ylojarvi.fi/jarjestot-ja-vapaaehtoistyo sekä 
Järjestöyhteistyön ohjeessa on monipuolisesti tietoa paikallisjärjestöjen käyttöön. 
Muistathan myös Tampereen työväenopiston tarjonnan yhdistys- ja seura-aktiivien 
tueksi. Koronarajoituksista johtuvien muutosten takia kannattaa seurata tiedotusta 
opiston kotisivuilla www.tampere.fi/tyovaenopisto. 
 

 
 

Seuraavan uutiskirjeen aikaan kevätaurinko säteilee jo meille. Kohti valoisampaa 
mennään!  
 
Voimia ja iloa oman järjestösi tärkeään toimintaan toivottaen, 

 
Anna Koski  
hyvinvointikoordinaattori  
p. 044 4811471, etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi 
 
 
Toimintanne tukena ja apuna: 
Ylöjärven järjestöagentit 

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

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

• Tuomo Järvinen 
041 7300165 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  

http://www.vapaaehtoistyo.fi/
http://www.ylojarvi.fi/tapahtumat
http://www.ylojarvi.fi/jarjestot-ja-vapaaehtoistyo
http://www.tampere.fi/tyovaenopisto
mailto:susanna.gronlund@gmail.com
mailto:leena.lehtisyrja@gmail.com

