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Järjestötoimijoiden uutiskirje 2/2021
Alkuvuosi on ollut yhdistys- ja vapaaehtoisrintamalla hiljainen. Edessämme oleva
uusi kesä ja paraneva koronatilanne lupaavat kuitenkin hyvää myös yhdistys- ja
seuratoiminnalle sekä vapaaehtoistyölle Ylöjärvellä.
Vuoden toiseen uutiskirjeeseen on koottu ajankohtaiset asiat sekä
muistinvirkistäjät paikallisesta yhdistystoimijoiden tuesta ja avusta.

Hyödynnä kaupungin tapahtumakalenteria
Koronarajoitusten lieventyessä kannattaa muistaa kaupungin tapahtumakalenteri
osoitteessa www.ylojarvi.fi/tapahtumat.
Kalenterissa voi ilmoittaa maksutta Ylöjärvellä järjestettävistä tapahtumista ja
tilaisuuksista. Mahdollisista muutoksista on tarvittaessa helppo ilmoittaa
kalenterin ylläpitoon.

Muista myös Ylöjärven järjestösivut ja muut palvelut
Kaupungin järjestösivut osoitteessa www.ylojarvi.fi/jarjestot-ja-vapaaehtoistyo
kokoavat yhteen kaiken oleellisen kaupungin tarjoamasta tuesta ja avusta
Ylöjärven järjestötoimijoille. Samasta osoitteesta löytyvä järjestöyhteistyön ohje
sisältää nämä asiat kätevästi tulostettavassa pdf-muodossa.
Kannattaa muistaa myös muut hyödylliset sivustot:
• Vapaaehtoistyö.fi-palvelu osoitteessa www.vapaaehtoistyo.fi tarjoaa
ylöjärveläisyhdistyksille ja -seuroille kätevän tavan tavoittaa toiminnasta
kiinnostuneet henkilöt - helposti ja maksutta.
• Tampereen työväenopiston tarjonta yhdistys- ja seura-aktiivien tueksi
päivittyy opiston kotisivuille www.tampere.fi/tyovaenopisto.
• www.lahella.fi -sivustolta löytyvät Pirkanmaan yhteisöjen ja yhdistysten
tapahtumat, toiminta ja tukimuodot.
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Kaupungin järjestöyhdyshenkilö vaihtuu
Hyvinvointikoordinaattori Anna Koski on siirtymässä kesän koittaessa Ylöjärveltä
Tampereen kaupungin palvelukseen. Hän on toiminut Ylöjärven järjestötoimijoiden
ja kaupungin välisenä yhdyshenkilönä sekä koordinoinut kaupungin
vapaaehtoistyötä vuodesta 2019. Uusi henkilö tähän tehtävään valitaan kesän
aikana, joten tulevan syksyn yhteistyö käynnistyy hänen toimestaan.
On siis aika kiittää. Te yhdistys- ja seura-aktiivit olette olleet tärkeitä ja mieluisia
yhteistyökumppaneitani. Toimintanne on merkittävää ylöjärveläisten hyvän
elämän rakentajana, on ollut ilo ja kunnia tehdä kanssanne työtä siinä
onnistumiseksi. Toivotan kaikkea parasta, iloa ja voimia yhdistysten, ryhmien ja
seurojen toimintaan myös tästä eteenpäin!
Parhain terveisin,
Anna Koski
hyvinvointikoordinaattori

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
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