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Järjestötoimijoiden uutiskirje 3/2021
Hyvää alkanutta syksyä! Syksy on usein uusien alkujen aikaa. Uusien tehtävien ääreltä teille uutiskirjettä
kirjoittaa Anna Mäkelä. Aloitin hyvinvointikoordinaattorina Ylöjärven kaupungilla elokuussa.
Hyvinvointikoordinaattorina vastuualueelleni kuuluu monialainen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen
koordinointi ja toimin myös järjestöyhdyshenkilönä. Aiemmin olen työskennellyt hyvinvoinnin ja osallisuuden
teemojen parissa niin kolmannella sektorilla kuin kuntakentälläkin. Pidän järjestöissä tehtävää työtä kaupungin
asukkaiden hyvän elämän edistämiseksi erittäin merkityksellisenä. Odotankin innolla tutustumista Ylöjärvellä
toimiviin järjestöihin ja yhdistyksiin sekä toimimista yhdessä kanssanne.
Uusia alkuja ja vaikuttamismahdollisuuksia on ajankohtaisesti tarjolla myös järjestötoimijoille neuvostoissa ja
uudessa nuorisotyön parlamentissa. Uuden valtuustokauden myötä etsitään nyt jäseniä kaupungissa toimiviin
neuvostoihin, ohjeet jäsenehdotuksien tekemiseen löytyvät tästä uutiskirjeestä. Lisäksi uutiskirjeessä on asiaa
Ylöjärvelle perustettavasta nuorisotyön parlamentista, johon jäsenhaku on nyt käynnissä. Tervetuloa mukaan
edistämään yhdessä ylöjärveläisten hyvinvointia!
Tässä uutiskirjeessä
• Ehdotukset neuvostojen jäseniksi 29.09.2021 mennessä
• Ylöjärvelle perustetaan nuorisotyön parlamentti, hae mukaan 3.10.2021 mennessä
• Tukea toimintaan

Ehdotukset neuvostojen jäseniksi 29.09.2021 mennessä
Neuvostojen avulla Ylöjärvi haluaa vahvistaa kaupunkilaisten osallisuutta, lähidemokratiaa ja
vaikuttamismahdollisuuksia. Hyvinvointilautakunnan alaisina toimivat lapsi- ja nuorisoneuvosto,
mielenterveysneuvosto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto sekä Kuru-neuvosto ja Viljakkalaneuvosto. Neuvostot toimivat omaa viiteryhmäänsä edustavien järjestöjen, yhdistysten sekä
muiden tahojen ja kaupungin välisenä yhteistyöelimenä ja niiden tehtävänä on seurata
kaupunkilaisten hyvinvointia ja palveluita omasta näkökulmastaan. Neuvostot voivat tehdä
tarvittaessa ehdotuksia kaupungin lautakunnille ja muille hallintoelimille palvelujen
kehittämisestä. Tarkemmat neuvostojen esittelyt löydät kaupungin nettisivujen neuvostot-sivulta
Kuudessa neuvostossa on avoinna yhteensä 54 paikkaa. Ylöjärven hyvinvointilautakunta valitsee
neuvostojen jäsenet toimikaudekseen pääosin eri järjestöjen esitysten perusteella. Ehdotukset
neuvostojen jäseniksi kaudelle 2021–2025 pyydetään lähettämään sähköisen lomakkeen kautta
viimeistään 29.9.2021. Jokaisella jäsenellä tulee myös olla henkilökohtainen varajäsen.
Ehdotukset neuvostojen jäseniksi pääset jättämään tästä: https://link.webropol.com/s/neuvostot
Neuvostot eivät ole kuntalain tarkoittamia kunnallisia luottamushenkilöelimiä, mutta niiden
jäsenille maksetaan kokouspalkkio.
Neuvostojen toimikausi on yhteneväinen kaupunginvaltuuston toimikauden kanssa, eli syksystä
2021 kevääseen 2025 saakka.
Lisätiedot: Anna Mäkelä p. 044 481 1471, anna.makela@ylojarvi.fi
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Ylöjärvelle perustetaan nuorisotyön parlamentti
Ylöjärvelle perustetaan nuorisotyön parlamentti, jonka vastuutahona on nuorisopalvelut. Vapaaaikalautakunta päätti asiasta yksimielisesti 17.6.2021. Asia nousi vireille lapsi- ja
nuorisoneuvostossa. Neuvosto päätti omassa kokouksessaan 20.10.2020 esittää perustettavaksi
nuorisoparlamentin, jotta kolmannen sektorin ääni saataisiin paremmin kuuluville nuorten
palveluja suunniteltaessa ja järjestettäessä. Nuorisoparlamentin sijaan ryhmästä tullaan
käyttämään nimitystä nuorisotyön parlamentti.
Ylöjärvellä toimii ennestään liikuntajärjestöjen seuraparlamentti (vuodesta 2015) sekä
kulttuuriparlamentti (vuodesta 2020). Kokemukset parlamenteista ovat olleet hyviä. Nuorisotyön
parlamentin tarkoitus on ottaa kantaa ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Tavoitteena on rakentaa
pysyviä yhteistyömuotoja ja kehittää palveluja yhdessä kaupungin kanssa.
Seuraavaksi on tarkoitus löytää jäsenet nuorisotyön parlamenttiin.
Nyt perustettavan nuorisotyön parlamentin tärkeimmät tehtävät ovat
•
•
•
•
•

osallistua keskusteluun kohde- ja/tai toiminta-avustusten periaatteista
vahvistaa järjestötoiminnan merkitystä osana kaupungin palveluita
esittää uusia yhteistyön muotoja sekä kehitysideoita liittyen nuorisotyön olosuhteisiin ja
palveluihin.
seurata kaupungin hyvinvointisuunnitelman toteutumista sekä tarkastella Ylöjärven
nuorista koottua tietoa
muut lautakuntien ja neuvoston nuorisotyön parlamenttiin tuotavat asiat

Nuorisotyön parlamentti koostuu kymmenestä jäsenestä. Edustajia valitaan
hyvinvointilautakunnasta, lapsi- ja nuorisoneuvostosta sekä nuorisovaltuustosta. Muut jäsenet
valitaan Ylöjärvellä toimivista tahoista. Jäsenistön painotus tulee olemaan järjestöissä. Kokouksiin
voidaan kutsua myös asiantuntijavieraita.
Parlamentin toimikausi on neljä vuotta. Se kokoontuu viisi kertaa vuodessa ja tarvittaessa
useammin. Parlamentti valitsee joukostaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Kokouksen
valmistelijana toimii nuorisopalvelupäällikkö ja sihteerinä järjestötyöstä vastaava nuoriso-ohjaaja.
Jäsenehdotukset voi lähettää sähköisellä lomakkeella 3.9.-3.10.2021 välisen ajan. Jäsenet
nuorisotyön parlamenttiin valitaan hyvinvointilautakunnan kokouksessa 12.10.2021. Nuorisotyön
parlamentin ensimmäinen kokous on marraskuussa.
Hakemuslinkki nuorisotyön parlamenttiin: https://link.webropol.com/s/ntparlamentti
Lisätiedot: Riikka Kärkkäinen p. 050 523 2087, riikka.karkkainen@ylojarvi.fi
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Tukea toimintaan
Kaupungin järjestösivuilla www.ylojarvi.fi/jarjestot-ja-vapaaehtoistyo sekä Järjestöyhteistyön ohjeessa on
monipuolisesti tietoa paikallisjärjestöjen käyttöön.
Järjestötoimijoiden uutiskirjeessä tiedotetaan ajankohtaiset asiat Ylöjärvellä toimivien järjestöjen ja yhteisöjen
avuksi. Postituslistalle voi ilmoittautua osoitteessa: www.ylojarvi.fi/toiminnan-tueksi
Syksyn 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.
Pirkanmaan yhteisöjen ja yhdistysten ajankohtaisia tapahtumia ja toimintaa sekä tukea järjestöille löytyy myös
www.lahella.fi -sivustolta.

Iloa syksyn alkuun!
Terveisin,
Anna Mäkelä
hyvinvointikoordinaattori
p. 044 481 1471, 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. 040 064 0845 leena.lehtisyrja@gmail.com
Kulttuuriparlamentti, yhteyshenkilö
• Minna Vallin, p. 050 561 1108, etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi
Nuorisotyön parlamentti, yhteyshenkilö
• Riikka Kärkkäinen, p. 050 523 2087, etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi
Seuraparlamentti, yhteyshenkilö
• Tuomo Järvinen, p. 041 730 0165 etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi
Vapaaehtoistyön koordinaattori, Ylöjärven seurakunta
• Soila Simola, p. 044 786 8020, soila.simola@evl.fi
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