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Järjestötoimijoiden uutiskirje 4/2021 
 
Hyvät järjestötoimijat!  
 
Kulunut vuosi on ollut epävarmuuden sävyttämä koronapandemian edelleen vaikuttaessa toiminnan 
toteuttamisen mahdollisuuksiin. Monille toimintojen tai tapahtumien peruminen ja uudelleen 
aikatauluttaminen on jo tuttua. Toisaalta yhdessä tekeminen on saattanut tuntua entistä 
tärkeämmältä, silloin kun rajoitukset ovat sallineet kokoontumisen yhteen tai on onnistuttu luomaan 
jokin uudenlainen tapa toimia yhdessä. Mikäli yhdistykselläsi tai järjestölläsi on kuluneelta vuodelta 
kokemus jostakin erityisen onnistuneesta osallistumaan innostaneesta tapahtumasta tai uudesta 
toimintatavasta, voit jakaa siitä tiedon hyvinvointikoordinaattorille. Innostusta tekemiseen kaivataan ja 
silloin hyviä käytäntöjä ja onnistumisia kannattaa yhteisesti jakaa ja levittää.   
 
Vuoden viimeiseen uutiskirjeeseen on koottuna ajankohtaiset asiat ja muistutuksena tiedot 
paikallisesta yhdistystoimijoiden tuesta ja avusta.  
  

Ylöjärven kaupungin Hyvinvointia arkeen -sivusto 
 
Ylöjärven kaupungin kotisivuille on avattu uusi osio, Hyvinvointia arkeen.  
Hyvinvointia arkeen -sivusto on aikuisille suunnattu kokonaisuus, josta löytyy tietoa, tukea ja palveluja 
oman hyvinvoinnin tarkasteluun ja vahvistamiseen.  Sivusto kokoaa yhteen tietoa ja vinkkejä 
ravitsemuksesta, unesta ja levosta, liikkumisesta sekä jaksamisesta ja mielen hyvinvoinnista. 
Ammattilaiset voivat hyödyntää sivustoa neuvonnan ja palveluohjauksen työvälineenä. Sivustolla on 
myös linkki lähellä.fi -palveluun, johon järjestöjä kannustetaan lisäämään tiedot omasta toiminnastaan. 
  
Hyvinvointia arkeen -sivustoa on työstetty osana maakunnallista PirSote-hanketta eli tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskuspalvelujen kehittämistä. PirSote-hanke on osa Pirkanmaan hyvinvointialueen 
rakentamista. Sisällön tuottamiseen on osallistunut asiantuntijoita kaupungin eri palveluista ja 
kokonaisuutta on rakennettu kuullen asukkaiden toiveita ja tarpeita.   
 
Hyvinvointia arkeen -sivusto on kehittyvä kokonaisuus, joten kokemuksia ja palautetta sivustosta 
otetaan mielellään vastaan. Voit laittaa palautetta suoraan kaupungin hyvinvointikoordinaattorille.  
 
Lisätiedot: Anna Mäkelä p. 044 481 1471, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi 
  

https://www.ylojarvi.fi/hyvinvointia-arkeen
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Kumppaneita mukaan Perhesporttis-toimintaan 
 
Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut hakee uusia yhteistyökumppaneita perheliikuntaan. Kaupunki 
haluaa laajentaa nykyistä perheliikunnan tarjontaa ja toivoo toimintaan mukaan yhdistyksiä ja muita 
toimijoita.  
 
Perheliikunta tarkoittaa avointa, maksutonta ja vapaamuotoista liikuntavuoroa perheille lähikoulun 
liikuntasalissa. Ideana on, että yhteistyökumppanin edustajat yhdessä perheiden kanssa rakentavat 
liikuntasaliin palloilu- ja temppuratoja sekä siivoavat salin tunnin loputtua.  
Perheliikuntavuorot on tarkoitettu varhaiskasvatus- ja alakouluikäisille lapsille vanhempineen. Liikunta 
tapahtuu vanhempien vastuulla.  
 
Perheliikuntatoimintaa on harjoitettu perhesporttiksen nimellä kaupungin liikunnanohjaajien 
vetämänä muun muassa Ylöjärven Urheilutalolla. Kokemukset ovat olleet hyviä ja nyt toimintaa 
haluttaisiin laajentaa vapaaehtoistoiminnan kautta. 
  
Perheliikuntaa järjestetään kevätkaudella 10.1.-24.4.2022.  
 
Kysy rohkeasti lisää 31.12.2021 mennessä: liikunnanohjaaja Riikka Tuominen, p. 050 365 2341 tai 
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi 
 
 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
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Ilahduta joulukortilla - osallistu kaupungin ja seurakunnan kampanjaan 
 
Joulu ja joulukorttien aika lähestyy. Joulutervehdykset eivät kuitenkaan jakaannu tasaisesti ja osa 
meinaa jäädä kokonaan ilman. Auta meitä viemään iloa yksinäisille!   
 
Ylöjärven kaupunki on mukana Ylöjärven seurakunnan koordinoimassa korttikampanjassa, jonka 
tavoitteena on ilahduttaa ylöjärveläisiä joulukorteilla. Haastammekin nyt myös kaikki ylöjärveläiset 
järjestöt askartelemaan joulukortteja ylöjärveläisten iloksi. 
 
Voit osallistua joulumielen jakamiseen askartelemalla kortteja ja toimittamalla ne keräyspisteisiin 
12.12. mennessä. Muista myös kirjoittaa korttiin oma joulutervehdyksesi.  
Voit tuoda tervehdyksesi joulukorttien keräyspisteisiin kirjastoihin (Leija, Kuru ja Viljakkala), Ylöjärven 
kirkkoon ja seurakuntakeskukselle, Kurun kirkkoon tai Viljakkalan kirkkoon. Voit myös sujauttaa kortit 
Pappilan Perhetalon postilaatikkoon (Loilantie 3-5, tien vieressä) tai lähettää korttisi postin välityksellä 
osoitteeseen Ylöjärven seurakunta, PL 2, 33471 Ylöjärvi.  
 
Jaamme saapuneita kortteja mm. kaupungin kotihoidon ikäihmisille, laitoksiin ja kirkon diakonian 
asiakkaille. Tänä vuonna myös vapaaehtoiset vievät tervehdyksiä kotiovelle asti. 
 
Tule mukaan auttamaan!  
 
Lisätiedot: Soila Simola, p. 044 786 8020, soila.simola@evl.fi  
 

 
 

  

mailto:soila.simola@evl.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 
 
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. 

 
 
Valoa loppuvuoteen! 
 
Yhteistyöterveisin, 
 
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 
 

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  

http://www.ylojarvi.fi/jarjestot-ja-vapaaehtoistyo
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