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Ylöjärven kaupunki

Tervetuloa ohjeen 
käyttäjäksi!

Olemme kaupungin ja järjestöjen 
kesken yhteisellä asialla -
edistämässä hyvää elämää 
Ylöjärvellä.

Järjestöyhteistyön ohje on työkalu 
yhdistyksille, seuroille ja 
kaupungille sujuvan yhteistyön 
edistämiseksi. 

Päivittyvät ohjeet, yhteys- ja muut 
tiedot ovat kaupungin 
järjestösivuilla osoitteessa:

www.ylojarvi.fi/jarjestot-ja-
vapaaehtoistyo
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1. Avustukset
Kaupunki tukee vuosittain paikallisten yhdistysten ja seurojen toimintaa                      

erilaisilla avustuksilla.

Avustuslajit on kuvattu tässä osiossa. Tarkemmat ohjeet, hakuajat ja yhteyshenkilöt 
päivittyvät järjestösivuille osoitteeseen www.ylojarvi.fi/yhdistys-avustukset

Vuonna 2022 avustusten hakuaika on 1.-31.3.2022

http://www.ylojarvi.fi/yhdistys-avustukset
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1. Yhdistysten yleisavustukset

Hyvinvointilautakunnan myöntämä 
yhdistysten yleisavustus on tarkoitettu 
rekisteröityjen yhdistysten 
järjestämän yleishyödyllisen 
paikallisen Ylöjärvellä toteutettavan 
toiminnan tukemiseen.

2. Liikuntajärjestöjen 
toiminta-avustukset

Tätä yleisavustusta voivat anoa kaikki 
Ylöjärvelle rekisteröityneet 
yhdistykset, jotka ovat järjestäneet 
liikunnallista toimintaa vähintään 
vuoden ajan. 

Avustukset myöntää 
hyvinvointilautakunta.
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3. Nuorisotyön toiminta-
avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää 
vuosittain toiminta-avustuksia 
nuorisotoimintaan. Toiminta-avustus 
on yleisavustus, jota voivat anoa 
kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet 
yhdistykset, jotka ovat järjestäneet 
nuorisotoimintaa vähintään vuoden 
ajan. 

4. Kulttuurityön kohdeavustukset

Kulttuurityön kohdeavustuksia 
myönnetään ylöjärveläisille 
yhdistyksille ja ryhmille 
kulttuuripalveluiden tuottamiseen. 
Kohdeavustukset maksetaan 
tositteiden perusteella.

Kulttuurityön kohdeavustukset 
myöntää hyvinvointilautakunta.
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5. Projektituki

Hyvinvointilautakunnan 
projektituki on tarkoitettu 
yhdistyksille, yhteisöille tai 
ryhmille yleishyödyllisen, 
paikallisen ja maksuttoman 
toiminnan järjestämiseen sekä 
tapahtumien toteuttamiseen. 
Projektitukea voidaan myöntää 
ylöjärveläisten elinolosuhteiden 
laadun, hyvinvoinnin tai 
osallisuuden edistämiseen. 

6. Nuva-raha

Nuva-rahaa (entistä Vaikuta ja Päätä -
rahaa) myönnetään 7-21-vuotiaille 
suunnattuun toimintaan ja sen 
tukemiseen. Hakija voi olla 
yksityishenkilö, nuorten ryhmä, 
oppilaskunta tai kolmannen sektorin 
toimija. 

Nuva-rahan jakaa nuorisovaltuuston 
esityksestä hyvinvointilautakunta. 
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7. Ympäristönhoitoavustukset

Ympäristölautakunnan myöntämää 
avustusta voi saada 
esimerkiksi ympäristön siistimis- tai 
kunnostustöistä aiheutuviin kuluihin.

Avustuksia myönnetään Ylöjärvellä 
tehtävään toimintaan pääsääntöisesti 
yhdistyksille ja seuroille. 
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2. Tilat
Kaupunki tarjoaa tiloja järjestöjen käyttöön sekä ilmaiseksi                         

että maksua vastaan. 

Toimintaan sopivia tiloja on saatavilla myös muilta järjestöiltä                   
ja toimijoilta.
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2.1 Maksuttomat tilat

• Paikalliset yhdistykset, kylätoimikunnat 
ja toimintapiirit saavat käyttää 
veloituksetta seuraavia *-merkittyjä 
tiloja kaksi kertaa vuodessa. Yksi 
käyttökerta saa kestää enintään kolme 
tuntia.

• Tilan voi varata kaupungintalon 
tilavarauksien, kyseisen kirjaston, 
koulun tai päiväkodin kautta. 

• Hallinto- ja talousosaston hallinnassa 
olevia tiloja voidaan antaa tilapäisesti 
esim. yhdistysten vuosikokousten 
käyttöön.

• Neuvotteluhuone Tiura kaupungintalolla*

• Kuru-sali Kurun kirjastolla*

• Kokoushuone Viljakkalan kirjastolla*

• Pääkirjasto Leijan monitoimisali*

• Kouluilta ja päiväkodeilta annetaan 
veloituksetta tiloja (lukuun ottamatta 
liikuntatiloja) niiden toimintaa tukevien 
yhdistysten, kuten vanhempain- ja 
kyläyhdistysten, käyttöön.

• Soppeensydämen Lähitorin tiloja annetaan 
veloituksetta ikääntyneiden palveluja 
tukevien yhdistysten, kuten omais- ja 
potilasyhdistysten, vertaisryhmätoimintaan. 
Tilavaraukset:                                               
marja-leena.ala-laurila[at]ylojarvi.fi

• Teknisen varikon tilavaraukset: Ulla Siuko,  
050 562 0940, etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi
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2.2 Maksulliset tilat

• Koulujen liikuntasaleja on  
vuokrattavissa ilta- ja 
viikonloppukäyttöön 
liikuntapalveluilta.

• Muita koulujen ja päiväkotien 
vuokrattavia tiloja voi tiedustella 
kunkin koulun rehtorilta ja kunkin 
päiväkodin johtajalta. 

• Nuorisotilojen vuokraamisesta 
viikonloppukäyttöön voi tiedustella 
nuorisopalveluista. 

• Vanhan Räikän yläkertaa vuokraa 
kulttuuripalvelut ja alakertaa kahvilayrittäjä 
Johanna Koivu.

• Kirjastot vastaavat omien tilojensa 
vuokraamisesta. Kurun kirjasto vuokraa myös 
Kurun Hirsilinnaa. 

• Kuntoutus- ja muistikeskuksen kuntosali ja 
allastilat Tiuravuoren palvelukeskuksella ovat 
vuokrattavissa.                                  
Tiedustelut: leila.liesmaki[at]ylojarvi.fi 

• Muiden kaupungin vuokraamien tilojen 
varaustilannetta voi tiedustella 
kaupungintalon tilavarauksista.

• Lisäksi vuokrattavissa on useita yhdistysten ja 
muiden tahojen juhlatiloja: 
www.visitylojarvi.fi/fi/katso-myos/kokous-ja-
juhlatilat
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3. Yhteistyön rakenteet
Kehen olla yhteydessä, miten päästä vaikuttamaan, miten saada oman 

järjestön ääni kuuluviin?

Tämä osio kertoo avainhenkilöiden yhteystiedot ja esittelee 
yhteistyön kanavat. 
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3.1 Yhteyshenkilöt järjestöyhteistyössä

Järjestöagentti edistää paikallisten 
yhdistysten verkostoitumista ja 
kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä. 
He ovat tärkeä yhteyskanava kaupungin 
ja järjestöjen välillä. 

Järjestöyhdyshenkilö toimii kaupungin 
hallinnossa vastaten yhteistyön 
koordinoinnista kaupungin ja järjestöjen 
välillä.

Ylöjärven järjestöagentit

• Susanna Grönlund, MLL:n Ylöjärven yhdistys 
susanna.gronlund[at]gmail.com

• Leena Lehtisyrjä, Ylöjärven Diabetesyhdistys 
0400 640845, leena.lehtisyrja[at]gmail.com

Järjestöyhdyshenkilö 

• hyvinvointipäällikkö Anna Mäkelä
044 481 1471, etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi
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3.2 Osallistumisen ja vaikuttamisen kanavat
• Seuraparlamentti

Seuraparlamentti tarjoaa seuroille mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon ja 
osallistaa niitä kaupungin suunnitteluun. 

Yhteyshenkilö vs. liikuntapäällikkö Tuomo Järvinen 041 7300165, 
etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi

• Kulttuuriparlamentti

Kulttuuriparlamentin tarkoitus on tehdä kannanottoja ja toimenpide-ehdotuksia sekä 
vahvistaa kulttuurin asemaa kaupungissa. Kulttuuriparlamentilla vahvistetaan 
kaupungin yhteistyötä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa sekä pyritään 
tarkastelemaan kulttuuria laaja-alaisesti.

Yhteyshenkilö vapaa-aikajohtaja Minna Vallin, 050 561 1108, 
etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi
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• Kumppanuusfoorumi

Vuosittainen kumppanuusfoorumi on kaupungin ja järjestöjen yhteistyötapaaminen. 
Se tarjoaa yhdistys- ja seura-aktiiveille mahdollisuuden kohdata toisiaan, ja samalla 
kaupungin toimijoille kuulla järjestöjä. Kumppanuusfoorumi tarjoaa kulloisenkin 
teeman mukaista ajankohtaista tietoa järjestöjen hyödyksi ja yhteistyön 
edistämiseksi.

• Muita osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia

Kaupungilla on useita erilaisia kuntalaisryhmiä, kuten neuvostot, nuorisovaltuusto ja 
asiakasraadit, joiden kautta vaikuttaminen on mahdollista. Kaupungin järjestämät 
kyselyt, tilaisuudet ja some-kanavat ovat myös paikallisten järjestöjen käytettävissä.
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4. Toiminnan tueksi
Sekä kaupungilla, alueellisilla toimijoilla että paikallisilla järjestöillä on 

tarjolla erilaisia palvelu- ja tukimuotoja yhdistysten                                      
ja seurojen toiminnalle. 

Niitä on koottuna tähän osioon.
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4.1 Uutiskirje ja seuratiedote

• Järjestötoimijoiden uutiskirje

Uutiskirje kokoaa säännöllisesti yhteen ajankohtaiset asiat, vinkit ja yhteystiedot 
kaikkien ylöjärveläisyhdistysten ja -seurojen käyttöön. Uutiskirje ilmestyy 3-4 kertaa 
vuodessa. Postituslistalle voi liittyä nettisivujen kautta: Liity järjestötoimijoiden postituslistalle!: 

Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

• Seuratiedote

Kaupungin liikuntapalveluiden seuratiedote lähetetään liikuntaseurojen 
yhteyshenkilöille 3-4 kertaa vuodessa. Postituslistalle voi liittyä liikuntapalveluihin 
ilmoittamalla.
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4.2 Sähköiset palvelut

• Lähellä.fi 

www.lahella.fi-osoitteessa on verkkopalvelu, joka kokoaa Pirkanmaan yhdistysten ja 
yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen paikkaan. 

• Vapaaehtoistyö.fi

www.vapaaehtoistyo.fi on yleishyödyllinen, vapaaehtoistöitä kokoava nettisivusto. Se 
on erinomainen apu kaikille järjestötoimijoille vapaaehtoisten tavoittamiseen. 
Vapaaehtoistyön organisointia koskevissa asioissa voi olla yhteydessä 
hyvinvointikoordinaattoriin tai vapaaehtoistyön koordinaattori (Ylöjärven 
seurakunta) Soila Simolaan, 044 7868020, soila.simola[at]evl.fi
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4.3 Tapahtumien tiedotus ja toteuttaminen
• Ylöjärven kaupungin tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenterin seuraaminen sekä oman tapahtuman ilmoittaminen onnistuu 
kaupungin nettisivujen kautta osoitteessa www.ylojarvi.fi/tapahtumat

• Tarvikkeita vuokralle ja lainaan

Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilta on mahdollista vuokrata erilaisia 
tarvikkeita tapahtumien järjestämiseen. Tiedustelut ja vuokraus:

Päivi Alanen, 040 133 1401, etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi

Lisäksi eri järjestöiltä on mahdollista tiedustella esimerkiksi astiastoja, juhlatelttoja 
sekä muuta tarvikkeistoa tapahtumien järjestämiseen.
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Ylöjärveläiset järjestöt, 
yhdistykset ja seurat

Ylöjärvellä toimii satoja paikallisia järjestöjä. Niitä on koottu yhteystietoineen 
kaupungin järjestösivuille osoitteeseen www.ylojarvi.fi/yhdistykset-ja-seurat

Yhteystietojen ilmoittaminen kaupungille ja niiden päivittäminen on jokaisen järjestön 
vastuulla. Sen voi tehdä joko itse nettisivujen kautta tai ilmoittamalla tiedot 

hyvinvointipäällikölle.

http://www.ylojarvi.fi/yhdistykset-ja-seurat
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Hyvinvointipäällikkö Anna Mäkelä
p. 044 481 1471

etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi

www.ylojarvi.fi


