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Järjestötoimijoiden uutiskirje 1/2022 

 
Hyvää alkanutta vuotta! Tässä vuoden ensimmäisessä uutiskirjeessä aiheina: 

• Yhdistysten ja ryhmien avustushaku 1.-31.3.2022 

• Harrastamisen Ylöjärven malliin haetaan mukaan paikallisia ja seudullisia toimijoita 

• Ylöjärven kaupungin uutisvahti 

• Tukea toimintaan 
 

 
 

Yhdistysten ja ryhmien avustushaku 1.-31.3.2022 

Ylöjärven kaupunki tukee paikallisten yhdistysten ja ryhmien toimintaa erilaisilla avustuksilla. 
Hyvinvointilautakunta myöntää kerran vuodessa yhdistysten yleisavustuksia, liikuntatoiminnan ja 
nuorisotoiminnan toiminta-avustuksia, kulttuuritoiminnan kohdeavustuksia sekä kahdesti vuodessa 
projektitukea. Ympäristölautakunta myöntää kerran vuodessa avustusta ympäristön hoitoon. 
 
Hyvinvointilautakunta on päivittänyt avustusperiaatteita ja avustusmuotoja 1.2.2022 alkaen 
Avustusperiaatteet.pdf (ylojarvi.fi). Hyvinvointilautakunnan avustuksilla tuetaan yhteisöjen 
yleishyödyllistä toimintaa ja edistetään ylöjärveläisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osallisuutta 
sekä innostetaan yhdessä tekemiseen. Hyvinvointia edistävien hankkeiden tai tapahtumien 
toteuttamiseen myönnetään jatkossa helposti haettavaa projektitukea, jota voivat hakea yhdistysten ja 
järjestöjen lisäksi Ylöjärvellä toimivat yhteisöt ja toimintaryhmät. Projektitukea on mahdollista hakea 
kahdesti vuodessa. Hyvinvointilautakunta myöntää jatkossa nuorisotoimintaan kohdeavustusten sijaan 
toiminta-avustusta. 
 
Avustusten hakuaika on 1.–31.3.2022. Hakuohjeet päivitetään kootusti yhdistysavustusten yhteiselle 
sivulle Yhdistysavustukset - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi) Hakulomakkeet julkaistaan sivuilla 1.3.2022. 
Haku tapahtuu sähköisesti. 
 
  

https://www.ylojarvi.fi/library/files/61f3d82f475a6c13305fa60a/Avustusperiaatteet.pdf
https://www.ylojarvi.fi/yhdistysavustukset
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Liikuntajärjestöjen toiminta-avustus 

Toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat hakea kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka 
ovat järjestäneet liikunnallista toimintaa vähintään vuoden ajan. Lisätietoja: Avustukset 
liikuntatoimintaan - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi) 
 
Nuorisotoiminnan toiminta-avustus 

Nuorisotoiminnan toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat hakea kaikki Ylöjärvelle 
rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet nuorisotoimintaa vähintään vuoden ajan. 
Lisätietoja: Tukea nuorten toimintaan - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi) 
 
Yhdistysten yleisavustus 

Yhdistysten yleisavustus on tarkoitettu rekisteröityjen yhdistysten järjestämän yleishyödyllisen 
paikallisen toiminnan tukemiseen. Lisätietoja: Yhdistysavustukset - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi) 
 
Kulttuuritoiminnan kohdeavustus 

Kulttuuritoiminnan kohdeavustuksia myönnetään Ylöjärvellä toimiville yhdistyksille ja ryhmille 
kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Kohdeavustukset maksetaan tositteiden perusteella. Lisätietoja: 
Avustukset ja kulttuuripalkinto - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi) 
 
Projektituki 

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. 
Projektitukea on mahdollista hakea muista avustuksista poiketen kahdesti vuodessa, maaliskuussa ja 
syyskuussa. Lisätietoja: Yhdistysavustukset - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi) 
 
Nuva-raha nuorten toimintaan 

Nuva-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. Lisätietoja: Tukea nuorten toimintaan - Ylöjärven 
kaupunki (ylojarvi.fi) 
 
Ympäristönhoitoavustus 

Ympäristölautakunnan myöntämää avustusta voi saada esimerkiksi ympäristön ja luonnon siistimis- tai 
kunnostustöistä aiheutuviin kuluihin. Avustuksia myönnetään Ylöjärvellä tehtävään toimintaan 
pääsääntöisesti yhdistyksille ja seuroille. Lisätietoja: Yhdistysavustukset - Ylöjärven kaupunki 
(ylojarvi.fi) 

 
  

https://www.ylojarvi.fi/avustukset-liikuntatoimintaan
https://www.ylojarvi.fi/avustukset-liikuntatoimintaan
https://www.ylojarvi.fi/tukea-nuorten-toimintaan
https://www.ylojarvi.fi/yhdistysavustukset
https://www.ylojarvi.fi/avustukset-ja-kulttuuripalkinto
https://www.ylojarvi.fi/avustukset-ja-kulttuuripalkinto
https://www.ylojarvi.fi/yhdistysavustukset
https://www.ylojarvi.fi/tukea-nuorten-toimintaan
https://www.ylojarvi.fi/tukea-nuorten-toimintaan
https://www.ylojarvi.fi/yhdistysavustukset
https://www.ylojarvi.fi/yhdistysavustukset
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Harrastamisen Ylöjärven malliin haetaan mukaan paikallisia ja 

seudullisia toimijoita 

Ylöjärven kaupunki on mukana harrastamisen Suomen mallissa lukuvuonna 2021-2022. Toiminta 

kouluilla on saanut hyvää palautetta ja nyt Ylöjärvi hakee mallille jatkoavustusta opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä lukuvuodeksi 2022-2023. Tavoitteena on, että Ylöjärvi rakentaa valtakunnallisen 

mallin pohjalta omaa toimintatapaansa, Ylöjärven mallia. 

Koululaisten harrastukset toteutetaan yhteistyökumppaneiden avulla. Kaupunki hakee alla lueteltujen 

harrastusten toteuttamiseen paikallisia tai alueellisia toimijoita ensi kouluvuodeksi. Harrastukset 

järjestetään 1.-9.-luokkalaisten koulupäivän yhteydessä (koulupäivää ennen, keskellä tai heti sen 

jälkeen). Tarkat ajankohdat varmistuvat kesällä. 

Jos olet kiinnostunut toiminnasta ja sinulla / edustamallasi toimijalla on resurssit koululaisten 

harrastusten ohjaamiseen 8/2022 - 5/2023, pyydämme tarjousta 24.2.2022 mennessä. 

Lähetä tarjous vastaamalla tästä linkistä avautuvaan kyselyyn 

Alla on listattuna harrastukset, jotka ovat suunnitteilla harrastamisen Ylöjärven malliin kaudelle 2022-

2023. Lihavoituna on ne harrastukset, jotka erityisesti etsivät toimijaa. Muitakin harrastuksia saa 

ehdottaa! 

• muotipiirtäminen, suunnistus, jalkapallo/futsal, frisbeegolf, metsästys 

• kuvataide, ruuan valmistaminen, parkour, keilailu, hevostaitokerho, kiipeily, kädentaidot, 

musiikki-/bändikerho, media-, video- ja valotaide, pyöräily, kuntosali, salibandy, elokuva ja 

animaatio, tanssi, padel, sijoituspaja, uinti, e-sports, teatteri, mopopaja, koodaus, teatteri, 

monilajikerho ja sirkus 

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuspäätöksestä saadaan tieto huhtikuun loppuun mennessä. 

Lisätiedot: Harrastamisen Ylöjärven mallin projektipäällikkö Heikki Puttonen, p. 044 486 0672, 

etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi 

 

  

https://link.webropolsurveys.com/S/AA7BDC5195954295
mailto:etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
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Ylöjärven kaupungin uutisvahti 
Ylöjärven kaupungin kotisivujen uutisia voi tilata omaan sähköpostiin uutisvahtitoiminnon kautta.  

Uutisvahdin voit tilata sivulta www.ylojarvi.fi/uutiset. Voit tilata joko kaikki uutiset tai vain haluamasi 

kategorian uutiset. Yleiset-kategoria sisältää uutisia, jotka käsittelevät laajasti kaupunkia (esim. 

kaupungin talousarvio) tai uutisia, jotka eivät sovi muihin aihekohtaisiin luokkiin. Muista vahvistaa 

tilaus sähköpostiisi lähetetystä linkistä.  

Uutiset ovat ajankohtaisia tiedotteita, joita kotisivujen päivittäjät laativat. Saat sähköpostiviestin 

uudesta uutisesta heti, kun se on julkaistu. Viesti tulee osoitteesta no-reply@emedia.fi. Viestiin ei voi 

vastata.  

Yhdestä uutisesta tulee vain yksi viesti, vaikka sitä päivitettäisiin myöhemmin. Sähköpostiviestissä on 

uutisen otsikko, hieman tekstiä alusta sekä linkki varsinaiseen uutiseen.  

Uutisvahdin tilauksen muuttaminen tai peruminen  

Saamiesi uutisviestien lopussa on linkki, jota kautta voit peruuttaa uutisvahdin tilauksen milloin 

tahansa. Jos haluat muuttaa tilaustasi, esimerkiksi lisätä tai vähentää kategorioita, peru ensin koko 

tilaus ja tee sitten uusi tilaus.  

Jos sinulla on kysyttävää uutisvahdista, voit laittaa viestiä kotisivujen palautelomakkeen kautta. Vinkki: 

valitse ”Muu palaute” ja kirjoita otsikoksi ”Uutisvahti”, niin palaute löytää nopeimmin perille.  

Uutisvahdin tilaajien sähköpostiosoitteet tallentuvat kotisivujen tietokantaan. Sinne on pääsy vain 

järjestelmän teknisellä ylläpidolla. Osoitteita ei käytetä mihinkään muuhun kuin uutisvahtitoimintoon.  

Uutisvahdin tietosuojaseloste (pdf) 

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. 
 

https://www.ylojarvi.fi/uutiset
https://www.ylojarvi.fi/palaute
https://www.ylojarvi.fi/library/files/61a4e3f2475a6c37ba1591d1/Uutisvahti_tietosuojaseloste.pdf
http://www.ylojarvi.fi/jarjestot-ja-vapaaehtoistyo
http://www.ylojarvi.fi/toiminnan-tueksi
http://www.vapaaehtoistyo.fi/
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Pirkanmaan yhteisöjen ja yhdistysten ajankohtaisia tapahtumia ja toimintaa sekä tukea järjestöille 
löytyy myös www.lahella.fi -sivustolta. 
 
 

Iloa talveen! 
Terveisin, 
 
Anna Mäkelä  
hyvinvointikoordinaattori  
p. 044 481 1471, etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi 
 
Toimintanne tukena ja apuna: 
Ylöjärven järjestöagentit 

• Susanna Grönlund, 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.lahella.fi/
mailto:susanna.gronlund@gmail.com
mailto:leena.lehtisyrja@gmail.com

