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Järjestötoimijoiden uutiskirje 2/2022 

Vuoden toisen uutiskirjeen aiheita: 

• Ajankohtaista  

• Avoin foorumi nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneille järjestöille - Tervetuloa verkostoitumaan! 

• Seura- ja yhdistystoimija! Vastaa iäkkäiden terveysliikuntakyselyyn ja vaikuta ylöjärveläisten 
ikäihmisten hyvinvointiin 

• Tukea toimintaan 
 

 

 

Ajankohtaista  

Kevään avustushaku. Hyvinvointilautakunta myöntää kerran vuodessa yhdistysten yleisavustuksia, 
liikuntatoiminnan ja nuorisotoiminnan toiminta-avustuksia, kulttuuritoiminnan kohdeavustuksia sekä 
kahdesti vuodessa projektitukea. Ympäristölautakunta myöntää kerran vuodessa avustusta ympäristön 
hoitoon. Kevään 2022 avustushaku on nyt päättynyt. Hyvinvointilautakunta päättää avustuksista 
4.5.2022 kokouksessa, ympäristölautakunta huhtikuun kokouksessa 13.4.2022 
 
Kulttuuriparlamentti ja seuraparlamentti tiivistävät yhteistyötään. 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. Seuraparlamentin pääasiallinen tehtävä on 

liikuntaseurojen ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Kulttuuriparlamentti ja 

seuraparlamentti järjestävät yhteisen tapaamisen toistensa toimintaan tutustumiseksi ja mahdollisten 

yhteisten tavoitteiden pohtimiseksi huhtikuussa.  

Ilmoita tapahtumasi Ylöjärven kaupungin tapahtumakalenteriin. Tapahtumakalenteri on käytössä 
myös järjestöjen ja ryhmien tapahtumista ilmoittamiseen, joten muistattehan ilmoittaa kevään ja 
kesän tulevista tapahtumista osoitteessa: Tapahtumat - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi) 
 

https://www.ylojarvi.fi/tapahtumat
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Avoin foorumi nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneille järjestöille - 

Tervetuloa verkostoitumaan! 

Ylöjärven kaupungin nuorisopalvelut järjestää yhteistyössä lapsi- ja nuorisoneuvoston kanssa avoimen 
foorumin nuorten kanssa toimiville sekä nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneille järjestöille. 
 
Lapsi- ja nuorisoneuvosto on tehnyt aloitteen Ylöjärvelle perustettavasta nuorisotyön parlamentista, ja 
vapaa-aikalautakunta on päättänyt parlamentin perustamisesta vuonna 2021. Parlamentti ei 
ensiyrityksellä käynnistynyt ja asia on palautunut lapsi- ja nuorisoneuvostoon.  
 
Nyt koolle kutsuttavassa foorumissa keskustellaan nuorisotyön parlamentin tulevaisuudesta ja 
mahdollisista muista yhteistyön tarpeista. 
 
Paikka: Kirjasto Leija, monitoimisali 
Aika: 13.4.2022 klo 17-18.45 
Tarvittaessa onnistuu myös etäyhteys. 
 
Ilmoittautumiset ennakkoon 10.4. mennessä nuoriso-ohjaaja Tiina Sirenille, tiina.siren@ylojarvi.fi. 
Muistathan mainita myös mahdollisista ruoka-aineallergioista. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 
 
Lisätietoja tilaisuudesta voi kysyä nuorisopalvelupäällikkö Riikka Kärkkäiseltä, 
riikka.karkkainen@ylojarvi.fi, p. 050 523 2087.  
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Seura- ja yhdistystoimija! Vastaa iäkkäiden 

terveysliikuntakyselyyn ja vaikuta ylöjärveläisten ikäihmisten 

hyvinvointiin 

Ylöjärvi on mukana Ikäinstituutin kolmevuotisessa Voimaa Vanhuuteen- mentorointiohjelmassa. 

Tulevan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyy laaja alkukartoitus. Alla linkit iäkkäiden 

terveysliikunnan alkukartoituskyselyihin. Kyselyllä kartoitetaan iäkkäiden terveysliikunnan nykytilaa 

Ylöjärvellä. Tarkoituksena on kerätä tiedot mahdollisimman laajasti kunnan alueella toimivilta tahoilta, 

myös niistä yhdistyksistä, seuroista, yms. tahoista, jotka eivät ole mukana kunnan Voimaa vanhuuteen 

-ohjelman yhteistyökumppanina, mutta järjestävät ikääntyneille suunnattua liikuntatoimintaa. 

Kartoitus toimii kuntien kehittämistyön tukena sekä antaa Voimaa vanhuuteen -ohjelmalle tietoa 

kuntien lähtötilanteesta. 

Vastaukset tulisi olla valmiina 29.4.2022 mennessä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja 

raportoidaan yleisesti kunta- ja sektoritasolla.  

Lomake 1 Ohjattu liikuntatoiminta  

Toimintakyvyltään heikentyneille ikääntyneille ihmisille suunnatut liikuntaryhmät ja ohjattu 

kotivoimistelu. Jokaisesta toiminnosta tulee täyttää erillinen lomake. 

https://link.webropolsurveys.com/S/46F9FD085E0C891E 

Lomake 2 Etäjumppa 

Mikäli on jo käynnistetty etäjumppaa, täytetään yhden toiminnon/ryhmän tiedot kerrallaan.  

https://link.webropolsurveys.com/S/03F34C11BCD00860 

Tiedot kerätään syksyltä 2021, mutta jos etäjumppaa on toteutettu esim. viime keväänä, niin sen voi 

kirjata lomakkeeseen ja mainita, että kyseessä kevät 2021.  

Lisätietoja: Liikunnanohjaaja Jonna Kakkori, jonna.kakkori@ylojarvi.fi, p. 044 4860670 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/46F9FD085E0C891E
https://link.webropolsurveys.com/S/03F34C11BCD00860
mailto:jonna.kakkori@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 

 
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. 
 
 

Aurinkoa kevääseen! 
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.ylojarvi.fi/jarjestot-ja-vapaaehtoistyo
http://www.ylojarvi.fi/toiminnan-tueksi
http://www.vapaaehtoistyo.fi/
http://www.lahella.fi/
mailto:susanna.gronlund@gmail.com
mailto:leena.lehtisyrja@gmail.com

