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Järjestötoimijoiden uutiskirje 3/2022 

Kevään viimeisen uutiskirjeen aiheita: 

• Ilmoita kesän tapahtumat Ylöjärven kaupungin tapahtumakalenteriin  

• Vielä ehtii osallistumaan Pirkanmaan järjestökyselyyn - vastaa 31.5. mennessä  

• Vastaa kyselyyn 6.6. mennessä ja vaikuta Pirkanmaan alueelliseen 
kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan! 

• Tukea toimintaan 
 

 
 

Ilmoita kesän tapahtumat Ylöjärven kaupungin 

tapahtumakalenteriin  

Kaupungin tapahtumakalenteri on käytössä myös järjestöjen ja ryhmien tapahtumista ilmoittamiseen, 
joten muistattehan ilmoittaa kesän tulevista tapahtumista osoitteessa: Tapahtumat - Ylöjärven kaupunki 
(ylojarvi.fi) 

 
  

https://www.ylojarvi.fi/tapahtumat
https://www.ylojarvi.fi/tapahtumat
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Vielä ehtii osallistumaan Pirkanmaan järjestökyselyyn - vastaa 

31.5. mennessä  

 

Pirkanmaan järjestöjen sote-ryhmä ja Artteli-kumppanuusyhdistys ry toteuttavat laatuaan 

ensimmäisen Pirkanmaan järjestökyselyn. Kyselyyn vastaaminen on todella tärkeää, jotta järjestöt 

saavat yhteiseen vaikuttamistyöhön ajantasaista tietoa laajasti Pirkanmaalla toimivista järjestöistä. 

Kyselyyn toivotaan runsaasti vastauksia ympäri Pirkanmaata KAIKILTA yhdistyksiltä, järjestöiltä, 

seuroilta ja säätiöiltä. Kyselyssä käytetään pääsääntöisesti järjestö-sanaa. Sillä tarkoitetaan kuitenkin 

kaikkea järjestön ja yhdistyksen toimintaa, mukaan lukien hankkeet ja erillisrahoitetut toimet, 

palvelutuotanto jne.   

Kyselyn tuloksista kootaan Pirkanmaan Järjestökartta. Järjestökartta tarjoaa mm. kunnille ja 

aluevaltuustolle tiivistetysti sellaista tietoa, jota ei ole ollut saatavilla kuvaamaan järjestöjen toiminnan 

merkitystä ja laajuutta. Järjestökyselyn tuloksista toimitetaan yhteenveto niin kuntiin, aluevaltuustolle 

kuin kuntayhtymiin, jotta vastaukset tulevat parhaiten hyödynnetyksi.  

Vastaajien kesken arvotaan yhdistystoiminnan tukipaketti (100€). 

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä: Pirkanmaan järjestökysely 2022: Webropolilla luotu kysely 

(webropolsurveys.com) 

Lisätiedot:  

Niina Salo-Lehtinen, järjestöasiantuntija, Järjestöjen sote-muutostuki, niina.salo-lehtinen@artteli.fi 

Nina Lindberg, toiminnanjohtaja, Artteli-kumppanuusyhdistys ry, nina.lindberg@artteli.fi 

 

 

  

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/575d2acd-228e-4163-9008-abb225d80899?displayId=Fin2540907
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/575d2acd-228e-4163-9008-abb225d80899?displayId=Fin2540907
mailto:nina.lindberg@artteli.fi
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Vastaa kyselyyn 6.6. mennessä ja vaikuta Pirkanmaan 

alueelliseen kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan!  

Pirkanmaan hyvinvointialueella kulttuurihyvinvointi kuuluu kaikenikäisten ihmisten kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen. Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman 

tavoitteena on kaventaa pirkanmaalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja taata kulttuuristen oikeuksien 

toteutuminen kaikille. Suunnitelma on osa Pirkanmaan alueellista hyvinvointikertomusta ja -

suunnitelmaa, ja se on tarkoitettu työkaluksi sekä päätöksenteossa että käytännön tasolla alueellisesti 

ja kunnissa. 

 

Ensimmäinen alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma julkaistiin Pirkanmaalla vuonna 2017, ja nyt 

on käynnissä sen päivitys vuosille 2023-2026. Päivitystä tehdään osana Pirkanmaan liiton koordinoimaa 

PirSOTE-hanketta (työpaketti 12), ja sitä koordinoi Kulttuurikeskus PiiPoo ohjausryhmänään 

Pirkanmaan kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijaryhmä Kultu. 

 

Vastaa kyselyyn! Selvitämme tällä kyselyllä, mitä tavoitteita ja toimenpiteitä suunnitelmaan tulee 

sisällyttää strategian ja toimeenpanon tasoilla hyvinvointialueella ja kunnissa. Kyselyllä keräämme 

myös ammattilaisten ja asiantuntijoiden näkemyksiä ja kokemuksia vuosien 2017-2020 alueellisen 

kulttuurihyvinvointisuunnitelman hyödyntämisestä. Koonti kyselystä julkaistaan niin, että vastaajien 

anonymiteetti säilyy. 

 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Voit 

vastata kyselyyn 6.6. mennessä täällä: 

https://forms.gle/jypoZSDNcgzgdV6v7 

 

Kiitos paljon jo etukäteen! 

 

 

 

LISÄTIETOA: 

Pirkanmaan kulttuurihyvinvointialue 2022-2025 

https://drive.google.com/file/d/1xPASuba2aZ2wiJPmVVT6aWEloOVMY13g/view 

 

Taikusydän, kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto: 

https://taikusydan.turkuamk.fi/ 

  

https://forms.gle/jypoZSDNcgzgdV6v7
https://drive.google.com/file/d/1xPASuba2aZ2wiJPmVVT6aWEloOVMY13g/view
https://taikusydan.turkuamk.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. 
 
 

Iloista kesää! 
Terveisin, 
 
Anna Mäkelä  
hyvinvointipäällikkö 
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

