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Ylöjärven kaupunki

Teemana yhdessä enemmän! 

• Kumppanuusfoorumissa oli alustuksia 
alueellisista järjestö- ja yhdistystyön yhteisistä 
rakenteista.  Materiaalit erillisenä liitteenä.

• Työpajassa loimme kuvaa kaupungin ja 
järjestöjen sekä kansalaistoiminnan 
tämänhetkisestä tilasta ja rakennamme 
yhteiselle tekemiselle ja vuoropuhelulle 
tukevia rakenteita. 

• Ohjelma:

• Suvi Saarinen, Ylöjärven kaupunki: 
tilaisuuden avaus

• Maarit Varjonen-Toivonen, Pirkanmaan 
hyvinvointialue: Järjestöyhteistyö 
hyvinvointialueella

• Riitta Kurki, Kumppanuusyhdistys Artteli: 
Järjestöjen ja kuntien välinen yhteistyö 
järjestökoordinaation näkökulmasta

• Työpaja

• Loppukeskustelu
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Työpaja

• Työpajassa tarkastelimme pienryhmissä yhteistyön nykytilaa ja keskustellen ideoimme 
yhteistyökäytänteitä ja toimintatapoja. 

• Teemat:

• Viestintä 

• Yhteiset mahdollisuudet kaupungilla ja järjestöillä

• Kaupungin tuki järjestöille ja vapaaehtoistyölle

• Järjestöjen välinen yhteistyö
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Viestintä

• Kaupunki viestii yhdistyksille ja järjestöille säännöllisesti ilmestyvillä järjestö- ja seurakirjeillä, 
verkkosivuilla, Hyvinvoinnin talkoot –blogissa ja yleisessä tapahtumakalenterissa. Lisäksi viestintää 
tapahtuu Kumppanuusfoorumeissa ja seura- sekä kulttuuriparlamenteissa.  Lisätietoja: Järjestöt ja 
vapaaehtoistyö –

• Työpajassa kuultua:

• Uutiskirjeet koettiin hyvänä asiana. Lisäksi paikallislehdet, Ylöjärven asukaslehti ja kootut 
verkkosivut tavoittavat järjestöjen edustajia.

• Kehitettävää nähtiin viestinnän suunnitelmallisuudessa ja monimuotoisuudessa sekä 
tapahtumakalenterin toimivuudessa.

• Järjestöt ja vapaaehtoistyö – sivustoa tullaan kehittämään saadun palautteen myötä ja 
lisätään vuosikello järjestöyhteistyöstä sekä  koottua materiaalia järjestöjen toiminnan 
tueksi.

• Kumppanuusfoorumeita jatketaan säännöllisesti 2x / vuodessa ja lisäksi suositaan 
kohdennettuja yhteistyötapaamisia.

•
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https://www.ylojarvi.fi/jarjestot-ja-vapaaehtoistyo
https://www.ylojarvi.fi/jarjestot-ja-vapaaehtoistyo
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Yhteiset mahdollisuudet kaupungilla ja järjestöt

• Kaupunki ja järjestöt toteuttavat erilaisia yhteisiä tapahtumia ja toimintaa eri ikäisille kuntalaisille. 
Yhteistä toimintaa on mm. kulttuuripalveluissa, kirjastopalveluissa ja liikuntapalveluissa.  
Lisätietoja Tapahtumat - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi). Lisäksi kaupungin ja järjestöjen välistä 
yhteistyö toteutuu esimerkiksi palvelujen tarjoamisessa ja päätöksen teon tukena.

• Työpajassa kuultua:

• Yhteistyössä toteutetut tapahtumat koetaan hyvänä asiana ja yhteistyötä halutaan 
vahvistaa.

• Kuten viestinnänkin kohdalla, kehitettävää nähtiin yhteisen tekemisen 
suunnitelmallisuudessa ja koordinaatiossa.

• Yhteistyön tueksi tullaan rakentamaan vuosikello ja Kumppanuusfoorumit kokoontuvat 
jatkossakin säännöllisesti. Syksyn Kumppanuusfoorumi tullaan suuntaamaan enemmän 
kaupunkilaisille, jonka yhteydessä kokeillaan messumaista tapahtumaa. Esimerkkeinä 
Kangasalan hyvinvointitori ja Ylöjärven Ikiliikkuja-tapahtuma. Lisäksi suositaan olemassa 
oleviin tapahtumiin osallistumista. 
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https://www.ylojarvi.fi/tapahtumat
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Kaupungin tuki yhdistyksille ja vapaaehtoistyölle

Kaupunki tukee vuosittain paikallisten yhdistysten 
ja seurojen toimintaa erilaisilla avustuksilla: 

• Yhdistysten yleisavustus

• Liikuntatoiminnan toiminta-avustus

• Nuorisotoiminnan toiminta-avustus

• Ympäristönhoitoavustus

• Kulttuuritoiminnan kohdeavustus

• Nuva-raha (kohdeavustus) nuorten toimintaan

• Projektituki 

Tarkemmat ohjeet:Yhdistysavustukset - Ylöjärven 
kaupunki (ylojarvi.fi)

Osa kuntien toiminta-avustusta aiemmin saaneista 
sosiaali- ja terveysalanjärjestöistä (esim. potilas- ja 
vammaisjärjestöt) voivat saada avustusta sekä 
kunnalta että Pirkanmaan hyvinvointialueelta, 
mutta avustusta ei voi saada molemmista samaan 
toimintaan.  Myös muita avustusten tarjoajia on 
olemassa, lisätietoja mm. Yhdistyksen rahoitus ja 
varainhankinta | Toimeksi.fi

Kaupunki tukee yhdistysten toimintaa tarjoamalla 
maksuttomia tiloja. Lisätietoja: Tiloja järjestöille -
Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi)
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https://www.ylojarvi.fi/yhdistysavustukset
https://www.toimeksi.fi/kansalais-ja-yhdistystoimijoille/yhdistyksen-rahoitus-ja-varainhankinta/
https://www.ylojarvi.fi/tiloja-jarjestoille
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Kaupungin tuki yhdistyksille ja vapaaehtoistyölle

• Yksi tukimuoto on järjestöyhteistyön koordinointi ja rakenteet. Lisätietoja Järjestöt ja 
vapaaehtoistyö - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi). Sivustolta löytyy myös Järjestötyön ohje. 
Järjestötyötä koordinoi kaupungilla hyvinvointipäällikkö. 

• Työpajassa kuultua:

• Avustusohjeet ovat juuri päivitetty ja ohjaavat avustusten hakemista sekä jakamista.

• Avustussummien kasvattamista toivotaan sekä tietoa myös muista avustusten tarjoajista. 
Avustusten suuruudesta päättää valtuusto. 

• Tilojen käyttö nousi useammassa puheenvuorossa esille ja tila-asiaa tullaan kartoittamaan 
tulevan vuoden aikana.

• Koordinaatiota kaivataan monella eri tasolla.
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https://www.ylojarvi.fi/jarjestot-ja-vapaaehtoistyo
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Järjestöjen välinen yhteistyö
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• Järjestöjen välistä yhteistyötä tapahtuu erilaisissa tapahtumissa, tiedottamisessa ja hyvien 
käytänteiden jakamisessa.  

• Lisäksi Järjestöagentti edistää paikallisten yhdistysten verkostoitumista ja kaupungin kanssa 
tehtävää yhteistyötä. He ovat tärkeä yhteyskanava kaupungin ja järjestöjen välillä. 
Järjestöagenttien tehtävästä voi lukea tarkemmin lahella.fi

• Työpajassa kuultua:

• Järjestöagentti toiminta koetaan hyvänä asiana ja toimintaa tulisi kasvattaa entisestään. 

• Järjestöagenttitoimintaa koordinoi Artteli.

• Järjestöjen välisessä yhteistyössä nähdään potentiaalia mm. kokoontumistilojen ja 
markkinoinnin sekä yhteisten tapahtumien suhteen. 

• Yhteistyö edellyttää koordinointia ja viestintää.

https://www.lahella.fi/
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Miten tästä eteenpäin?

• Järjestöt ja vapaaehtoistyö - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi) –sivustoa tullaan kehittämään saadun 
palautteen pohjalta.

• Rakennetaan vuosikello ohjaamaan järjestöyhteistyötä ja viestintää

• Yhteistyössä Arttelin kanssa järjestöagenttien roolien selkeyttäminen ja määrän kasvattaminen 

• Yhteisiä Kumppanuusfoorumeita järjestetään jatkossakin 2 x v.

• Kartoitetaan tilojen käyttöaste ja mahdollisuudet

• Koordinaatiota tullaan tekemään eri tasoilla ja yhteistyössä.
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https://www.ylojarvi.fi/jarjestot-ja-vapaaehtoistyo
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Suvi Saarinen
Hyvinvointipäällikkö

p. 044 4811471
Etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

www.ylojarvi.fi


