JÄRJESTÖMYÖNTEINEN 2020
SIILINJÄRVI

Sinisellä värillä
kunkin kunnan
hyvät esimerkit
järjestöyhteistyöstä

Järjestöjen yhteistyön rakenne

Järjestöyhteyshenkilöt

Järjestö- ja toimijafoorumi
järjestöyhteyshenkilöiden kokoamana noin
neljä kertaa vuodessa. Oma
toimintasuunnitelma sekä -vuosikello.
Liikuntajärjestöillä tapaamisia
liikuntatoimenjohtajan koordinoimana
Nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen
yhteistapaamiset kulttuuri- ja
nuorisotoimen henkilöstön koordinoimana

Tanja Tilles-Tirkkonen
hyvinvointikoordinaattori, p. 044 740 2267
Tuula Pärnänen, nuoriso- ja kulttuuritoimen
johtaja p. 044 740 1313
Hanna Kauhanen
kulttuurikoordinaattori p. 044 740 1318
Timo Hyötyläinen
liikuntatoimenjohtaja, p. 044 740 1314

Kunnan järjestöille tarjoamat tilat
Kunnan tarjoamat tilat pääosin maksutta
siilinjärveläisille. Liikuntatilat alle 18vuotta maksutta. Käytössä
Juliusvarausjärjestelmä. Tietoa tiloista
lisää: www.siilinjarvi.fi/hyvinvointi-javapaa-aika/nuoriso-jakulttuuripalvelut/tilojen-varaukset/

Järjestöjen tiedot kunnan kotisivulla
Järjestölistaus löytyy kunnan
kotisivuilta:
www.siilinjarvi.fi/yhdistyshakemisto/
Tapahtumia voi lisätä itsenäisesti
kunnan kotisivujen
tapahtumakalenteriin.

Järjestöavustukset
Nuoriso- ja kulttuuritoimen tapahtumaavustus 4000 e
www.siilinjarvi.fi/hyvinvointi-ja-vapaaaika/nuoriso-ja-kulttuuripalvelut/avustukset/
Liikutatoimen avustukset 9000e,
ewww.siilinjarvi.fi/hyvinvointi-ja-vapaaaika/liikuntapalvelut/avustukset/
Kylötoiminnan avustukset 5500 e

Avustuskäytäntöjen läpinäkyvyys
Tietoa avustusten jakamisesta ja
kriteereistä ympäri vuoden kotisivulta.
Päätökset tekee sivistyslautakunta ja osin
viranhaltijapäätöksiä. Tiedot pöytäkirjoissa
ja liitteissä.

Järjestöjen ja asukkaiden palaute sekä vaikuttamismahdollisuudet
Palautejärjestelmä kunnan kotisivuilla: https://kartta.siilinjarvi.fi/eFeedback
Vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuudet: https://www.siilinjarvi.fi/minunsiilinjarvi/asiointi/osallistu-ja-vaikuta/
Järjestö- ja toimijafoorumia hyödynnetään tiedon saamiseksi ja toiminnan edistämiseksi

Tulevaisuus

Perustietoja kunnasta ja
sen yhdistyksistä
Asukkaita
Yhdistyksiä

Kriteereissä eteenpäin

1. Tiedostusta käytössä olevista tiloista sekä Julius-
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varausjärjestelmästä lisää.
2. Tilahaasteisiin ratkaisujen löytäminen yhdessä.
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3. Mietinnässä järjestö- ja toimijafoorumin
järjestölähtöisyyden lisääminen (puheenjohtaja

Hyvinvoinnin edistämisen
painopisteet hyvinvointikertomus 2018

järjestöjen keskuudesta, järjestöjen tavoitteita)
4. Suunnitteilla järjestökysely hyvinvoinnin tavoitteista

1. Hyvä mielenterveys ja päihteiden käytön
vähentäminen
2. Terveellisten elintapojen tukeminen
3. Työ- ja toimintakyvyn tukeminen
4. Esteetön, turvallinen ja hyvinvointia
edistävä asuin- ja elinympäristö
5. Osallisuuden edistäminen ja

ja järjestöjen osallistamisesta.
5.

Järjestöjen tavoitteita yhteistyölle
1. Innostavan sisällön tuottaminen kuntalaisten arkeen ja
päällekkäisen toiminnan vähentäminen
2. Toimintojen ja toimijoiden tunnettavuuden
parantaminen

syrjäytymisen ehkäisy on vuoden 2020

3. Vapaaehtoistyön edistäminen

valtuuston talousarviotavoite.

4. Yhteinen ideointi ja toimintojen kehittäminen.

Lähteet: siilinjarvi.fi, Tilastokeskus kuntien avainluvut 2018,
Hyvinvointikertomus 2018, Talousarvio 2020, Siilinjärven
toimija- ja yhdistysfoorumin toimintasuunnitelma (17.4.2019)

