JÄRJESTÖMYÖNTEINEN 2020
IISALMI

Sinisellä värillä
kunkin kunnan
hyvät esimerkit
järjestöyhteistyöstä

Järjestöjen yhteistyön rakenne

Järjestöyhteyshenkilö(t)
Pekka Partanen kulttuuri- ja vapaaaikajohtaja, hyteyhteyshenkilö
p. 040 545 4567
Sanna Marin kirjasto- ja
kulttuuripäällikkö, p. 044 758 1473
Elina Juntunen, liikuntasuunnittelija,
p. 040 830 2703

Iisalmen järjestöfoorumi
järjestöyhteyshenkilöiden
kokoonkutsumana noin 2 kertaa
vuodessa

Järjestöjen tiedot
kunnan kotisivulla

Kunnan järjestöille tarjoamat tilat
Kaupunki tarjoaa maksutta kokoustiloja
kaupungintalolta sekä uimahallilta.

Kunnan kotisivuilla on käytössä
yhdistystieto.fi -palvelu, harrastushaku
sekä tapahtumakalenteri ja ne löytyvät:
www.iisalmi.fi/Jarjestotoiminta

Avustuskäytäntöjen läpinäkyvyys

Järjestöavustukset
Kunnanhallitus:
toiminta- ja kohdeavustukset 144 000 e
tapahtumatuki 35 000 e
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
kulttuurijärjestöt 42 000 e
liikunta- ja nuoriso järjestöt 100 000 e
vammaisjärjestöt 4500 e

Erilaisista avustuksista löytyy
ympärivuorokautinen tieto:
http://www.iisalmi.fi/avustukset
Avustusten jakamisesta ja perusteistä
löytyy tieto toimielinten pöytäkirjoista
sekä liitteistä. Kunnanhallitus
täsmentänyt myöntämisperusteen 2018

Järjestöjen ja asukkaiden palaute sekä vaikuttamismahdollisuudet
Palautetta voi antaa aihekohtaisesti: paikkatieto.yla-savo.fi/palaute
Osallistu ja vaikuta -sivusto www.iisalmi.fi/Suomeksi/Osallistu-ja-vaikuta
Järjestöfoorumi sekä erilaiset tilojen- ja alueiden käyttäjälajiryhmät vaikuttavat toimintaan
Kuntastrategian tekemiseen osallistettiin kuntalaisia kotisivuilla kyselyllä

Perustietoja kunnasta ja
sen yhdistyksistä
Asukkaita

21 472 (2018)

Yhdistyksiä 429 (3.2.2020PRH)
Avustusten piirissä 167

yhdistystä
Hyvinvoinnin painopisteet hyvinvointikertomus 2018-2022
1. Työllisyyden edistäminen sekä
yritysyhteistyö
2. Terveet toimitilat ja turvallinen
liikkumisympäristö
3. Kuntalaisten hyvinvointi ja terveys
4. Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen aktiivisuus

Tulevaisuus

Kriteereissä eteenpäin

1. Järjestöyhteyshenkilön tehtävän kuvaaminen ja näkyvyyden lisääminen.
2. Kaikki järjestöt eivät aina löydä omaa yhteyshenkilöään johtuen
toimialajaosta. Yhteistyölle toivotaan koordinaatiota.
3. Tilojen ja avustusten yhteistarkastelu: järjestöt voisivat saada
toimintaan tiloja edullisemmin/maksutta käyttöön, koska järjestöjen
toiminta hyödyttää kaupunkia!
4. Palautteisiin voitaisiin laittaa vastaustakuu.
5. Järjestöjen kokemustietoa palvelujen suunnittelun tueksi
6. Avoimuuden ja tasapuolisuuden lisääminen avustuksissa edelleen sekä
talkootehtävien jakamisessa yhdistyksille

Järjestöjen tavoitteita yhteistyölle
1. Järjestöjen voimavarat käyttöön täysimittaisesti keskinäistä ja kunta
yhteistyötä kehittämällä.
2. Järjestöfoorumin ajankohta ennen talousarviovalmistelua. Myös
teematapaamisia, jossa työstettäisiin eteenpäin jotain tiettyä aihetta
aidossa vuorovaikutuksessa.
3. Järjestöjen tiloista tulisi tehdä kartoitus ja lisätä niiden
yhteiskäyttöä.Yhteistä koulutusta esim. markkinointi, viestintä

Lähteet: iisalmi.fi, Tilastokeskus kuntien avainluvut 2018,
Hyvinvointikertomus 2018-2022, Talousarvio 2020,
Järjestöfoorumi 29.10.2019

