JÄRJESTÖMYÖNTEINEN 2020
LAPINLAHTI
Järjestöyhteyshenkilö(t)

Sinisellä värillä
kunkin kunnan
hyvät esimerkit
järjestöyhteistyöstä

Järjestöjen yhteistyön rakenne

Jaana Hämäläinen,

Matin ja Liisan Maisemissa ry: Aamu- ja
iltakahvit, kerran kuussa yhteisen
toiminnan suunnittelua.
www.pohjoissavolaiset.fi/toimija/matinja-liisan-maisemissa-ry/

Hyvinvointikoordinaattori, p. 040 4883 487

Kirsti Tiirikainen
kulttuurikoordinaattori, p. 040 4883 012

Hanna Heiskanen
Liikuntasihteeri, p.0400 571 223

Kunnan järjestöille tarjoamat tilat
Tilat ovat maksuttomia lapinlahtelaisille
yleishyödyllisille yhdistyksille. Tiloja
ovat mm. koulut, monitoimitalo,
kunnantalot ja terveyskeskusten
kokoustilat, kaikki liikuntatilat,
päiväkeskus, nuorisotilat ja paloasemat

Järjestöjen tiedot kunnan kotisivulla
Järjestölistaus pohjoissavolaiset.fi avulla
lapinlahti.fi/fi/Kuntatietoa/Jarjestot-jayhdistykset
Kunnan kotisivulla on kaikille avoin
tapahtumakalenteri, Lisäksi on useita
Facebook-sivustoja eri toimialoilla.

Avustuskäytäntöjen läpinäkyvyys

Järjestöavustukset
Kunnanhallitus jakaa vuosittain
hakemusten perusteella: Kulttuuri 8000 e,
Liikunta 40 000 e, Nuoriso 10 000 e,
Yleisavustukset (toiminta- ja
kehittäminen) 65 000 e
Lapinlahti myöntää ns. välirahoituksia
Leader-rahoituksen haun helpottamiseksi.

Tietoa haettavien avustusten kriteereistä
ja myöntämisperusteista löytyy esim.
kunnanhallituksen pöytäkirjasta ja
liitteestä (viim 1.4.2019). Avustuksia
jaetaan aktiivisen yhdistyksen
toimintaan.

Järjestöjen ja asukkaiden palaute sekä vaikuttamismahdollisuudet

Palautelaatikko: lapinlahti.fi/fi/Yhteystiedot/Palaute
Vaikuttamiskanavat: lapinlahti.fi/fi/Paatoksenteko
Kunnassa tehdään kyselyjä kuntastrategiaa tehdessä, hyvinvoinnin kokemustietoa koottaessa sekä
tilojen ja palvelujen suunnitteluvaiheessa. Osallistamista varten on tehty kysely Kokeilujalostamohankkeessa. Hyvinvointikoordinaattori koordinoi yhdistykset mukaan mm. erilaisiin hyte-alatyöryhmiin.

Perustietoja kunnasta
ja yhdistyksistä

Tulevaisuus
Kriteereissä eteenpäin
1. Järjestöyhteyshenkilön tehtävän avaaminen ja näkyväksi

Asukkaita

9617 (2018)

Yhdistyksiä

214 (3.2.2020)

tekeminen yhdistyksille ja järjestöille.
2. Järjestöjen yhteinen järjestöforum on tulossa kunnan ja
järjestöjen yhteistyötä kokoavaksi tilaisuudeksi.

Hyvinvoinnin edistämisen
painopisteet hyvinvointikertomus 2017-2020

3. Yhteisten ratkaisujen etsiminen arkistointi- ja varastotarpeisiin

1. Osallisuuden edistäminen ja

Järjestöjen tavoitteita yhteistyölle

syrjäytymisen ehkäisy
2. Terveyserojen kaventaminen ja
yhdenvertaisten palvelujen
saatavuus
3. Turvallisuuden ja elämän laadun
edistäminen
4. kunnan elinvoiman lisääminen

4. Yhdistyssivujen kehittäminen: avustusinfot, tilat, järjestölistaus
leijukkeena, yhteinen vuosikello

1. Keskinäisen yhteistyön lisääminen yhteisissä suunnitteluilloissa.
2. Matin ja Liisan maisemissa ry:n kehittäminen: tunnettavuuden
lisääminen ja yhteistyön konkreettinen tekeminen
3. Lukujärjestys esim. perheille suunnatusta toiminnasta,
vuosikello järjestöjen toiminnasta.
4. Yhteisen järjestöstrategian tekeminen
5. Nuoria mukaan tekemisen ja toiminnan kautta

Lähteet: lapinlahti.fi, Tilastokeskus kuntien avainluvut
2018, Hyvinvointikertomus 2017-2020, Talousarvio 2020,
Järjestöilta 3.10.2019

