JÄRJESTÖMYÖNTEINEN 2020
LEPPÄVIRTA

Sinisellä värillä
kunkin kunnan
hyvät esimerkit
järjestöyhteistyöstä

Järjestöjen yhteistyön rakenne

Järjestöyhteyshenkilö(t)
Ann-Mari Karvinen, Kulttuuri- ja vapaaaikajohtaja, p. 044 797 5676
Lisätietoja työnkuvasta:
https://leppavirta.fi/kulttuurijavapaaaika

Kunnan järjestöille tarjoamat tilat
Kunta tarjoaa järjestöille maksutonta
kokoustilaa mm. kunnantalolta ja
kirjastolta

Järjestöavustukset
Järjestöille avustuksia myöntävät
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta,
perusturvalautakunta ja satunnaisesti
kunnanhallitus.
128 000 Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta (tuki liikunnalle 40 000,
kylille 60 000, muille toimijoille 18 000
ja sponsorituki 10 000)
46 000 Perusturvalautakunta (noin,
vaihtelee vuosittain)

Yhdistysfoorumi järjestöyhteyshenkilön
kokoamana noin kaksi kertaa vuodessa.
Kyläneuvosto, jolla on oma
puheenjohtaja ja toimintarakenne,
mukana kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja.
Kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Järjestöjen tiedot kunnan kotisivulla
Kunnan kotisivuilla on harrastushaku, jonne
voi yhdistykset ilmoittaa järjestämäänsä
toimintaa: leppavirta.fi/harrastushaku
Tapahtumakalenteriin voi ilmoittaa
tapahtumia: leppavirta.fi/tapahtumat

Avustuskäytäntöjen läpinäkyvyys
Tietoa avustusten jakamisesta ja
kriteereistä löytyy ympäri vuoden
kotisivulta: leppavirta.fi/avustukset-5842
Päätökset ja tiedot avustuksista
pöytäkirjassa (29.1.2020)

Järjestöjen ja asukkaiden palaute sekä vaikuttamismahdollisuudet
Kotisivujen palautelaatikko: leppavirta.fi/palaute
Asukkaille sähköisiä kyselyjä kotisivujen kautta. Kunta järjestää kuulemistilaisuuksia.
Lapsiparlamentti, muiden vaikuttamistoimielinten lisäksi.
Järjestöedustajia pyydetään tilannekohtaisesti mukaan suunnittelutilaisuuksiin.
Järjestöedustajat ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmässä.

Perustietoja kunnasta ja
sen yhdistyksistä

Tulevaisuus
Kriteereissä eteenpäin

Asukkaita

9650 (2018)

1. Hyvinvoinnin edistäminen ja järjestötyö yhden ihmisen

Yhdistyksiä

202 (3.2.2020 PRH)

2. Liikuntasalien vuokrat pois ja osaksi

Hyvinvoinnin edistämisen
painopisteet hyvinvointikertomus 2013-2016
1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin
tukeminen ja edistäminen
2. Työllistymisen edistäminen
3. Ikäihmisten yksinäisyyden
vähentäminen

kokoaikaiseksi tehtäväksi
avustuskokonaisuutta tai vastineeksi talkootyö
3. Yhdistysfoorumin kehittäminen yhteistyössä
yhdistysten kanssa - yhdistysten kiinnostuksen aiheet
4. Hyte-suunnitelmien päivitys ja näkyviin saaminen

Järjestöjen tavoitteita yhteistyölle

1. Järjestöille yhteinen tila, esim. Alapihan Kartano,
2. Päättäjien saaminen järjestöjen tilaisuuksiin. Hyviä malleja:
kyläneuvoston bussikiertua, Virran Viemien nuotioilta,

4. Terveysliikunnan edistäminen

3. Järjestömessut ovat hyvä käytäntö

5. Terveellisten ravintotottumusten

4. Järjestöjen yhteiset koulutukset (viestintä ja markkinointi)

lisääminen

5. Yhdistysten oman osallistumisen parantaminen tilaisuuksiin
- yhteinen gaalailta

Lähteet: leppavirta.fi, Tilastokeskus kuntien avainluvut 2018,
Hyvinvointikertomus 2013-2016, Kulttuuri- ja vapaa-ajan
lautakunnan pöytäkirja 29.1.2020, Yhdistysfoorumi 22.10.2019

