JÄRJESTÖMYÖNTEINEN 2020
VARKAUS
Järjestöyhteyshenkilö(t)

Sinisellä värillä
kunkin kunnan
hyvät esimerkit
järjestöyhteistyöstä

Järjestöjen yhteistyön rakenne

Tarja Tomperi, osallisuus-koordinaattori,p.
040 578 3110
Marja-Liisa Honkanen, hyte-koordinaattori, p.
044 444 2268
Marko Kukkonen, liikuntapalveluiden esimies p
040 589 6309

Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry
Warkauden Urheiluseurat ry
Seurafoorumi lähdössä liikkeelle
Warkautelaiset ry
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VaPePa)

Järjestöjen tiedot
kaupungin kotisivulla

Kaupungin järjestöille
tarjoamat tilat
Järjestötoimijoilta peritään vuokraa
kaupungin tiloista.
Tiloista kootaan helposti varattavaa
kokonaisuutta Timmi-varausjärjestelmään

Järjestölistaus yhteistyössä
Pohjoissavolaiset.fi
https://www.varkaus.fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/järjestötoimintavarkaudessa
Tapahtumakalenteri on kaikkien käytössä
kotisivulla:https://www.varkaus.fi/varkauden
-tapahtumakalenteri

Järjestöavustukset
Nuorisopalveluiden avustukset yhteisöille
3000e
Kaupunginhallitus – kohdentamatonta
tapahtuma-avustusta 25 500e,
kohdeavustusta 20 800 e (10 000 liikuntaja vapaa-aikatoimen avustukset, 10 800
sivistystoimen kohde-avustukset)

Avustuskäytäntöjen
läpinäkyvyys
Avustuksista ja niiden myöntämisen
kriteereistä tieto toimialakohtaisesti ja
hajanaisesti, kaikista ei löydy tietoa.

Järjestöjen ja asukkaiden palaute sekä vaikuttamismahdollisuudet
Käytössä olevat osallistamisen välineet: Asiakasraadit, kumppanuuspöydät, eRaati, kuntalaisaloite,
palautelaatikko https://www.varkaus.fi/asiointi-ja-osallisuus/osallistu-ja-vaikuta
Ohjelmatyöhön osallistettu järjestöjä ja asukkaita. Kansalaistoiminnan ohjelma:
https://www.varkaus.fi/asiointi-jaosallisuus/osallistu-ja-vaikuta/kansalaistoiminta
Hyvinvointityö kunnassa: kuntalaiskyselyt, hyte-työryhmän järjestöedustaja sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Perustietoja kunnasta ja sen
yhdistyksistä
Asukkaita

20 829 (2018)

Yhdistyksiä

397 (24.1.2020 PRH)

Tulevaisuus
Kriteereissä eteenpäin
Kunnan järjestöhenkilöiden toimenkuvien avaaminen ja
tiedottaminen toiminnasta järjestöille ja yhdistyksille.
Järjestöille kerran vuodessa kunnan kutsumana yhteinen

Hyvinvoinnin edistämisen painopisteet järjestöfoorumi.
1. Varhainen välittäminen vanhemmuuden tuki
• ylipainokehityksen pysäyttäminen • työja toimintakyvyn tuki
2. Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön
vahvistaminen Ehkäisevän päihdetyön
vaikuttavat menetelmät – Mielenterveys
osaaminen ja tuki • kannabishanke • Pakkatoimintamalli
3. Ikääntyvän kotona asumisen tukeminen •
täysipainoinen ravitsemus ja riittävä
liikunta • yksinäisyys ja osallisuus •
turvallinen elinympäristö • yhteisöllinen
asuminen vireille

Tiedon kokoaminen tiloista ja Timmi tilanhallintajärjestelmän
käyttöönotto. Järjestöjen tilaratkaisuihin tuki.
Järjestöjen foorumien hyödyntäminen kaupungin
kehittämistyössä. Vaikuttamisanavien aito käyttö.
Avutuskokonaisuuden selkeyttäminen ja läpinäkyvyyden
lisääminen: järjestöavustuksien ja sopimuksellisen yhteistyön
erottaminen toisistaan.

Järjestöjen tavoitteita yhteistyölle
Erilaisten järjestöjen toiminnan esiinsaaminen hyvinvoinnin
osalta. Kaupungin mukana olo järjestöjen ja yhdistysten
hankkeissa. Kaupungin puistoalueista talvikäyttöisiä ja
esteettömyydestä huolehtiminen

Lähteet: varkaus.fi, Tilastokeskus kuntien avainluvut
2018, Hyvinvointikertomus, Talousarvio 2020, Järjestöilta
1.10.2019

