Tilojen tarjoaminen yhdistyksille

Tietoa avustusten myöntämisestä

Yhdistykset mukana kunnan
hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työssä

Toiveita yhdistyskentän
kehittämisen suunnista
kuntayhteyshenkilöiltä

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmässä on
kunnan toimialojen edustustat
ja
hyvinvoinnin jaosto koostuu
luottamushenkilöistä. Nämä
ryhmät käyvät vuoropuhelua
järjestötoimijoiden kanssa esim.
järjestöfoorumissa

Osallisuuden ja hyvinvoinnin asiat
tulleet hyvin esille. Pohdinnassa ovat
osallistuvan budjetoinnin
mahdollisuudet yhdistyksille.
Järjestöfoorumin toimintaa viedään
eteenpäin.

Kunnan Hyvis-työryhmässä ei
ole järjestöedustajia mukana.
Ryhmä on kuitenkin parhaillaan
muotoutumassa uudestaan ja
järjestöjen mukaantuloa
suunnitellaan

Järjestötapaamiset on saatu käyntiin
ja toiveena on, että yhteistyö
edelleen tiivistyy. Kolmannen
sektorin rooli esim. kulttuurin
tuottamisessa paikkakunnalle on
yksi näkökulma

Kunnan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen
työryhmä on suunnitteilla

Järjestöjen tapaamisista säännöllisiä
lisäämällä järjestöjen yhteistyötä ja
luottamusta toisiinsa.

Iisalmi
http://iisalmi.fi/Suomeksi/Kaupunki-Info/Yhdistykset
Kaupungilla on tarjota ilmaisia tiloja
järjestöjen käyttöön:
Kokoustilat kaupungintalolla
Uimahallin kokoustila
Ilmaista arkistotilaa (kotiseutu- ja
yksityisarkisto)

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan avustukset
liikunta- ja nuorisojärjestöt, kylätoimikunnat
vammaisjärjestöt
kulttuurijärjestöt
Kunnanhallituksen avustukset
avustuksia noin 50:lle yhteisölle. Tavoitteena on
edistää ja ylläpitää monipuolista
kansalaistoimintaa ja tukea yhdistysten sosiaali- ja
terveystyötä
tapahtumatukiavustus

Järjestöille tiloja alennetulla hinnalla
koulujen luokat kouluaikojen
ulkopuolella kulttuurikeskuksen
luokat. Käytössä Timmivarauskalenteri
Joroinen
http://yhdistystieto.fi/groups#city=Joroinen&cat=ALL&currentpage=1
Kunnan tilat ovat ilmaisia kunnan
sisällä toimiville yhdistyksille
toimintaan, joka ei ole maksullista
osallistujille.
Koulujen liikuntahallit ilmaisia
joroislaisille liikuntaryhmille.

Vapaa-aikajärjestöjen avustukset
Kulttuuritoimen avustukset
Liikuntatoimen avustukset
Nuorisoyksikön avustukset
toiminta tai tapahtuma-avustuksia kaikille
järjestöille toiminnan mukaisesti
Perusturvalautakunta tapauskohtaisesti ja
pienimuotoisesti avustaa sote-järjestöjä. Joroisten
sote-palvelut tuotetaan Varkaudesta.

Kaavi
https://www.kaavi.fi/yhdistykset?inheritRedirect=true
Kunta tarjoaa tilojaan ilmaiseksi
järjestöille

Sivistyspalveluista jaetaan yleisavustuksia kaikille
järjestöille: liikunta-, kulttuuri-, kylät ja sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestöt

Keitele
https://www.keitele.fi/fi/Vapaa-aika-ja-liikunta/Yhdistyksille
https://www.keitele.fi/fi/Hallinto-ja-talous/Osallistu-ja-vaikuta/Jarjestot-ja-yhdistykset
https://www.keitele.fi/fi/Vapaa-aika-ja-liikunta/Yhdistyksille/Neuvoja-yhdistyksen-oman-toiminnan-kehittamiseen
Kunnan tiloista Metsätalon
kokoushuone ilmainen yhdistyksille.
Kirjaston tiloissa ei vuokraa
yhdistysten näyttelytoimintaan

Kunnanhallituksen myöntämät yleisavustukset
keiteleläisille yhdistyksille toiminnan tukemiseen.
Sivistyslautakunnan myöntämät toiminta- ja
tapahtuma-avustukset yhdistyksille, ryhmille tai
yksittäisille henkilöille

Kunnan hyvinvointityöryhmä
organisoituu kunnan
johtoryhmän myötä, järjestöjen
ääni saadaan mukaan
yhteistyöfoorumin
”Hyvinvointirukkasen” avulla.

Miten saataisiin ratkaistua
tiedottamisen ongelma, kun ihmiset
vaihtuvat yhdistysten hallituksissa?

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen koordinaatio on
parhaillaan järjestäytymässä
uudelleen ja on aie vahvistaa
työtä järjestöedustuksella sekä
ulkopuolisilla asiantuntijoilla
esim. järjestöistä.

Ajankohtainen on koordinaatio
järjestötoiminnassa: kuka ja kenelle
järjestötoiminnan kokonaisuus
kuuluisi kunnassa, kuka auttaisi
järjestöjä koordinoitumaan.
Meneillään on hankeaihioita asian
tiimoilta.

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmässä ei ole
järjestöedustajia, sen sijaan
alatyöryhmissä on
teemakohtaisesti. Käytetään
myös ulkopuolisia edustajia.

Yhteistyön lisääminen eri
sektoreiden välillä.
Järjestöjen tilaongelman
ratkaisumallin löytäminen. Erilaisista
tiloista tarvittaisiin tietopankki.

Kiuruvesi
http://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Vaikuttaminen/Jarjestot-ja-yhdistykset
http://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuritoimi/Yhdistystoiminta
Pyrkimys on se, että yhdistyksille
tarjotaan ilmaiseksi tiloja toimintaan.
Esimerkiksi perheentalo-teeman alla
ja avoimen päiväkodin toiminnassa
on nuorisotoimen tiloja avattu
yhdistyskäyttöön

Avustuksia myönnetään eri toimialoilta
Liikunta ja terveys -teeman alla toimivat yhdistykset ja
järjestöt saavat avustuksia sivistyslautakunnan kautta.
Yleishallinto myöntää avustuksia esimerkiksi
työllisyyden tai mielenterveys- ja päihdetyön alalle.
Kylätoimikunnille myönnetään myös avustuksia.

Kuopio
https://www.pohjoissavolaiset.fi/toimintaa-ja-tukea-kansalaisille/kunnittain/kuopio/
http://kuopionkaupunginosat.fi/jarjestot-ja-yhdistykset,
https://vapaaehtoistyo.fi/kuopio/
Tiloja on vuokrattavissa yhdistysten
tarpeisiin.

Lapinlahti

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen avustukset
järjestöille. Avustukset on linjattu kaupunkistrategian
mukaisiksi.

Tilat ovat maksuttomia
lapinlahtelaisille yleishyödyllisille
yhdistyksille. Tiloja ovat koulut,
monitoimitalo, päiväkeskus.

Kunta jakaa avustuksia vuosittain hakemusten
perusteella kulttuuri, nuoriso sekä toiminta-avustuksia
yhteisöille ja yksityisille tahoille. Avustusta voivat
hakea kaikki yhdistykset ja avustuksia myönnetään
toimintalähtöisesti

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmänä toimii
kunnan johtoryhmä. Järjestöt
mukana asiantuntijoina ja
työrukkasryhmissä.

Tiedon kulkuun liittyy haasteita niin
kunnan kuin yhdistysten puolella.
Tapahtumista tiedottaminen yhden
kanavan kautta olisi hyvä tavoite.

Kunnan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen
työryhmässä on
järjestöedustajat: liikunta-,
kansanterveys-, ja kylät
edustettuina.

Avustuskäytännöt sekä linjaukset
tiloista ovat juuri tällä hetkellä (kesä
2018) muutoksessa.
Sähköistä hakumenettelyä
kehitetään ja viedään eteenpäin

Kunnan hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen kuuluu
kunnan johtoryhmälle.

Järjestötapaamisten käytäntöä
jatketaan ja yhdistyksillä on ollut
omaakin tapaamista. Tämän
toiminnan eteenpäin viemistä.
Yhdistysten jäsenhankintaa ja
viestintää olisi hyvä viedä eteenpäin.

Lasten ja nuorten
hyvinvointityöryhmässä on
edustaja mm. MLL:stä.

Kehittämiskohde:
Työväentaloa voisi kehittää kohti
yhdistysten yhteistä taloa.
Suurimpien tapahtumien
järjestelyissä voisi jakaa tehtäviä eri
järjestöjen kesken. Uusi sukupolvi
pitäisi ajaa järjestöihin toimijoiksi ja
muistaa toimijoiden uusiutumisen
toimintatapa.

Leppävirta
http://www.leppavirta.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/euroja-ja-neuvoja
http://www.leppavirta.fi/kylat
Osa tiloista on leppävirtalaisille
yhdistyksille ilmaisia. ks.
kehittämisen suunnat

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tukee
leppävirtalaisia yhdistyksiä. Pyrkimys, että kaikki tuet
menisivät tämän lautakunnan kautta.

Pielavesi
https://www.pielavesi.fi/Suomeksi/Pielavesi-Info/Yhdistykset-ja-jarjestot
https://www.pielavesi.fi/Suomeksi/Pielavesi-Info/Pielaveden-kylat
Kunnan tiloista Ikälän järjestötila on
ilmainen järjestöille.

Kunnanhallitus myöntää toiminta-avustuksia
yhdistyksille.
Sivistyslautakunta myöntää kohdeavustuksia
kulttuuria ja liikuntaa edustaville yhdistyksille
vuosittain määrärahojen puitteissa.

Rautalampi
https://www.rautalampi.fi/yhdistykset/
Maksuttomia tiloja ovat
Kyläkammari, Ystäväntupa sekä
kirjaston tilat aukioloaikoina.

Sivistyslautakunta jakaa Kulttuuri-, liikunta-, ja
nuorisotoimen yleis- ja kohdeavustukset.
Kunnanhallitus avustaa urheiluseuran palkkauksessa.
Perusturvalautakunta avustaa kuljetusavustuksessa
SPR:n Muistojen Pysäkki -toiminnassa.

Rautavaara
https://www.rautavaara.fi/yritys-ja-yhdistysrekisteri

Kunnan tilat ovat ilmaisia yhdistysten
käyttää, esimerkiksi nuorisotoimen
tila

Avustuksia ei ole jaettu kahteen vuoteen
ohjaajapalkkioita lukuunottamatta

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen saralla on tehty
hyte-kertomus. Tämän alueen
vahvistaminen on työn alla.

Yhdistykset ovat hyvin toimivia. Lisää
aktiivisia yhdistyksiä kaivataan.

Hyte-työryhmä on kunnassa

Yhdistysten tulevaisuus: uusien
aktiivisten saaminen mukaan
toimintaan

Siilinjärvi
http://www.siilinjarvi.fi/yhteystiedot/yhdistykset/index.php
Tilat ovat maksuttomia esim.
nuorisotila.
Leppäkaarteen kerhotila on
tarkoitettu järjestöjen ja yhdistysten
kerhotoimintaan.
Kunnalliset liikuntapaikat ovat
pääsääntöisesti maksuttomia
siilinjärveläisille käyttäjäryhmille,
etusijalla urheiluseurat ja järjestöt.

Sivistyslautakunta jakaa vuosittain talousarviossa
myönnettyjen määrärahojen puitteissa yleis- ja
kohdeavustuksia. Yleisavustuksia voivat hakea
siilinjärveläiset yhdistykset toiminnan
tukemiseen. Kohdeavustuksia voi hakea järjestöille,
yhdistyksille, yksityisille ja rekisteröimättömille
ryhmille yleishyödylliseen tarkoitukseen.
Sote-järjestöt vähitellen kiertyneet myös -

Yhteystietojen päivittäminen

Sonkajärvi
www.sonkajarvi.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Avustukset
Kokoustiloja on saatavilla ilmaiseksi
Sivistyslautakunta toiminta-avustukset järjestöille.
vanhalta virastotalolta sekä
Tapahtuma-avustuksia on haettavissa ympäri vuoden.
Kangaslammin koululta. Muuten
maksullisia.
Suonenjoki
https://www.suonenjoki.fi/kuntainfo/harrasteyhdistykset

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmä on ja se
on nyt uudistumassa

Järjestöyhteistyön ohje tekeillä
kunnassa: tiivistetty tieto järjestöjen
ja kunnan yhteistoiminnasta.

Suonenjoella ei ole yhdistyksille
maksuttomia tiloja

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmän
vetäjänä on vapaa-ajan ohjaaja.

Dynaamista vuoropuhelua
järjestöjen kesken ja kunnan kanssa.
Mukaan toimintaan!

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työ rakentumassa

Ohjaus- ja koordinaatioresurssin
saaminen

Kaupunki myöntää yhdistyksille ja järjestöille
yleishyödyllisiä̈ toiminta-avustuksia. Toiminta-avustus
voi olla joko kohdennettua, esimerkiksi tapahtuma- tai
yleisavustusta yhdistyksen. Hyvinvoinnin ja
elinvoiman palvelualue kohdeavustukset kulttuuri-,
liikunta-, ja nuorisopalveluille

Tervo
https://www.tervo.fi/yhdistysrekisteri
Lasten ja nuorten toimintaan
ilmaiseksi, mutta esimerkiksi
kirjaston tiloja on saanut käyttöön
muutkin.

Tuusniemi
https://www.tuusniemi.fi/jarjestot
Virastotalon päädyssä oleva nuoriso- Sivistyslautakunnalta haetaan järjestöjen toimintaja järjestötila. Tilaan kuuluu pieni
avustukset. Järjestötoimijat saavat avustuksia
kausimaksu (3o euroa)
pitäessään huolta liikuntapaikoista kunnassa
Varkaus
https://www.pohjoissavolaiset.fi/toimintaa-ja-tukea-kansalaisille/kunnittain/varkaus/

Hyte-työssä on muutoksia
henkilöstön vaihtuessa.

Järjestötilan käyttö yhteistyössä ja
järjestöjen yhteisen foorumin
edistäminen

Järjestötoimijoilta peritään vuokraa
kaupungin tiloista. Tiloista kootaan
Timmi-järjestelmään helposti
varattavaa kokonaisuutta.

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmässä on
järjestöedustaja
järjestöyhteistyön
ohjausryhmästä

Järjestöstrategian ja
kansalaistoiminnan ohjelman
jalkauttaminen ja toimenpiteet

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työ on
kehitysvaiheessa.

Järjestöt kaipaavat ohjausresurssia
toiminnan eteenpäin viemiseen ja
kuntayhteistyöhön
Järjestötalo on viritteillä

Kulttuuri- ja vapaa-aika
Liikunta-avustukset, Kulttuuri-avustukset
Tekninen toimi
Toiminta-avustuksia omaehtoiselle yhteisölliselle
toiminnalle asukasyhdistyksille ja teknistä toiminta
lähellä oleville yhdistyksille
Perusturvalautakunta
Harkinnanvaraiset järjestöavustukset sosiaali- ja
terveystoimialaa tukevia toimintoja varten kuten
mielenterveystyön sekä vanhus- ja vammaistyön
jatkuvuutta varten

Vesanto
https://www.vesanto.fi/yhdistysrekisteri?inheritRedirect=true
Pieni maksu kunnan tiloista
yhdistyksille ja järjestöille.

Vapaa-aikatoimen avustukset
Kulttuuri-, nuoriso-, (kohdeavustukset) ja
liikuntatoimen avustukset (yleisavustukset)
rekisteröidyille yhdistyksille tai rekisteröimättömille
yhteisöille.
Vesannon kehittämissäätiö
Avustukset yhteisöllisyyttä lisäävään toimintaan

Vierämä
http://www.vierema.fi/fi/Kuntainfo/Yhdistykset
http://www.vierema.fi/fi/Kuntainfo/Yhdistykset/Neuvoja-yhdistyksen-oman-toiminnan-kehittamiseen
Kunnassa toimivat järjestöt saavat
kunnan nuorisotiloja ja
kunnanviraston tiloja maksutta.
Sotkanhelmen palvelukeskuksen
tiloja voivat saada maksutta
käyttöönsä sellaiset järjestöt ja muut

Kylätoiminnan ja yhteisöjen avustushakemukset
yleishallinto.
Vapaa-aikatoimen avustukset seuralle, yhdistykselle
tai toimintaryhmälle.

Hyte-työryhmä ja vastuutahona
on hallintojohtaja.

Keskinäisen yhteistyön tiivistäminen
ja kehittäminen
Tapahtumayhteistyö hyvässä
käynnissä.

yhteisöt, jotka järjestävät
kuntalaisille merkittävää
vapaaehtoistoimintaa

