Kevään 2020 järjestökirje liikunta-, nuoriso-,
vammais- ja kulttuurijärjestöille
Tämä järjestökirje lähetetään kaikille toimiville liikunta- ja nuorisojärjestöille,
vammaisjärjestöille sekä kulttuurijärjestöille. Järjestökirje lähetetään kaksi kertaa vuodessa.
Kirjeeseen pyritään kokoamaan ajankohtaisia järjestöjä koskevia asioita.

Tässä järjestökirjeessä
- Henkilöstövaihdos liikunta- ja
nuorisopalveluissa
- Kaupunginhallituksen toiminta- ja
kohdeavustukset, tapahtuma-avustukset
- Kulttuurijärjestöjen toiminta-avustukset

- Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toimintaavustukset
- Kysely järjestöfoorumista ja yhteistyöstä
- Kaupungin tarjoama maksuton näkyvyys
mediakanavissa

Henkilöstövaihdos liikunta- ja
nuorisopalveluissa
Pitkään yhteistyötä myös järjestöjen kanssa tehnyt
liikuntasuunnittelija Kaija Herd jää eläkkeelle huhtikuun alussa.
Kaija jää lomalle jo tammikuun lopussa ja käy sen jälkeen enää
pari päivää töissä perehdyttämässä uutta henkilöä. Kaijan tilalle
on valittu Iisalmessa asuva Elina Juntunen. Elinan tapaatte
edelleen samasta huoneesta kuin Kaija. Sähköposti toki
muuttuu ja on käytössä 13.1.2020 alkaen:
elina.juntunen@iisalmi.fi
Muistattehan ilmoittaa Elinalle muutokset järjestönne
puheenjohtajan tai sihteerin vaihtuessa.

Kaupungin myöntämät toiminta-avustukset haettava
21.2.2020 klo 15 mennessä
Avustuksia myönnetään iisalmelaisille yhdistyslain (503/1989) säännösten mukaisesti
rekisteröityneille yhdistyksille tai muille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet
vähintään yhden kalenterivuoden. Iisalmen kaupunki myöntää avustuksia toimintaan, joka on
Iisalmen kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa. Yhteensä nyt haussa olevia
avustuksia jaetaan noin 170 järjestölle.
Toiminta-avustusta voi saada vain yhdestä avustuslajista eli, jos yhdistys hakee
kulttuuriyhdistysten, liikunta- ja nuorisojärjestöjen tai vammaisjärjestöjen toiminta-avustusta, ei
avustusta voi saada kaupunginhallituksen avustuksista. Avustusten myöntämisessä,
hakemisessa, maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatetaan Iisalmen kaupungin
avustusten myöntämisperusteita. Myöntämisperusteet ja kaupunginhallituksen,
kulttuurijärjestöjen sekä liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustuslomakkeet löydätte osoitteesta
www.iisalmi.fi/avustukset.
Toiminta-avustushakulomakkeita on uudistettu. Avustuksia haetaan sähköisellä
hakulomakkeella. Sähköinen haku sulkeutuu määräajan päätyttyä, joten myöhästyneitä
hakemuksia ei oteta huomioon. Mikäli lomaketta täytettäessä herää kysymyksiä, niin
yhteystiedot löydätte alla olevista avustuskohdista.
Hakuaika: 20.1.-21.2.2020 kello 15.00 mennessä.

Kaupunginhallituksen toiminta- ja kohdeavustukset
Kaupunginhallitus myöntää vuosittain harkinnanvaraisia toiminta- ja kohdeavustuksia
iisalmelaisille rekisteröityneille yhdistyksille. Avustusten yhtenä tavoitteena on edistää ja
ylläpitää monipuolista kansalaistoimintaa ja tukea yhdistysten sosiaali- ja terveydenhuoltoa
tukevaa toimintaa Iisalmessa. Avustusten myöntämisessä huomioidaan toiminnan
yhteensopivuus kaupungin oman toiminnan, strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa.
Lisäksi avustusten myöntämisessä huomioidaan yhdistyksen toiminnan vakiintuneisuus ja
jatkuvuus. Kaupunginhallituksen myöntämää toiminta-avustusta, joka on tarkoitettu
yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen, voi saada maksimissaan 400 €/yhdistys.
Mikäli yhdistys järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoon liittyvää
päiväkeskustoimintaa tai muuta kaupungin palvelutuotantoa tukevaa toimintaa, voi avustus
olla suurempi. Avustusta jaetaan yhteensä 150 000 euroa.
Lisätietoja Eeva Suomalainen, p. 040 652 4002

Iisalmen kaupungin tapahtumatuki 2020
Iisalmen kaupunki toimii tapahtumien mahdollistajana tarjoten tapahtumajärjestäjille
tapahtumatukea. Tapahtumajärjestäjä voi hakea kaupungin myöntämää tapahtumatukea
Iisalmessa järjestettäville tapahtumille. Tapahtumatukea on mahdollista hakea, vaikka
järjestönne saa kaupungin toiminta-avustusta. Tapahtumatukea ja kohdeavustusta ei voi
saada samaan tapahtumaan. Katso tarkemmat ohjeet hakuohjeista. Vuonna 2020 jaettavan
tapahtumatuen määrä on yhteensä 35 000 euroa.
Lisätietoja Jarmo Miettinen, p. 040 830 2681

Kulttuurijärjestöjen toiminta-avustukset
Kulttuurijärjestöjen toiminta-avustukset myönnetään sääntömääräisen toiminnan tukemiseen.
Toiminta-avustuksia jaettaessa otetaan huomioon kulttuuripalveluiden käytössä olevan
määrärahan suuruus, yhdistyksen toiminnan laajuus, valtiolta, kunnalta ja seurakunnalta
saadut avustukset ja taloudellinen asema. Lisäksi avustuksia myönnettäessä otetaan
huomioon yhdistyksen vuoden aikana mahdollisesti saamat erityisavustukset.
Kulttuurijärjestöjen lomaketta on myös uusittu. Järjestöjen toiminnasta kysytään nyt mm.
laatuun ja kehittämiseen liittyviä asioita. Avustusta jaetaan yhteensä 42 000 euroa.
Lisätietoja Sanna Marin p. 040 588 9074

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen sekä vammaisjärjestöjen
toiminta-avustukset
Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset myönnetään sääntömääräisen toiminnan
tukemiseen. Avustuksia myönnettäessä käytetään apuna pisteytysjärjestelmää, jossa
määrälliset kriteerit arvotetaan 60 % ja laadulliset 40 %. Avustusta jaetaan yhteensä 104 500
euroa.
Lisätietoja Pekka Partanen, p. 040 545 4567

Kysely järjestöfoorumista ja yhteistyöstä
Iisalmen järjestöfoorumi on kokoontunut syksystä 2017 lähtien erilaisilla teemoilla, joita te
järjestöt olette saaneet itse myös ehdottaa. Syksyn 2019 järjestöfoorumissa sovittiin, että
lähetämme teille järjestöille kyselyn järjestöfoorumin tarpeellisuudesta ja tulevista aiheista.
Samalla kysymme teiltä numeraalista arviointia koskien yhteistyötä kulttuuri- ja vapaa-ajan
palveluissa. Kysely koskee kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjä sekä vammaisjärjestöjä.
Kyselyyn pääsette alla olevasta linkityksestä:

Vastaa kyselyyn! »

Haluatko järjestöllesi lisää maksutonta näkyvyyttä
Iisalmen kaupungin mediakanavissa?
1) Oman tapatuman voit luoda rekisteröitymällä tapahtumakalenterin käyttäjäksi. Tällä YläSavon tapahtumakalenterilla on vuosittain n. 20 000 yksilöityä kävijää. Alla suora linkki
rekisteröitymiseen: https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Tapahtumat/Tapahtumanjulkinen-hallinta
2) Medianäyttö. Lähetä tapahtuman medianäyttömainos, joka on kokoa 1080 pikseliä leveä ja
1920 korkea, formaatti png. Mainoksesi pyörii n. 2 viikkoa ennen tapahtumaa seitsemässä
medianäytössä a 7 sek. Soittolista n. 2-4 min, pyörii 23/7. Email.: jarmo.miettinen@iisalmi.fi.
3) Facebook. Jos olet luonut omalle sivullesi Facebook tapahtuman, lisää
rinnakkaisjärjestäjäksi Minun Iisalmeni sekä Iisalmi ja tienoot. Tapahtumasi saa tällöin
extranäkyvyyttä alueellamme.
4) Iisalmelaisissa seuroissa ja järjestöissä tehdään arvokasta työtä, josta koko iisalmelainen
yhteisö saa olla ylpeä! Nostaaksemme kaupungin kanavissa esille tarinoita järjestökentän
toiminnasta, kannustamme järjestöjen käyttävän sosiaalisessa mediassa viestiessään

aihetunnisteita #seurasydän #byiisalmi omien hashtagiensa lisäksi.

Yhteistyöterveisin!
Pekka Partanen
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Puh. 040 545 4567

Katso Iisalmen seudun tulevat tapahtumat kaupungin
tapahtumakalenterista!

Iisalmen kaupunki
Viesti ja asioi kaupungin kanssa – ota käyttöön Suomi.fi-viestit!
Kaupungintalo
PL 10/Pohjolankatu 14
74101 IISALMI
Yhteystiedot
Karttapalvelu
Rekisteriselosteet

Puhelinvaihde
(017) 272 31

Peruuta uutiskirje
Lähetä palautetta

Kaupungintalon info/kirjaamo
040 350 4217

Osoitelähde:
Uutiskirjeen tilaajarekisteri
Iisalmen yritysrekisteri

Sähköposti
kirjaamo@iisalmi.fi

