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Iisalmen kaupungin järjestökirje liikunta-, nuoriso-, vammais- ja kulttuurijärjestöille
Tämä järjestökirje lähetetään kaikille toimiville liikunta- ja nuorisojärjestöille,
vammaisjärjestöille sekä kulttuurijärjestöille. Järjestökirje tavoittaa yhteensä n. 80 eri
järjestöä. Järjestökirjeessä käsitellään järjestöjä koskevia ajankohtaisia asioita.
Mikäli tämä kirje tuli väärälle henkilölle tai virheelliseen osoitteeseen, ilmoitatko asiasta
sähköpostitse liikunta- ja nuorisopalveluihin Kaija Herdille kaija.herd@iisalmi.fi tai
kulttuuripalveluihin Sanna Marinille sanna.marin@iisalmi.fi
*******************************************************************************************************
Ajankohtaista kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa
Vuoden 2019 talousarvion laadinta on parhaillaan ajankohtainen ja näyttäisi siltä, että
järjestöavustukset pysyvät edellisvuosien tasolla. Tarkemmin tiedetään asiasta, kun
talousarvio lopullisesti hyväksytään.
Järjestöyhteistyön edistäminen on kirjattu yhdeksi sekä kulttuuri- että liikunta- ja
nuorisopalvelujen painopisteeksi. Syksyn järjestöfoorumi oli 11.10. klo 17.30-19.30
Kulttuurikeskuksessa, paikalla oli edustettuna 21 järjestöä. Alla olevasta linkityksestä näette
myös järjestöfoorumiin tuotoksen:
https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kansalaisjarjestotoiminta/Liikunta--ja-vapaa-aika-jarjestot
Avustukset
Liikunta-, nuoriso- ja vammaisjärjestöjen urheiluapurahat ja stipendit ovat haettavana
15.11. klo 15.00 sekä kulttuurin tunnustuspalkinto 19.11. klo 15.00. mennessä.
Liikunta-, nuoriso- ja vammaisjärjestöjen hakulomakkeet löytyvät kohdasta
www.iisalmi.fi/liikunta/avustukset sekä paperiversiot Iisalmen uimahallin aulasta.
Mikäli palautatte kyseiset hakemukset sähköisesti, osoite on kirjaamo@iisalmi.fi
(lomakkeissa väärä osoite!).
Iisalmen kaupungin kulttuurin tunnustuspalkinto jaetaan vuosittain kulttuuritoiminnassa
merkittävästi ansioituneelle iisalmelaiselle henkilölle, yhdistykselle tai yhteisölle. Palkinto
voidaan tarvittaessa jakaa myös useampaan osaan, tai palkinto voidaan jättää jakamatta
sopivien ehdokkaiden puuttuessa. Iisalmelaiset yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat ehdottaa
kulttuurin tunnustuspalkinnon saajaa. Kulttuuritoimija ei voi ehdottaa itseään. Ko.
lomakkeen löydätte 5.11.alkavalla viikolla alla olevasta linkityksestä:
https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuri-ja-nuorisotyo/Kulttuurin-avustukset
Liikunta- ja nuorisojärjestöjen koulutusavustushakemusten viimeinen jättöpäivä on
15.11., loppuvuonna olevien koulutusten osalta kulut on arvioitava mahdollisimman
tarkasti ja hakemus jätettävä myös ko. päivään mennessä.
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Kohdeavustuksia liikuntatilojen ja -alueiden ylläpitoon, kunnossapitoon, rakentamiseen
tai toimintaan liittyviin kalustohankintoihin haetaan liikunnan kohdeavustusten lomakkeella
www.iisalmi.fi/liikunta/avustukset
Mikäli teillä on tarvetta kohdeavustukselle vuonna 2019, niin ottakaa yhteyttä hyvissä ajoin
allekirjoittaneeseen.
Vuoden 2018 kulttuurin tunnustuspalkinto, menestyneiden urheilijoiden ja
seuratoimijoiden palkitsemistilaisuus järjestetään 19.12.2018. Kulttuurikeskuksella.
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen toiminta-avustusten sekä kaupunginhallituksen
myöntämien avustusten hakuaika tulee olemaan 21.1 – 22.2.2019 välisenä aikana.
Tietoa järjestöille suunnatuista avustuksista ja myöntämiskriteereistä löytyy linkityksestä
https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kansalaisjarjestotoiminta/Kaupunginhallituksenavustukset (kohdasta linkit)
Tiedustelut avustuksista:
Kulttuuriyhdistykset: Sanna Marin, p. 040 5889074
Liikunta, - nuoriso- ja vammaisjärjestöt: Pekka Partanen, p. 040 5454567
Iisalmen liikennemelun rajoittaminen ilta- ja yöaikaan
Iisalmen kaupungintalolla järjestettiin syyskuussa kansalaisilta, jonka aiheena oli erityisesti
Pohjolankadun, Louhenkadun ja Savonkadun liikennemelu ilta- ja yöaikaan. Yhdeksi
erityiseksi melualueeksi keskustelussa nousi esiin myös eri liikuntapaikkojen läheisyys.
Liitteenä olevassa tiedotteesta on tarkempaa tietoa asiasta.
Tietoa tapahtumajärjestäjälle
Oletko järjestämässä tapahtumaa? Etsitkö tiloja tapahtumallesi? Tarvitsetko apua
tapahtumajärjestämisessä tai vaikkapa tapahtumasta tiedottamisessa? Iisalmen seudulla
on paljon korkeatasoisia tapahtumapaikkoja, monipuolinen kattaus elämyksellisiä
oheispalveluja ja valmiit tapahtumien markkinointiväylät käytettävissäsi.
Iisalmi.fi/teetapahtuma sivulta löydät hyödyllistä tietoa tapahtuman järjestämiseen Iisalmen
seudulla. Tarjoamme myös maksutonta neuvontaa kaikille tapahtumia ja tilaisuuksia
Iisalmen seudulla järjestäville, joten ota rohkeasti yhteyttä, autamme mielellämme!
Tiedustelut: jarmo.miettinen@iisalmi.fi
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Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on haettavissa
Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen
lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.
Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet
yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.
Hakuaika alkaa 12.11.2018
Hakuaika päättyy 14.12.2018 klo 16.15.
Avustuksiin voidaan käyttää enintään 4 miljoonaa euroa, jos eduskunta vuoden 2019
talousarviota hyväksyessään osoittaa määrärahat ko. tarkoitukseen.
Lisätietoja: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnankehittamistuki-seuratukiJärjestötalokysely
Järjestötalon tarve on noussut jo vuosia sitten esille. Asiaa käsiteltiin myös vuoden 2017
järjestöfoorumeissa. Alla olevalla kyselyllä kartoitetaan mahdollisen järjestötalon tarvetta.
Kysely aukeaa alla olevasta linkityksestä ja vastausaikaa on 23.11.2018 saakka.
www.iisalmi.fi/järjestökysely

Yhteistyöterveisin!
Pekka Partanen
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Liitteet:
Iisalmen liikennemelun rajoittaminen ilta- ja yöaikaan
Urheiluapurahat, ohjaaja/valmentaja/seurajohtaja jakokriteerit
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