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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 ja se julkaistaan myös
www-sivuilla: www.iisalmi.fi/yhdistystentoiminta, tälle sivulle kootaan myös jakeluun tarkoitetut tiedotteet yhteistyökumppaneilta.
Mikäli tämä kirje tuli väärälle henkilölle tai virheelliseen osoitteeseen, niin ilmoitatko asiasta
ystävällisesti vapaa-aikapalvelukeskukseen Kira Aminoffille sähköpostitse
kira.aminoff@iisalmi.fi
*******************************************************************************************************
Ajankohtaista kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa
Kaupungin vuoden 2018 talousarvio hyväksyttiin 4.12.2017 olevassa valtuuston kokouksessa. Järjestöjen käyttömaksut ja järjestöavustukset pysyvät vähintään vuoden 2017 tasolla, kulttuuriyhdistysten avustuksia korotetaan 3 000 €. Toiminta-avustuksia jaetaan tänä
vuonna yhteensä 146 500 €, jossa liikunta-, nuoriso-ja vammaisjärjestöjen osuus on
104 500 €, yhteensä noin 60 järjestölle. Kulttuuriyhdistyksille jaettava toiminta-avustusten
määrä on yhteensä 42 000, yhteensä noin 20 järjestölle.
Kulttuuri- ja vapaa-aika vastuualueen yhteisinä kehittämiskohteina kuluvana vuonna ovat
mm. järjestöyhteistyö sekä lasten ja nuorten harrastamiseen liittyvät asiat.

Muutoksia avustusten hakemisessa ja toimintatavassa
Toiminta-avustusten 2018 hakuaika on 22.1. - 23.2. välisenä aikana. Avustusten myöntämiskriteerit on koko kaupungin tasolla päivitetty ja ne on hyväksytty kaupunginhallituksessa 15.1.2018. Tärkeimpänä muutoksena hakemisessa on se, että olemme siirtyneet sähköiseen hakumenettelyyn. Uusi hakujärjestelmä helpottaa sekä teitä avustusten hakijoita
että meitä käsittelijöitä. Hakemus on tehtävä viimeistään perjantaihin 23.2.2018 klo 15.00
mennessä. Sähköinen haku sulkeutuu määräajan päätyttyä, joten myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Otamme edelleen vastaan lomakkeet myös paperisina versioina.
Toiminta-avustuksista antaa lausuntonsa hyvinvointijaosto 14.3. ja avustukset hyväksytään lopullisesti sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa 21.3.
Alla linkitys hakulomakkeisiin:
www.iisalmi.fi/avustukset
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Tiedustelut
Kulttuuriyhdistykset: Sanna Marin-Kainulainen, p. 040 5889074
Liikunta, - nuoriso- ja vammaisjärjestöt: Pekka Partanen, p. 040 5454567
Liikunnan entinen ylläpito- ja kunnossapitoavustus on muuttunut kohdeavustukseksi.

Tapahtumatuki avustus
Osa teistä on varmaankin jo huomannut, että kaupunki on ottanut uuden ”Tapahtumatuki”
avustusmuodon käyttöön. Täsmennyksenä tästä tapahtumatuesta se, että tukea ei myönnetä samaan toimintaan, johon on saatu tai saadaan avustusta toiselta Iisalmen kaupungin
viranomaiselta tai toisesta avustuslajista. Täten suurin osa teidän edustamista järjestöistä
on tämän haun ulkopuolella.
Liitteenä olevasta avustusten myöntämiskriteereistä näette kaikki muut avustukset, kriteerit
ja hakumenettelyn.

Esiselvityshanke Ylä-Savon järjestötoiminnan ja kuntien hyvinvointipalveluiden
kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi 2.1.- 30.6.2018
Vuoden alussa käynnistimme hankkeen, jossa selvitetään, mitkä yläsavolaiset järjestöt olisivat kiinnostuneita lisäämään kansainvälistä yhteistyötään, millaisia tarpeita kansainväliselle-toiminnoille on, sekä sitä, miten tarpeita voitaisiin kehittää kuntien ja järjestöjen jo
olemassa olevien verkostojen kautta. Samalla valmistellaan myös kaksivuotista varsinaista
hanketta kansainväliseen yhteistyöhön.
Toiminta-alueena ovat kaikki Ylä-Savon kunnat. Kohderyhmänä ovat kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisojärjestöt, lasten ja nuorten toiminta sekä kuntien hyvinvointipalvelut. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 -2020 ja on saanut Leaderrahoituksen Ylä-Savon Veturi Ry:n kautta. Järjestöille lähetetään kysely, jonka tarkoitus on
kartoittaa tämän hetken tilannetta kansainvälisessä toiminnassa ja toiveita toiminnalle. Lisätietoja saatte liitteenä olevasta tiedotteesta (Järjestötiedote KV).

Iisalmen järjestöfoorumi
Iisalmen järjestöfoorumi kokoontuu Nuorisotalolla 28.3. klo 17.30. Toivomme paikalle 1 – 2
yhdistyksen tai hallituksen tai johtoryhmän valitsemaa edustajaa. Aiheena ovat ajankohtaiset asioiden lisäksi muun muassa fooruminen toiminnan periaatteet ja järjestötietopalvelu.
Tilaisuuteen lähetetään erillinen kutsu lähempänä tilaisuutta.
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Nuorten huumeiden käyttö
Nuorten huumeiden käyttö puhutti syksyllää 2017. Järjestimme nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (monialainen työryhmä) toimesta nuorten kanssa tekemissä oleville tahoille infotilaisuuden joulukuussa nuorten huumeiden käytöstä. Tilaisuudessa saatiin ajankohtainen
tieto rikoskomisario Palloselta huumeiden ja lääkkeiden käytön tilanteesta. Pääosin käyttö
on ollut kannabista, jonkin verran on mukana amfetamiinia ja ekstaasia. Käyttäjistä pääosa
on ollut ensikertalaisia (2001–2002 syntyneitä). Tilaisuudessa mietittiin myös yhteisiä keinoja käytön tunnistamisessa ja ehkäisyssä. Tilaisuudessa sovimme, että haastamme
myös teidän järjestöihmiset osallistumaan edellä mainittuihin asioihin. Tervetuloa keskiviikkona 31.1. klo 18 – 20 Luma-keskukselle saamaan tietoa huumetilanteesta sekä siitä,
millaisia asioita olisi hyvä huomioida huumausaineisiin ja niiden saatavuuteen / käyttöön
liittyen. Vanhempainillassa ovat puhumassa rikoskomisario Veli Pallonen ja poliisilaitoksen
sosiaalityöntekijä Tuija Heimonen.
Yhteistyöterveisin!
Pekka Partanen
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Liitteet:
Avustusten myöntämiskriteerit
Järjestötiedote KV
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