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1. JOHDANTO

➢Tässä Pielaveden järjestöyhteistyön ohjeessa on huomioitu voimassaoleva
Pielaveden kunnan kuntastrategia (vuosille 2017- 2021) järjestöjen
kannalta.
➢Ohjeessa kartoitetaan kunnan ja järjestöjen välistä yhteistoimintaa vuosina
2019 -2021.
➢Ohjeen pohjalta on tarkoitus tehdä Järjestöyhteistyön
kehittämissuunnitelma. Järjestöyhteistyön ohje päivitetään
valtuustokausittain valtuuston hyväksymien talousarviopäätösten ja
hallintokuntien tekemien linjausten mukaisesti.
➢Tämä asiakirja on ladattavissa osoitteesta:
https://www.pielavesi.fi/fi/Vapaa-aika/Jarjestot-ja-yhdistykset
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2. KUNTALAIN (410/2015) VELVOITTEET

22 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa
kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja
vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.
➢Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
➢1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;
➢2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
➢3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
➢4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;
➢5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
➢6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden
suunnittelua ja valmistelua.

➢29 § Viestintä
➢Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja
muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä
palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista
suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista.
Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja
vaikuttaa…
➢…Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon
kunnan eri asukasryhmien tarpeet.
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3. PIELAVEDEN KUNTASTRATEGIA 2017–2021
Pielavesi ponnistaa luonnostaan
½: Visio ja arvot
VISIO:
➢Pielavesi on elinvoimainen ja rohkea ihmisten yhteisö, joka turvaa laadukkaat lähipalvelut,
yrittämisen edellytykset ja asukkaiden hyvän arjen yhdessä tekemällä ja yhteistyössä.
ARVOT:
➢ Elinvoimaisuus
• Tuemme luovuutta, innostusta ja toimeen tarttumista.
• Luomme mahdollisuuksia.
➢Rohkeus
• Kannustamme kokeiluihin ja ennakkoluulottomiin ratkaisuihin.
• Uskomme onnistumiseen, mutta emme myöskään pelkää epäonnistua.
➢Oikeudenmukaisuus
• Olemme avoimia ja tasapuolisia kaikkia kohtaan.
• Luottamus on kaiken perusta.
➢Yrittäjämyönteisyys
• Luomme yrittämiselle edellytyksiä.
• Arvostamme yrittäjyyttä ja myös yritteliäisyyttä.
➢Positiivisuus
• Uskomme tulevaisuuteen.
• Lupsakkuus ja ystävällisyys ovat käyntikorttejamme.
➢Yhteisöllisyys
• Huolehdimme ja välitämme toisistamme.
• Keskuudessamme vallitsee vahva me-henki.
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PIELAVEDEN KUNTASTRATEGIA 2017–2021
Pielavesi ponnistaa luonnostaan
2/2: Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet
STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
Järjestöyhteistyön näkökulmasta:
➢Elinvoimaa ihmisistä ja yhteistyöstä
➢ Vaalimme yhteisöllisyyttä, avoimuutta, me-henkeä sekä inhimillisyyttä toiminnassamme
➢ Edistämme kuntalaisten hyvinvointia yhteistyössä kolmannen sektorin ja eri toimijoiden kanssa.
➢ Kannustamme kuntalaisia yhteisvastuullisuuteen ja osallistumiseen oman kotikunnan toiminnassa.

➢Sujuva arki ja hyvinvoinnin edistäminen
➢ Yhdessä kolmannen sektorin ja yritystoiminnan kanssa suunnitellaan ja tarjotaan monipuolisia harrastus- ja
vapaa-ajanmahdollisuuksia kuntalaisten hyvinvoinnin, liikunnan, terveyden edistämisen ja viihtyvyyden
tueksi. Kuntalaisia kannustetaan huolehtimaan itsestään ja ottamaan vastuuta omasta sekä lähipiirinsä
hyvinvoinnista ja ympäristöstä.

➢Vireä ja positiivinen kuntakuva
➢ Pielaveden kunnan tunnettavuutta välittävänä ja aktiivisena yhteisönä sekä monipuolisten
harrastusmahdollisuuksien tarjoajana lisätään erilaisin viestinnän ja markkinoinnin keinoin.
➢ Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia monipuolistetaan ja kerätään asiakaspalautetta
palveluista.
➢ Tietoa jaetaan eri viestintäkanavia hyödyntäen ja tiedottaminen on avointa sekä selkeää. Nettisivut ovat
käyttäjäystävälliset.

➢http://www.eemelikiukkonen.fi/pielavesi/strategia.pdf
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4. FOORUMITOIMINTA JA YHTEISTYÖN MUODOT

Foorumi

Kokoontumiset

Vastuullinen hallintokunta

Yleiset järjestötapaamiset

1-2 krt vuodessa

Kirjasto -31.12.2019
Kulttuuritoimi 1.1.2020-

Liikuntafoorumi

4 krt vuodessa

Liikunta- ja vapaa-aikatoimi

Seurafoorumi

n. 2 krt vuodessa

Liikunta- ja vapaa-aikatoimi

Nuorisovaltuusto (KL 26 §)

Aktiivinen, 1 krt/kk

Nuorisotoimi

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto
NOP

4-6 krt vuodessa

Sivistyslautakunta

Vanhus ja vammaisneuvosto (KL 27 §,
KL 28 §)

Aktiivinen, 4-5 krt vuodessa

Perusturva

Yrittäjätapaamiset

Tarvittaessa

Kunnanjohtaja

Kunnanjohtajan kyläkahvit

Vuosittain

Kunnanjohtaja

Mökkiläisneuvosto

Aktiivinen, 4 krt vuodessa

Kunnanjohtaja / Kunnanhallitus

Asukaskuulemiset, kaavatyö, ym.

Tarvittaessa

Tekninen toimi ja muut hallintokunnat
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5.YHTEISTYÖTOIMINTA

1. Pielaveden kunnan pyrkimyksenä on tarjota eri yhdistyksille / järjestöille
mahdollisuutta osallistua kunnan kanssa yhteistyössä esim.
tapahtumajärjestelyihin.
➢Yhteistyökohteita voivat olla esimerkiksi:
➢tapahtumajärjestelyt
➢sponsorisopimukset
➢kuntamarkkinointi
➢ympäristön / virkistyskohteiden hoito
➢vertaistoiminta
➢kerho-ohjaus
➢vanhusten tukipalvelut
➢ym.

2. Kunta päättää missä asioissa se toivoo yhteistyötä ja tiedottaa asiasta
järjestöille ja yhdistyksille. Nämä voivat myös itse olla yhteydessä kuntaan, jos
heillä on idea yhteistyöstä.
➢Yhteistyösopimus solmitaan tarpeen mukaan tapauskohtaisesti osapuolten kesken ja tilanteen
vaatimalla tavalla

3. Ostopalvelut
➢Lisäksi kunta hankkii tarvittaessa järjestöiltä ostopalveluita omien palveluiden
tueksi
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6. AVUSTUKSET JA TUET 2019
Yleis- ja kohdeavustukset

Hallintokunta

Kohde/
käyttötarkoitus

Määräraha €

Ehdot

Hakuaika

Yhteyshenkilö

Kunnanjohtaja

Järjestöt

Yleisavustukset

Hakuilmoituksessa
ohjeet ja tarvittavat
liitteet

Helmikuu
2019

Talouspäällikkö
Eeva-Liisa Jäntti,
kunnanjohtaja
tekee päätökset

Sivistyslautakunta

Kulttuuria,
liikuntaa ja
nuorisoa
edustaville
yhdistyksille

Kohdeavustukset

Kohdeavustuksia, eli
tapahtumiin
kohdistuvia.
Avustusta haettava
hyvissä ajoin ennen
tapahtumaa

Jatkuva
haku

Osastopäällikkö
Jani Alakangas

Vuosittain
talousarvioon
varattujen
määrärahojen
puitteissa
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6. AVUSTUKSET JA TUET
Investointiavustukset
➢Investointiavustuksia yhdistyksille tarjolla lähinnä esimerkiksi Ylä-Savon
Veturin tapaisilla toimijoilla: http://www.ylasavonveturi.fi/fi/
➢Muut investointiavustuksia myöntävät tahot kannattaa tarkistaa myös
Rahoituskellosta
➢Rahoituskello

10

7. JÄRJESTÖILLE TARJOTTAVAT TOIMITILAT:
Ikälän järjestötila, nuorisotilat, liikuntahallit ym.
Lisätietoja: https://www.pielavesi.fi/fi/Vapaa-aika/Liikunta-ja-ulkoilu/Liikuntahalli-ja-kuntosali

Tila

Osoite

Varustus

Maksullisuus / Käytön
ehdot

Yhteystiedot /
Varaaminen

Ikälän järjestötila

Toritie 6
72400 Pielavesi

keittiö, lukittavat lokerot,
kaksi erillistä huonetilaa
kokoontumista varten,
videotykki

Ilmainen Pielavedellä
toimiville järjestöille ja
yhdistyksille

Varaukset:
Ikälässä käytössä
varauskirja

Liikuntahalli

Museotie 3
72400 Pielavesi

normaali
liikuntahallivarustus,
esiintymislava ja
äänentoistovälineet
tarvittaessa vuokrattavissa

Kertamaksut tai
kausimaksut
Lisätiedot:
Seija Poikonen

Seija Poikonen
040 489 4187

Liikuntasali
Opinportti

Koulutie 3
72400 Pielavesi

normaali liikuntasalivarustus,
atk-/verkkopisteitä

Kerta- tai kausimaksut
Lisätiedot:
Seija Poikonen

Seija Poikonen
040 489 4187

Kuntosali

Museotie 3
72400 Pielavesi

normaali kuntosalivarustus

Kuntosalikortin
päivitysmaksu on 20€

Seija Poikonen
040 489 4187

Nuorisotilat

Laurinpurontie 14,
72400 Pielavesi

Keittiö, iso sali
Videotykki, valkokangas,
2 tv, 2 nettikonetta, biljardi.
pingispöytä

Maksuton
Päiväsaikaan vapaassa
käytössä

Varaukset ja
lisätiedot:
040 489 4957
Mika Turkka

Suojala
Pielavesi-seuran
hallinnoima

Puistotie 8
Pielavesi

Esiintymislava, tanssilattia,
keittiö
Suojala on vuokrattavissa

Tarkemmat tiedot:
Toini Saksman
040 071 9216

Varaukset
040 071 9216

Kirjaston näyttelytila

Laurinpurontie 14
72400 Pielavesi

Kuukausittain vaihtuvat
näyttelyt
Normaali näyttelytilavarustus

Maksuton
Lisätiedot: Tiina Mäkelä
040 649 5709

kirjasto@pielavesi.fi
040 489 4191
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JÄRJESTÖILLE TARJOTTAVAT TOIMITILAT: KOULUT

Tila

Osoite

Varustus

Maksullisuus /
käytön ehdot

Yhteystiedot / varaaminen

Pielaveden lukio

Koulutie 3
72400 Pielavesi

Sali + luokkatilat
Tarkista tilan varustus
tilaa tiedustellessa

Liikuntasali:
kerta- tai
kausimaksut
Luokkatilat
maksullisia

Kanslisti Seija Poikonen p.
040 4894187
seija.poikonen@pielavesi.fi

Pielaveden
yhtenäiskoulu,
Puustelli

Laurinpurontie 23
72400 Pielavesi

Sali + luokkatilat
Tarkista tilan varustus
tilaa tiedustellessa

Maksullisia

Rehtori Mika Aikkila
040 489 4176
mika.aikkila@pielavesi.fi

PohjoisPielaveden koulu

Kiuruvedentie 1595
72710 Vaaraslahti

Sali + luokkatilat
Tarkista tilan varustus
tilaa tiedustellessa

Maksullisia

Koulunjohtaja Soile Leskinen
040 056 3796
soile.leskinen@pielavesi.fi

Säviän koulu

Virranniskantie 18,
72550 Säviä

Sali + luokkatilat
Tarkista tilan varustus
tilaa tiedustellessa

Maksullisia

Koulunjohtaja Anne
Mönkkönen
040 489 4195
anne.monkkonen@pielavesi.fi
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8. JÄRJESTÖJEN OSALLISTUMINEN
HYVINVOINTITYÖHÖN

Pielaveden kuntastrategia ohjaa ylemmällä tasolla myös järjestö- ja
yhdistystoimintaa ja vaikuttaa järjestöjen ja yhdistysten kanssa toimiviin
kunnan osastoihin. Näitä ovat mm. perusturva, liikunta- ja vapaa-aikatoimi,
kulttuuritoimi, nuorisotoimi ja kirjasto
➢Pielaveden kuntastrategia toimii sateenvarjona muille sen alla toimiville strategioille,
ohjelmille ja kehittämissuunnitelmille, kuten liikuntastrategia (Tuula Moilanen, 2019)

➢Pielaveden kunnanhallitus (29.9.2014/ § 265): Hyvinvointityöryhmä on
kunnan johtoryhmä
➢Laaja hyvinvointikertomus valtuustokausittain ja vuosittainen hyvinvointiraportti
(Sonja Roivainen)

➢Hyvinvointityöryhmä: Kunnan johtoryhmä sekä täydennyksenä 24.4.2019:
➢Liikunta- ja vapaa-ajanohjaaja, hyte-koordinaattori Tuula Moilanen, digineuvoja Sonja
Roivainen, järjestötoiminnan koordinoinnista vastaava Eija Räisänen sekä Kysterin
edustaja: 17.5.2019 alkaen Hannu Kantola
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9. JÄRJESTÖ- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN
KEHITTÄMISTOIMENPITEET JA HANKKEET

➢Kehittämistoimenpiteet:
➢Järjestöyhteistyön ohje, kevät-syksy 2019
➢Järjestöyhteistyön kehittämissuunnitelma syksy 2019- kevät 2020
➢Järjestöjen koulutustarpeen kartoittaminen ja koulutuksen käynnistäminen syksy
2019-kevät 2020

➢Pielaveden kunnan alueella käynnistyvät / käynnissä olevat,
järjestötoimintaa tukevat hankkeet:
➢Tällä hetkellä ei ole mitään hanketta käynnissä, mutta kartoitetaan tarvittaessa
myöhemmin hanketarve
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10. TIEDOTTAMINEN

Pielaveden kunta tiedottaa kuntalaisille ja järjestöille seuraavien sähköisten kanavien kautta
➢ Pielaveden kunnan nettisivut
➢ Pielaveden kunta - Facebooksivut

➢ Pielaveden kunta - Instagram
➢ Pielaveden kunnan järjestösivut
➢ Kunnan tapahtumat
➢ Ilmoita tapahtuma
➢ Kunnanjohtajan Fb-sivu: Kj Vilma Kröger
Myös Pielaveden kunnan eri osastot ja yhteistyöfoorumit tiedottavat kuntalaisille ja järjestöille seuraavien sähköisten kanavien kautta
➢ Pielaveden liikunta- ja vapaa-aikatoimi
➢ Pielaveden liikunta- ja vapaa-aikatoimi – Instagram
➢ Pielaveden Nuorisotoimi
➢ Pielaveden Nuorisotoimi - Instagram
➢ Pielaveden kirjasto
➢ Pielaveden järjestöyhteistyön foorumi
Muita tiedotuskanavia ovat
➢ Pielavesi-Keitele - paikallislehti
➢ Kirje/sähköpostit: Tarvittaessa

➢ Tiedotustilaisuudet ja infoillat: kaava-asiat, uudet palvelut, uudet asukkaat, mökkiläiset jne.
➢ Yleiset järjestötapaamiset (ks. edellä)
Maakunnalliset järjestötiedotusportaalit
➢ https://www.pohjoissavolaiset.fi/ Pohjois-Savon järjestötietopalvelu
➢ https://yhdistystieto.fi/ Suomen yhdistysten tietopalvelu
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11. JÄRJESTÖYHTEISTYÖN VUOSIKELLO

Tavoitteena on täydentää Pielaveden järjestöyhteistyön ohjetta
myöhemmin ”vuosikellolla”, johon kootaan kunnan ja järjestöjen yhteistyön
tärkeät päivämäärät. Vuosikello lisää yhteistoiminnan avoimuutta, vähentää
päällekkäistä toimintaa ja parantaa koordinaatiota.
Kalenteroitavia asioita ovat esimerkiksi:
➢kunnan ja järjestöjen yhteistyötapaamiset (foorumit; ks. edellä)
➢järjestöinfot (kuten esim. Järjestöilta 23.1.2019 ja 7.11.2019)
➢järjestöavustusten hakupäivämäärät (Pielaveden yhdistyksille on jo tehty kalenteroitu
rahoituskello vuodelle 2019: Rahoituskello )
➢hyvinvointityöryhmän toiminta
➢eri hankkeiden järjestämät foorumit Pielavedellä kuten:

➢ Järjestöillassa 23.1.2019 Ylä-Savon Veturi kertoi Järjestöillassa ajankohtaisista leader-rahoituksista
yhdistyksille
➢ 7.11.2019 Järjestöillan järjestävät Pielaveden kunta, Sakke-Hanke ja Ylä-Savon Veturi yhteistyössä

➢Tärkeät järjestötapahtumat, yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa, kuten:

➢ Liikuntakuukausi: Syyskuu 2019 / Unelmien liikuntapäivä: Toukokuu 2020 /Seniorimeininkiä: Lokakuu 2019

➢Järjestöyhteistyön kehittämissuunnitelman päivittämisen aikataulu

Vuosikello on järjestöyhteistyön ohjeen liite ja se julkaistaan sopivalla
sähköisellä alustalla.
➢Pielaveden yhdistyksillä on lisäksi käytössään suljettu Google-kalenteri:
Tapahtumien suunnittelukalenteri. Nämä sisällöt näkyvät myös nuoriso-,
liikunta- ja vapaa-aika-, kulttuuri- ja kirjastotoimen toimijoille.
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12. KUNNAN JÄRJESTÖYHTEYSHENKILÖT

Rooli

Yhteyshenkilö

Sähköposti

GSM

Kirjastotoimenjohtaja,
Järjestökoordinaattori -31.12.2019

Tiina Mäkelä

tiina.makela@pielavesi.fi

040 649 5709

Liikunta- ja vapaa-ajan ohjaaja,
Hyte-koordinaattori

Tuula Moilanen

tuula.moilanen@pielavesi.fi

040 570 0909

Kanslisti - Kulttuurisuunnittelija

Seija Poikonen

seija.poikonen@pielavesi.fi

040 489 4187

Nuorisotyöntekijä

Mika Turkka

mika.turkka@pielavesi.fi

040 489 4957

Tekninen toimi, turvallisuusasiat

Juha Vainikainen

juha.vainikainen@pielavesi.fi

040 489 4834

Elinkeinoasiamies, yrittäjät

Aarno Niskanen

aarno.niskanen@savogrow.fi

0207 464 660

Perusturva, vanhustyö
asumispalvelut (Pielakoti)

Minna Penttinen
Kirsi Rajasuo

minna.penttinen@pielavesi.fi
kirsi.rajasuo@pielavesi.fi

040 489 4823
040 489 4204

Kansalaisopiston vt. rehtori,
Järjestöyhteistyön koordinointi 1.1.2020-

Eija Räisänen

eija.raisanen@pielavesi.fi

040 533 1925
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13. PIELAVEDEN KUNNAN YHTEYSTIEDOT

Pielaveden kunta
Käyntiosoite:
Puustellintie 18
PL 27
72401 Pielavesi
Laskutusosoite:
PL 27
72401 Pielavesi
kunta@pielavesi.fi
etunimi.sukunimi@pielavesi.fi
https://www.pielavesi.fi/fi/Yhteystiedot
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