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1. JOHDANTO
Tämän Heinäveden kunnan järjestöyhteistyön ohjeen tavoitteena on tuoda kootusti esille kunnan järjestöille tarjoaman tuen ja yhteistoiminnan
periaatteet. Se avaa yhdistyksille ja kylille – ja laajemminkin kuntalaisille – kunnan strategioiden ja talousarviopäätösten järjestöjä koskevan
sisällön.
Järjestöyhteistyön ohje päivitetään vuosittain talousarviopäätösten ja hallintokuntien tekemien linjausten mukaisesti kunkin vuoden tammikuussa.
Tämä asiakirja on ladattavissa kunnan nettisivuilta:

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;
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5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.”
3. HEINÄVEDEN KUNTASTRATEGIA 2018 – 2021
Kuntastrategian mukaisesti kunnan hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittämisen tavoitteena on osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen sekä järjestöjen aktivointi ja
tukeminen.

Hyvinvointi
Elintapojen myönteinen kehittyminen
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen
Lapset, nuoret ja vanhemmat saavat tukea haastavissa elämäntilanteissa
Monipuolisten asiantuntijapalvelujen turvaaminen
Laadukkaat peruspalvelut (varhaiskasvatus, perusopetus, Siunsote)
Kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen merkitys
Järjestöjen tukeminen
Liikuntatilojen ja -paikkojen kehittäminen
Koko strategia löytyy kunnan nettisivuilta kohdasta: http://heinavesi.fi/strategiat-hyvinvointikertomus-ja-suunnitelmat
4. FOORUMITOIMINTA JA YHTEISTYÖN MUODOT
1) Yleiset järjestötapaamiset
2) Teemakohtaiset järjestötapaamiset: tapahtumajärjestäjien palaveri 1 krt/vuosi
3) Vanhusneuvosto: 4 krt/vuosi
4) Nuorisovaltuusto
5) Tiedottaminen, tiedotusmateriaali
5. KUMPPANUUSSOPIMUKSET
Kunnalla on kumppanuuksia järjestöjen ja kylätoimijoiden kanssa. Esim. liikuntapaikkojen (kaukalot, kyläladut) ylläpito- ja raivaustyöt,
Lisäksi kunnalla on kumppanuuksia järjestöjen kanssa esim. kerhot, kurssit ja tapahtumat.
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6. AVUSTUKSET JA TUET:
hakuaika

yhteyshenkilö

1) Kulttuuritoimen avustukset

Kohdeavustus kulttuuri- ja
taidetoimintaan,
taiteilijoiden
työskentelyavustus

maaliskuussa

Leena Vlasoff

2) Liikuntatoimen avustukset

Urheiluseurojen perusavustus

maaliskuussa

Markus Lindroos

3) Nuorisotoimen avustukset

Hakijana voivat olla
nuorisoyhdistykset,
nuorisotoimintaa harjoittavat
yhteisöt sekä nuorten
vapaat toimintaryhmät

maaliskuussa

Markus Lindroos

4) Kumppanuustuki
kulttuuritoimintaan

Harkinnanvarainen tuki
toimintaan, joka vahvistaa
kunnan näkyvyyttä

maaliskuu

Leena Vlasoff

5) Nuorten kesätyöllistämistuki

Yrityksille, järjestöille ja kotitalouksille nuorten työllistämiseen

maaliskuu

Paula Karvinen
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7. JÄRJESTÖILLE TARJOTTAVAT TOIMITILAT

Monitoimitalo
Kenttätie 6: sali 800 m2, 500 henk., lisäksi erikokoisia huonetiloja, varaukset vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos, puh. 040 8367 035
Koulukeskus
Kenttätie 1: sali 340 m2, 250 henk., lisäksi erikokoisia luokkatiloja, varaukset kanslisti Ritva Pesonen, puh. 040 7101 924
Otto Kotilaisen koulu,
Keskuksenkuja 2: Norppa-sali 100 henkeä, luokkatiloja,varaukset: Rehtori Aki Tölli, puh. 040 7076 530, aki.tolli@heinavesi.fi
Karvion koulu,
Venevalkamantie 2: sali 150 henk., ruokala 60 henk., varaukset rehtori Sari Kääriäinen, puh. 040 7153 365, sari.kaariainen@heinavesi.fi
Kunnanvirasto, Kermanrannantie 7:
valtuustosali 30 – 50 henk., kunnanhallituksen tai lautakuntien huoneet 12 – 15 henk., varaukset Heinäveden Kunta, puh. 040 1844 000
Varjentiini, Virastokuja 4:
sali 50 henk, varaukset Raija Heiskanen, puh. 040 7101 928
Palvelukeskuksen terapia-allas ja saunaosasto, Sairaalatie 4:
varaukset kanslisti Veli-Lauri Konttinen, puh. 040 7101 923

8. JÄRJESTÖJEN OSALLISTUMINEN HYVINVOINTITYÖHÖN
Heinäveden kunnan laajassa hyvinvointikertomuksessa 2017-2020 painopistealueiksi on valittu:
1. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet; Erityinen- ja varhainen tuki
2. Nuoret ja nuoret aikuiset; Ennaltaehkäisevä työ
3. Työikäiset; Työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden kohtaaminen
4. Ikäihmiset; Kotona asumisen tukeminen
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Hyvinvointikertomus löytyy kunnan nettisivulta kohdasta: http://heinavesi.fi/strategiat-hyvinvointikertomus-ja-suunnitelmat

9. KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Uudet elinvoimataajamat - hanke 1.11.2017 – 31.12.2019
Hankkeessa etsitään ratkaisuja kuuden itäsuomalaisen maaseutukunnan taajamien uudistumiseen ja elinvoiman luomiseen.
Lisäksi hankkeessa etsitään keinoja kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden osallisuuden lisäämiseen kunnan kehittämisessä.
Turvaa maaseudulle - hanke 2015-2019
Hankkeen tavoitteena on;
1. Muodostaa koko Pohjois-Karjalan maakunnan ja Heinäveden alueelle kylien pelastusryhmät, jotka kykenevät tarvittaessa toimimaan
pelastustoimen tukena poikkeavissa tilanteissa.
2. Lisätä asukkaiden osallistumista kyläturvallisuuden ylläpitämiseen sekä kehittämiseen (esimerkiksi kylän turvallisuussuunnitelman
laatiminen ja toimeenpano).
3. Kannustaa naapuriavun antamiseen eli kyläyhteisön sisällä lähimmäisestä huolehtimiseen (naapuriapurinki).

10. TIEDOTTAMINEN
www.heinavesi.fi ja kunnan Facebook-sivut. Omat Facebook-sivut on myös kulttuuritoimella, kirjastolla ja nuorisotoimella.
Järjestöjen tilaisuuksista voidaan tiedottaa kunnan nettisivuilla olevassa tapahtumakalenterissa.
Matkailutoimiston kautta kerätään kesä-elokuun tapahtumat Heinäveden Lehden kesämatkailunumeroon Nokkoseen.
11. KUNNAN JÄRJESTÖYHTEYSHENKILÖ
Matkailusihteeri Leena Vlasoff, puh. 040 5504 811, leena.vlasoff@heinavesi.fi
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12. HEINÄVEDEN KUNNAN YHTEYSTIEDOT
Heinäveden kunta
Kermanrannantie 7
79700 HEINÄVESI
kunta@heinavesi.fi

Kunnan palvelunumero 040 18 44 000
henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi (at) heinavesi.fi
henkilökunnan suorat puhelinnumerot : http://heinavesi.fi/yhteystiedot

