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Tervehdys järjestötoimijat
Tässä teille Liperin vapaa-aikapalvelujen vuoden 2021 ensimmäinen järjestökirje. Olemme
koonneet tämän kirjeen yhdessä vapaa-aikaohjaajamme Riitta Linkolan kanssa. Itselläni on takan ensimmäiset viisi viikkoa Liperin vapaa-aikapäällikön tehtävässä. Kaikkia teitä en ole vielä
ehtinyt tapaamaan, joten tässä lyhyt esittely itsestäni
Olen siis Pasi Majoinen, asun Joensuussa Utrassa. Perheeseeni kuuluvat vaimoni ja kaksi tytärtä (17v. ja 20v.). Koulutukseltani olen liikunnanohjaaja ja lisäksi olen suorittanut Liikuntajohtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sekä johtamisen erikoisammattitutkinnon.
Aikaisemmin olen työskennellyt Pohjois-Karjalan Liikunta ry:llä erilaisissa lasten ja nuorten liikunnan ja hyvinvoinnin sekä seura- / järjestötoiminnan edistämiseen ja tukemiseen liittyvissä
tehtävissä. Vuosina 2013-2019 toimin valtakunnallisissa Liikkuva koulu sekä Liikkuva opiskelu
ohjelmissa viidentoista liikunnanaluejärjestön yhteisenä koordinaattorina. Koko yli 20 vuotisen
työhistorian ajan olen saanut tehdä tiivistä yhteistyötä ja kehittämistoimia kuntien kanssa.
Omiin harrastuksiini kuuluvat liikkuminen eri lajien parissa kuten esimerkiksi maastopyöräilyn,
kuntosaliharjoittelun, hiihdon ja kävelyn merkeissä. Lukeminen ja musiikki kuuluvat myös tiiviisti vapaa-ajan viettooni.
Vaikka olen tehnyt paljon työtä liikunnan parissa näen kulttuuri- ja nuorisotyön aivan yhtä tärkeäksi osaksi kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Meillä on vapaa-aikapalveluissa osaava ja
motivoitunut tiimi, jonka kanssa voimme toteuttaa eri osa-alueiden palveluja ja toiminnan kehittämistä.
Toivon, että pääsen tapaamaan teitä järjestötoimijoita eri tilaisuuksissa ja tutustumaan sitä
kautta paremmin. Tulen myös mielelläni esittäytymään järjestöjenne eri tilaisuuksiin, kuten
hallituksen kokouksiin. Olkaa yhteydessä.
AJANKOHTAISTA VAPAA-AIKAPALVELUISTA

1. Epidemiatilanne ja rajoitukset
SiunSote on tiedottanut 11.2., että epidemian tilanne on palannut Pohjois-Karjalassa
perustasolle. Vaikka tilanne on hyvä, olemassa olevia rajoituksia suositellaan vielä jatkettavan. Kokoontumisrajoituksiin ei tätä kirjettä kirjoitettaessa ole tullut muutoksia.
Kunnan valmiusryhmä arvioi tilannetta viikoittain ja SiunSote tekee mahdollisia alueellisia linjauksia / suosituksia 22.2. Tiedotamme järjestöjä heti kun rajoituksiin tehdään
muutoksia.

2. Tapahtumatiedot Liperi-oppaaseen viimeistään 7.3. Riitta Linkolalle (riitta.linkola@edu.liperi.fi)
Ensi kesän Liperi -oppaan tietojen kokoaminen on menossa. Ilmoittakaa kaikki yleisölle
avoimet tapahtumat ja tilaisuudet 1.5.-31.8.2021.
Tarvitsemme seuraavat tiedot:
• Tapahtuman nimi, päivä, aika paikka
• lyhyesti kuvaus sisällöstä
• tieto pääsymaksusta/osallistumismaksusta tai vastaavasta / vapaa pääsy
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•
•
•
•

Ilmoittautumistiedot, jos tarpeen
yhteystieto
voit lähettää myös tapahtumaan liittyvän kuvan tai logon, mahdollisuuksien mukaan julkaisemme niitä Liperi-Oppaan sivuilla
asiaa koskevat tiedustelut Riitalle sähköpostilla tai 0400 585 539.

3. Liperin kunnan nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustusten haku ja uuden avustussäännön valmistelu
Liperin kunnan nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustusten hakuaika on aikaisempien vuosien tapaan 1.-31.3.2021. Viestimme avustuksen hakemisesta kunnan nettisivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja Kotiseutu-uutisissa.
Olemme aloittaneet avustuksiin liittyvän uuden avustussäännön valmistelun. Avustussääntöä on työstetty 10.2. kokoontuneessa järjestötyöryhmässä ja työtä jatketaan kevään aikana. Avustussääntö tulee sähköisesti järjestöjen kommentoitavaksi ja käsittelemme ehdotusta myös järjestöforumien yhteydessä. Tavoitteena on, että uusi avustussääntö on hyvinvointilautakunnan käsittelyssä syksyn 2021 aikana, jolloin uutta
avustussääntöä voidaan käyttää 2022 vuoden avustusten jaon perusteena.

4. Maakunnallinen liikuntakysely – vastaa, vaikuta ja voita
Nyt on meneillään Pohjois-Karjalan liikuntakysely kuntalaisille. Kyselyn organisoi Pokali, joka myös kokoaa kyselyn tiedot. Liperistä toivotaan mahdollisimman paljon vastauksia eri ikäisiltä ja erilaisessa elämäntilanteessa olevilta kuntalaisilta, niin niiltä,
jotka liikkuvat aktiivisesti kuin niiltä, jotka eivät liikunnan suhteen ole aktiivisia. Kyselyn
tuloksia hyödynnetään tänä vuonna laadittavassa Liperin kunnan liikuntasuunnitelmassa. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa kunnan liikuntapalveluiden suuntaviivoihin moneksi vuodeksi eteenpäin. Pyydämmekin ystävällisesti jakamaan kyselyn linkkiä yhdistyksenne jäsenille. Tässä linkki kyselyyn https://webropol.com/s/liikuntakysely21
Kyselyyn voi käydä vastaamassa myös Liperin kirjastoissa paperilomakkeella. Kyselyyn
voi vastata 8.3. saakka.
Kyselyyn vastanneet voivat osallistua kahden 50 euron S-ryhmän lahjakortin arvontaan, jättämällä yhteystietonsa vastausten lähettämisen jälkeen avautuvalle lomakkeelle tai paperisen vastauksen täytettyään täyttämällä erillisen arvontalipukkeen.
Kyselyn linkkiä saa ja toivotaan välitettävän eteenpäin, jotta saisimme mahdollisimman
paljon vastauksia.

5. Maakunnallinen tapahtumakalenteri
Järjestöt ovat saaneet viestinnän suunnittelija Maija Palojärveltä erillisen viestin maakunnallisen tapahtumakalenterin avautumisesta sekä ohjeet järjestöjen tapahtumien
viemiseksi kalenteriin. Yhdistykset voivat nyt luoda profiilin Pohjois-Karjalan tapahtumakalenteriin ja ilmoittaa maksutta tapahtumista siellä. Tämä tapahtumakalenteri liitetään myös Liperin kunnan sivuille ja se korvaa nykyisen tapahtumakalenterin. Tähän
samaan kalenteriin tullaan yhdistämään myös sähköinen harrastekalenteri.
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6. Liperin koulukeskuksen remontti ja Ylämyllyn monitoimitalon salin käyttö
Liperin koulukeskuksen remontti aloitetaan kesällä 2021. Sen vuoksi molemmat Liperin
koulukeskuksen salit ovat poissa käytöstä kesän ajan. Syksyllä iso liikuntasali saadaan
käyttöön, mutta pieni liikuntasali on poissa käytöstä koko remontin ajan joulukuuhun
2022.
Ylämyllyn monitoimitalon liikuntasali on vaalihuoneistona 1.-18.4. välisen ajan ja
poissa käytöstä. Ensi kesänä monitoimitalolla tehdään remonttia, jonka vuoksi sali on
myös poissa käytöstä.
7. Kevään Järjestöfoorumi
Kevään järjestöfoorumi järjestetään keskiviikkona 24.3. klo 18.00 alkaen. Järjestöfoorumin järjestelyissä huomioidaan sen hetkiset epidemiatilanteen mukaiset rajoitukset.
Tämän hetken suunnitelman mukaan järjestöfoorumi järjestetään hybridi -mallisesti
siten, että osallistuminen on mahdollista etäyhteyden lisäksi fyysisesti myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Laitamme järjestöfoorumista vielä erillisen kutsun ohjelmineen. Laita päivä jo nyt kalenteriin.
Avustussääntöön, liikuntakyselyyn tai koulun salien remonttiin liittyvät yhteydenotot:
vapaa-aikapäällikkö Pasi Majoinen, pasi.majoinen@edu.liperi.fi tai 0400 678 799
Talvisin ja liikunnallisin terveisin
Liperin vapaa-aikapalvelujen tiimi

