YHDISTYSKIRJE 3/2021

Yhdistyskirje lähetetään Uudenkaupungin yhdistyksille, joiden
yhteystiedot ovat tiedossamme.
Mikäli tarpeen, niin välitäthän eteenpäin yhdistyksen jäsenille.

*****************************************************************
Yhdistyskirjeen sisältö:
1) ennakkotieto yhdistysillasta
2) infotilaisuus teamsilla
3) muistutus Ravakan Yhtene ympäristö -teemahankkeista
4) muistutus yhdistysten yhteystietojen keruusta
5) muistutus tapahtumakalenterista

ENNAKKOTIETO YHDISTYSILLASTA 23.11.2012
Järjestämme illan, jossa yhdessä paneudutaan siihen, miten Uudenkaupungin
yhdistysohjelmaa nyt toimeenpannaan käytäntöön, kun korona on vähän hellittänyt
otettaan. Tilaisuuden vetäjänä toimii kyläasiamies Tauno Linkoranta, joka vahvasti on
ollut mukana tekemässä Uudenkaupungin yhdistysohjelmaa.
Tilaisuus on avoin kaikille.
Merkitse päivä kalenteriisi! Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki lähetetään
myöhemmin.

Aika: 23.11.2021 alkaen klo 18.00
Paikka: Demotila, Pohjoistullikatu 11
Meidän kaupunkimme 2020 – yhdistysohjelma löytyy täältä – kannattaa tutustua!

INFOTILAISUUS - Voiko sovelluksen avulla löytää kaverin?
Kyllä!
Yksinäisyydestä osallisuuteen -hankkeen infotilaisuudessa kuulet kahdesta maksuttomasta
sovelluksesta ja siitä, miten erilaiset organisaatiot voivat ottaa niitä käyttöönsä ja
hyödyntää niitä yksinäisyyden vähentämisessä. Hanketta koordinoi Tukenasi ry ja sen
rahoittaa Varsinais-Suomen liitto.
Tilaisuus järjestetään Teamsissä tiistaina 23.11. klo 9-9.50.
Ilmoittaudu viimeistään 19.11. tästä linkistä
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Tilaisuudessa esiteltävät sovellukset:
• Commu on maksuton mobiilisovellus, jossa voit pyytää, antaa ja vaihtaa apua
lähialueesi ihmisten ja organisaatioiden avulla. Tee hyvää itsellesi ja muille ja
tutustu naapureihisi auttamisen keinoin!
• Kaverisovellus on aikuisille suunnattu maksuton sovellus. Sen avulla on helppo
löytää ystävä muuttuvaan elämäntilanteeseen. Sovelluksen avulla voi etsiä kaveria
esimerkiksi urheilemaan tai opiskelukaveriksi.
Tilaisuus on suunnattu varsinais-suomalaisten kuntien, seurakuntien ja järjestöjen
edustajille, mutta luonnollisesti muutkin aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

RAVAKAN TEEMAHANKE – YHTENE YMPÄRISTÖ

Ravakka on avannut uuden teemahankkeen eli rahoitushaun yhdistysten pienille
investoinneille. Yhtene ympäristö -teemahankkeen kautta yhdistykset voivat hakea
rahoitusta esimerkiksi koneiden, laitteiden, välineiden ja kaluston hankintaan sekä
rakentamisen, korjaamisen tai kunnostamisen kustannuksiin. Rahoitusta voi hakea 1.9.30.11.2021.
Ravakka järjestää teemahankkeeseen liittyen kaksi infotilaisuutta yhdistyksille. Tilaisuus
toteutetaan teamsillä.
1) ti 12.10.2021 klo 18 – ilmoittaudu infoon
2) to 11.11.2021 klo 17 – ilmoittaudu infoon
Tutustu aiheeseen tarkemmin:
-

uutinen teemahankehausta ja infotilaisuuksista
lisätietoja Yhtene ympäristö -teemahankehausta ja ohjeet rahoituksen hakemiseen
Facebook-tapahtuma infotilaisuuksista
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YHTENE YMPÄRISTÖ -teemahanke pähkinänkuoressa:
•
•
•
•
•

Hakijan on oltava yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys.
Alahankkeen kokonaiskustannukset voivat olla 750-10 000€.
Rahoituksen tukiprosentti on 50. Omarahoitusosuudesta talkootyöllä voidaan
korvata enintään 75 %.
Alahankkeiden toteutusaika on 1.1.-31.12.2022. Huomaathan, että alahankkeita ei
saa aloittaa ennen kuin Ravakka on ilmoittanut alahankkeiden valinnasta ja on
allekirjoitettu sopimus hankkeen toteuttamisesta ja tuensiirrosta.
Tuki maksetaan jälkikäteen, kuten tavanomaisissakin Leader-hankkeissa.

Lisätietoja teemahankkeesta antaa Juuliska Seikola (044 7929001
juuliska.seikola(at)ravakka.fi).

LISÄÄ YHDISTYSTEN YHTEYSTIETOJA
Uudenkaupungin verkkosivuille tehdään luetteloa yhteystietoineen alueella toimivista
yhdistyksistä.
Yllättävän usein kaivataan yhdistysten yhteystietoja. Kokoamalla tietoja yhteen paikkaan
yhteystietoja helpotetaan kuntalaisten keinoa löytää vaihtoehtoa harrastamiseen tai
oikeastaan mihin tahansa mielekkääseen toimintaan. Myös yhdistykset löytävät toinen
toisensa kätevästi mahdollisen yhteistyön kehittämiseksi. Helpompi tavoitettavuus on
tässä tavoitteena.
Yhteystiedot kerätään lomakkeella, joka löytyy verkkosivuilta. Luettelo yhdistyksistä tulee
näkyviin tällä lomakkeella annetuista tiedoista.
Luettelo on kuitenkin juuri niin kattava ja toimiva kuin teiltä saamme
vastauksia ja tietoja!
Tässä linkki lomakkeeseen.
Kiitos jo yhteistyöstä etukäteen!

TAPAHTUMAKALENTERI KÄYTTÖÖN
Muistutan myös Uudenkaupungin sivuilla olevasta tapahtumakalenterista. Sinne
kannattaa käydä laittamassa tietoja niin pienistä kuin suuremmistakin tapahtumista!
Linkki tapahtumakalenteriin

