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1. Yhdistyksen nimi

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Tarinmaanseudun kyläyhdistys

Janakkalan Jana ry

Janakkalan Nuorisoteatteriyhdistys ry

Janakkalan Sotaveteraanit Ry

Leppäkosken Puhallinorkesteri ry

Janakkala Seura ry

Napialan Wanha Koulu ry

Steelers Janakkala ry

Harvialan Martat ry

Tervakosken Eläkkeensaajat ry

MLL Janakkalan paikallisyhdistys

Mallinkaisten kyläyhdistys

Heinäjoen vapaaehtoinen palokunta ry

ReTee ry

Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry

Leipijärven suojeluyhdistys ry

Valajärven Suojeluyhdistys ry.

Ida Aalberg-seura r.y.

Janakkalan kuvataideyhdistys ry.

TSL Janakkalan opintojärjestö

Janakkalan musiikkipäivät ry

FinFami - Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry
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1. Yhdistyksen nimi

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Janakkalan-Saloisten nuorisoseura ry.

Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Janakkalan Jana ry

Tervakosken Suruton ry

Harvialan Alikartanon asukasyhdistys ry

Haapajärven vesiensuojeluyhdistys

Janakkalan Ikätaideyhdistys ry

SPR Janakkalan osasto

Janakkalan Viihdekuoro
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2. Yhdistyksen/vastaajan sähköposti

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

jats@jats.eu

timo.kauranen@hammasjaarli.fi

nnheikkinen@gmail.com

jouko.lahtinen@live.fi

paivi.hakoma@gmail.com

krista.nyman1@hotmail.com

raijaleena.laitinen@gmail.com

aili.vuori@gmail.com

pirkko.kuvamo@elisanet.fi

mallinkaisten.kylayhdistys@gmail.com

heinajoenvpk@gmail.com

puheenjohtaja@retee.golf

ari.lehtinen12@gmail.com

krista.suokas@turku.fi

Pekka.Koskinen@bravelogistics.fi

erkkitanska@outlook.com

tiina@iso-hiidenkartano.fi

nnheikkinen@gmail.com

nnheikkinen@gmail.com

minna.hotta@omaisyhdistys.com

saloisten.nuorisoseura@gmail.com

hmlomaishoitajat@pp.inet.fi
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2. Yhdistyksen/vastaajan sähköposti

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

pirjo.rattya@gmail.com

wathen.elina@gmail.com

hatvialan.asukasyhdistys@gmaol.com

Elisa.goos@pp.inet.fi

anne.ulma@jokikunnas.fi

liisa.k.puranen@gmail.com

liisa.k.puranen@gmail.com
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3. Mihin toimialaan oma yhdistyksesi/järjestösi kuuluu?

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?
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3. Mihin toimialaan oma yhdistyksesi/järjestösi kuuluu?

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Nimi Prosentti

Kulttuuri- ja taidealan yhdistykset 29,0%

Ympäristö- ja luonnonsuojeluyhdistykset 12,9%

Kylä-, kotiseutu- ja asukasyhdistykset 19,4%

Liikunta- ja urheiluseurat 12,9%

Omais- ja terveysalan yhdistykset 6,5%

Eläkeläisyhdistykset 3,2%

Lasten- ja nuorten yhdistykset 0,0%

Sosiaalialan yleisjärjestöt 3,2%

Päihdejärjestöt 0,0%

Seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt 0,0%

Muu 12,9%

N 31



23.11.2017 14:23

4. Mitkä vaihtoehdoista kuvaavat parhaiten yhdistyksenne tämän hetken tilannetta?

Voit valita kustakin numerosta yhden vaihtoehdon tai lisätä oman vaihtoehtosi

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?
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4. Mitkä vaihtoehdoista kuvaavat parhaiten yhdistyksenne tämän hetken tilannetta?

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Nimi Prosentti

Meillä on riittävästi ihmisiä tekemässä toimintaa 30,0%

Kaipaamme lisää väkeä toteuttamaan toimintaa 53,3%

Taloudelliset resurssit ovat riittävät 16,7%

Tarvitsemme lisää taloudellisia resursseja toiminnan toteuttamiseksi 40,0%

Toimintamme täyttää yhdistyksen ja jäsenistön/osallistujien tavoitteet ja 
toiveet

33,3%

Toivoisimme pystyvämme monipuolisempaan toimintaan 46,7%

Muu, mikä? 10,0%

N 30
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5. Tilatarpeet

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?
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5. Tilatarpeet

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Nimi Prosentti

Yhdistyksellämme on käytettävissä tilat toiminnallemme 60,7%

Yhdistyksemme kaipaa uutta/lisää tilaa toiminnallemme. 50,0%

N 28
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6. Jos vastasitte kaipaavanne tilaa, niin minkälaista tilaa (kokoustila/ryhmätyötila/toiminnallinen 
tila/liikuntatila/auditorio)? 

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Liikuntatiloja.

Esiintymis ja harjoittelutilat teatterille, Turenkiin ja Tervakoskelle. Lisäksi paljon varastotilaa, ja kahvio esitystilan yhteydessä.

- Liikuntatila:  täysimittainen salibandykaukalo useamman kerran janakkalalaisille kuin 1 krt/vko/joukkue (nyt osa joukkueistamme joutuu ostamaan 
saliaikaa Hämeenlinnasta ja tilanne ei ole tasapuolinen huomioiden kaikki kunnan alueella toimivat salibandyseurat).

- Liikuntatila: Yhdistyksemme tarjoaisi myös koripallon harrastemuotona (olemme palloilulajien erikoisseura), mutta siihen ei ole olemassa lainkaan tiloja.

- Palaveritila: Halpa tai jopa kokonaan ilmainen tila olisi tarpeen. Esimerkiksi Turengin liikuntahallilla kahvion tiloissa olemme lyhyitä kokoontumisia 
pitäneet.  Juoksuradan päädyssä oleva (kunnan Urbansille vuokraama?) tila on ollut silloin täysin tyhjillään.

Ilmaisia tilojaei ole saatavilla mutta kokoustilana esim. Turengin kirjaston  kokoustila on hyvä. Harvialan kartanolla olemme myös kokoontuneet. 
Toiminnallisia  tiloja esim askartelu- ja käsityökurssien pitämiseen kaipaamme.

ensi syksynä tilaongelma taas ajankohtainen kun Vapari/pyhämäki myydään

Ajoneuvotilaa, Liikuntatilaa,

Talvitreenaamiseen seuran jäsenillä ei ole mahdollisuutta. Meille riittäisi normaalilla huonekorkeudellakin oleva kellaritila tms. Oleellista olisi saada 
treenattua puttia (tähän tarvitaan tilan pituutta yli 10m, leveydeksi riittää vähempikin) sekä draivia. Draivaaminen tapahtuisi draiviverkkoon joten se ei 
vaadi ihmeemmin tilaa.

Esim. pian pelastuslaitokselta vapautuvasta toimitalosta Turengin Taimistotien varresta voisi Janakkalan kunta osoittaa yhdistysten käyttöön kokous- ja 
monitoimintatilaa eri harrastajaryhmien käyttöön mikäli kunta haluaisi auttaa yhdistysten toimintaedellytyksiä kunnassa. Varmaan myös Tervakoskelta 
löytyy käytöstä vapautuvia tiloja joita yhdistykset voisivat käyttää toiminnassaan.

Hämeenlinnassa vanha kirjasto on osoitettu tällaiseen käyttöön ja se on saanut suuren suosion alueen yhdistyksiltä.

Yhdistyksellämme on toimitilat Hämeenlinnan keskustassa, mutta järjestämme toimintaa tarpeen mukaan myös alueellisesti esim. infotilaisuuksia tai 
luentoja, joille tarvitaan tiloja ko. alueelta.

Janakkalassa tapahtuvalle toiminnalle tarvitsemme tilan tapahtumakohtaisesti, ryhmät yms. ja toisinaan isommalle tilaisuudelle.

Koulujen salit ovat pienimpien lasten käytössä toimivia, mutta isompien ryhmissä eivät enää oikein sopivia. Liikuntahallin juoksusuora palveleekin 
treenitilana parhaiten talvella. Kesäliikuntatilojen (Liinalammen kenttä) remontti on todella odotettu ja tarpeen.
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6. Jos vastasitte kaipaavanne tilaa, niin minkälaista tilaa (kokoustila/ryhmätyötila/toiminnallinen 
tila/liikuntatila/auditorio)? 

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Yhdistyksellämme ei ole omaa toimintatilaa, vaan joudumme kokoontumaan milloin missäkin ; Pikku-Herkkulan tiloissa, kirjastolla, Paturissa, jäsenten 
kotona. Tilojen puute vaikeuttaa huomattavasti nykyistä toimintaa, eikä anna mahdollisuuksia kehittää toimintaa monipuolisemmaksi. 
Janakkalassa pitäisi ehdottomasti olla Kumppanuustalo, jossa eri yhdistyksillä olisi tilat joissa toimia. Sellaiseksi soveltuisi erinomaisesti vapautuva vanha 
paloasema Taimistotiellä. Kunnan vapautuneissa teknisen tiloissa on jo nyt Paja-toimintaa, joten kaiken tällaisen innostavan toiminnan yhdistäminen toisi 
synergiahyötyä.

Harjoittelemme Tapailan ikäkeskuksen tiloissa, joista maksamme mielestämme suhteellisen korkeaa vuokraa (25 €/kerta).
Samoin konserttitiloista (mm. koulu, Ida-aula) maksamme vuokraa.
Harjoitustilan tulisi olla riittävän suuri (kuorolaisia yli 30) ja varustettuna pianolla. Myös huoneen ilman tulisi olla puhdas ja valaistuksen riittävä - Tapailassa 
on huono valaistus ja harjoitustilan ilma on aiheuttanut hengitysongelmia usealle kuorolaiselle.
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7. Mitä muuta haluaisit kertoa yhdistyksestänne/järjestöstänne?

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Yleisesti ottaen yhdistyksen asiat ovat kunnossa. Seuratalo, vaikka se on täynnä toimintaa, on yhdistykselle myös taakka. Sen jatkuvat korjaukset ja 
kunnossapito syövät seuran resursseja ja varoja aivan liian paljon.

Vaparin myyminen surettaa koko teatteriamme. Monella on pelko että rakas harrastus loppuu kun meiltä lähtee tilat. 
Kaipaisimme myös apua markkinoinnissa, vaikka olemmekin lasten ja nuorten harrastajateatteri, meillä tehdään todella tasokkaita näytelmiä ja aikuisten 
makuun (on toki näytelmiä myös lapsille ja nuorille.) Silti meillä ei ole katsojia, kuntalaisia ei saada millään houkuteltua katsomaan paikallista teatteria.
Kaipaisimme myös yhteistyötä eri yhdistysten / seurojen kanssa! 
Lisäksi esittäisimme näytelmiämme mielellään kouluille ja päiväkodeille, ja muillekin ryhmille, tällaisten järjestäminen vaan tuntuu hurjan vaikealta.

Sotaveteraanit ovat iäkkäitä ja pääosin yli 90 vuotiaita, joten heidän tarvitsema toiminta ja apu ovat hierontaa, jalkahoitoa kotonaasumisen tukemista, 
kuntoutusta, lääkärikulujen tukemista, siivousapua, ym.

Puhallinorkesteri tekee mielellään keikkoja ja elävöittää tapahtumia.  Orkesteri laskuttaa esiintymispalkkion, jolla katetaan lähinnä johtajan kulut. Soittajat 
eivät saa palkkaa esiintymisistä. Harjoittelu on organisoitu Vanajaveden opiston opintoryhmänä (hyvä opettaja on tärkeä).

Janakkala-Seura on toiminut lähes 70 vuotta. Merkittävin ja näkyvin toiminta on vuosittaiset Janakkala Ennen ja Nyt- julkaisun toimittaminen sekä 
Janakkala-juhlan järjestäminen. Seuralla on merkittävä arkisto lähinnä kuva-aineistona Janakkalan tapahtumista ja ihmisistä. Seuran tavoitteena on edistää 
janakkalalaisen kotiseudun ja kulttuurin tuntemusta sekä vaalia paikallisperinnettä. Keskiössä on asukkaiden viihtyvyyden lisääminen ja paikallishengen 
kasvattaminen kotiseututyön kautta.

Tarkoituksemme on järjestää Napialan Wanhan Koulun  piha-alueilla erilaisia tapahtumia; etenkin nuorille ja lapsille. Ongelmana koemme sen, että vaikka 
kuinka infoisimme, emme aina saa tarpeeksi kävijöitä. Tervakosken keskustasta tänne on noin kolme kilometriä; se on kuulemma liian pitkä matka.

Steelers Janakkala tarjoaa tällä hetkellä sählyn ja salibandyn harrastuksena koko kunnan alueella (Harviala-Turenki-Leppäkoski-Tervakoski) kaikille 
innokkaille harrastajilleen:  minit 5v. ja nuoremmat, peruskouluikäisten tyttö- ja poikaryhmät (useita eri ryhmiä eri ikäisille, ja erikseen tyttöjen ryhmiä), 
aikuisten kuntotoimintaa (naisille erikseen heidän omat ryhmänsä) useissa ryhmissä, perheille "aikuinen-lapsi"-ryhmiä sekä matalankynnyksen ryhmiä/-
toimintaa (halpa liikuntaharrastusmuoto).  Lisäksi meillä Steelersissä on kilpajoukkuetoimintaa 1-2- ja 3-4-luokkalaisille sekä miesten joukkue, joka pelaa 
Kanta-Hämeen alueen 5-divarissa.

Teemme aktiivisesti yhteistyötä koulujen kanssa, mm. ohjaamme kunnan tilaamia koulujen liikuntakerhoja sekä Liikkuva koulu-ryhmiä.

Koulutamme toimihenkilöitämme aktiivisesti ja tavoitteellisesti. Meillä toimii ryhmien ohjaajina myös nuoria koko talven ajan, joille seura maksaa palkkio-
periaatteella pientä taskurahaa.

Olemme toimineet nyt 6 vuotta ja toiminta on vireää. Jäseniä meillä on n.50. Suurin osa jäsenistä on turenkilaisia mutta myös Harvialasta on runsaasti. 
Harvialan kartanon tiloja kaipaamme vielä enemmän yhdistyksen käyttöön.
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7. Mitä muuta haluaisit kertoa yhdistyksestänne/järjestöstänne?

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Koemme, että olemme kylällämme tunnettu ja ulospäin suuntautunut yhdistys.
Tarjoamme ikäihmisille  paljon erilaista toimintaa henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi.

pienimuotoinen toimintamme sujuu

Toimintaa rahoitetaan omalla varainhankinnalla säilyttääksemme palo- ja pelastuskaluston välttävässä kunnossa.

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa kovaa vauhtia ja 2 vuotta sitten perustamassamme seurassa on jo 64 jäsentä. Lajin suosio kasvaa jatkuvasti ja uskon että 
jäsenmäärätkin kasvaa samalla.

Yhdistyksemme jäsenmäärä on viimeisen 5 vuoden ajan ollut lievässä kasvussa joka on poikkeusellista Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin alueella olevien 
paikallisyhdistysten piirissä. Useimmiten jäsenmäärä on ollut laskussa.

Toimintamme on aktiivista ja mm. kuntalaisille tarkoitetut retket ja ilmaistapahtumat ovat olleet suosittuja.

Yhteistyö Janakkalan kunnan kanssa toiminut hyvin mm. Laurinmäen museoalueen/Keltaisen talon toiminnan osalta sekä Laurinmäen-Määkynmäen 
luontopolun hoidon osalta.

Teemme käytännön yhteistyötä Vähikkälän Väljämän asukkaiden kanssa

useamman kymmenen vuoden aktiivisen toiminnan jälkeen, pitkän harkinnan ja surutyön jälkeen olimme tilanteessa, jossa toiminnan jatkajaa ei enää 
löytynyt. Yli 20 vuotta seuraa vetänyt pj. Erkki Tanskanen ilmoitti, ettei hän enää jaksanut, ideapankki oli täysin nollilla eikä edessä ollut oikeastaan muita 
vaihtoehtoja kuin lakkauttaminen tai liittyminen toiseen yhdistykseen. Hallitus päätti liittymisestä Janakkala-seuraan, jossa vastaanotto olisi suopea ja jossa 
ida-työtä voitaisiin ainakin pienimuotoisesti jatkaa. Yhdistyminen tapahtuisi vuonna 2018.
Kuntien kulttuuriin satsaaman rahamäärän pienenemisellä oli suuri merkitys toiminnan alasajolle.

Olemme tyytyväisiä toimitilaamme, olemme pystyneet järjestämään kursseja ja muuta toimintaa. Osallistujia on ollut sekä jäsenistöstä että ulkopuolisia. 
Toivoisimme että kunta tukisi vahvemmin taloudellisesti toimintaamme.

vuonna 2018  on 90 v. oltu olemassa. Mahdollisuus juhlaan.

Musiikkipäivät tuottaa yhden konserttisarjan kevättalvella. Sen toteuttaminen edellyttää yritysten,  yhteistyöyhdistysten, kunnan ja seurakunnan tukea ja 
hyvää yhteistyötä taloudellisesti ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
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7. Mitä muuta haluaisit kertoa yhdistyksestänne/järjestöstänne?

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Yhdistyksemme tukee psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden omaisia, koska omaisista 46 % on vaarassa sairastua itse tilanteen aiheuttaman kuormituksen 
vuoksi. Koska yhden sairastuminen vaikuttaa koko perheeseen (puolisoon, vanhempiin, sisaruksiin, lapsiin, isovanhempiin), tarvitaan kaikkien 
perheenjäsenten huomiointia ja omaisten tukemista, jotta voidaan ehkäistä lisäsairastumisia. Yhdistyksemme voi auttaa kehittämään peruspalveluihin 
toimintatapoja, joilla voidaan mahdollistaa kaikkien perheenjäsenten tarpeen mukainen tuki.

Meillä on maksuttomia  materiaaleja varhaiskasvatuksen ja koulujen käyttöön esim. draamatyöpajamateriaalit, joiden avulla voi käsitellä lasten ja nuorten 
kanssa mielenterveys- ja päihdeasioita.

Yhdistys toimii Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan alueella. Pääasiallisena toimintana on STEA:n rahoittama OmaisOiva-toiminta, joka tapahtuu ns. 
lähialuetoimintana koko alueella. Sen lisäksi järjestämme virkistystoimintaa vapaaehtoisvoimin, sillä STEA ei rahoita sitä. 
Yhdistys tukee ja auttaa omaishoitajia, vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita sekä kehittää heille suunnattuja palveluja.

Lisätietoa löytyy kotisivuiltamme: hmlomaishoitajat.

Kovan työn takana on ollut saada ihmisiä toimimaan ja liittymään toimintaan. Tapahtumia ja aktiviteetteja toivotaan, mutta ni in ettei itse tarvitse osallistua 
toteutukseen. Odotetaan helposti, että hallitus suunnittelee toiminnan ja myös toteuttaa sen. Tätä käytäntöä olemme pyrkineet muuttamaan niin, että 
hallitus nykyisin keskittyy enemmän vaikuttamaan ja toimimaan alueen yhteisenä äänenä kuntaan päin esim turvallisuuteen ja yleiseen viihtyvyyteen 
liittyvissä asioissa. Tapahtumia järjestetään ja tuetaan kun jos ne syntyvät asukkaiden ideoista ja asukkaat itse osallistuvat niiden toteutukseen

Kunnan näkemys Haajärven tilasta

Tavoitteemme on ylläpitää ja kehittää kulttuurin harrastamista, ja siten ylläpitää ikäihmisten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia erilaisten 
kulttuuritoimintojemme ja tapahtumiemme avulla.

SPR Janakkalan osasasto edustaa paikallisesti kansainvälista Punainen Risti ja Punainen Puolikuu liikettä alueellaan Turengin ympäristössä.
Toimimme vuokratiloissa Kauppakujalla, jossa meillä on kirpputoritoimintaa kolmena päivänä viikossa keskiviikkona, torstaina ja lauantaina sekä Juttutupa-
kahvila keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Janakkalan Viihdekuoro on runsaan 30 laulajan sekakuoro, joka vuoden 2018 syksyllä täyttää 30 vuotta. Kuorolla on taiteellisena johtajana muusikko Ilona 
Ala-Leppilampi. Kuoro pitää vuosittain omia konsertteja. Kuorolla on ollut lähes koko toimintansa ajan tiiviit ystävyyssuhteet Janakkalan virolaisen 
ystävyyskunta Kadrinan sekakuoron kanssa.
Seuraavan kerran Kadrinan sekakuoro vierailee Janakkalassa joulukuussa ja yhteiskonsertti pidetään Janakkalan Pyhän Laurin kirkossa 9.12.2017 klo 17. 
Viihdekuoro on kutsuttu vierailulle Kadrinaan helmikuussa 2018.
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8. Onko viimeisen vuoden aikana tapahtunut erityisiä muutoksia tai poikkeuksia verrattuna 
aikaisempaan toimintaan?

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Varsinaisessa urheilutoiminnassa ei ole ollut merkittäviä muutoksia. Sen sijaan talon osalta "taistelu" jatkuu.

Teatteriharrastajia on paljon!

Jäsenet ikääntyneet ja kunto heikentynyt ja siten avuntarve lisääntynyt.

Turengin koulun tilanne, kuivatuskoneen pauhu, ovat vähän haitanneet harjoittelua.

Jäsenmäärän kasvu on ollut suurempaa kuin aikoihin- yli 10%. Erityinen painopistealue on laajemman Janakkalan asukaskunnan kiinnostuksen 
kasvattaminen kotiseututyötä kohtaan kaikissa ikäluokissa.
Uudessa hallituksessa on monipuolista osaamista ja innostusta seuran toiminnan kehittämiseksi.

Kyllä vaan; kunnan kanssa yhteistyö on ollut huipussaan. Tuunaa Paali -tapahtuma oli erinomainen ja siellä saimme yhteyden mm. partiolaisiin ja 
suunnittelemmekin heidän kanssaan yhteistoimintaa ensi kesäksi.

Kilpajoukkueiden määrä on meillä nyt pienempi kuin aiempina vuosina. Olemme vastaavasti vapauttaneet seurallemme myönnettyjä salivuoroja mm. 
Turengin liikuntahallilla muiden seurojen käyttöön.

-

ei

Tripla hankkeen kautta meillä oli työntekijä 08/16-07/17, se oli erittäin loistava asia että on olemassa tuollaisia hankkeita minkä kautta yhdistyksetkin 
pystyvät palkaakaan työvoimaa.

Jäsenmäärä on kasvussa ja nuoriso-osasto on toiminut aktiivisesti ja toimintaan on tullut jatkuvasti uusia nuoria.

Olemme olleet entistä aktiivisemmin järjestämässä kilpailutoimintaa. Kilpailulisenssin vaatimia kisoja olemme kauden aikana järjestäneet 5 kpl (vertailuksi 
naapuriseuroista Riihimäen Frisbeegolf ry järjesti yhden ja Hämeenlinnan Discaajat ry ei järjestänyt ainuttakaan) sekä olemme vetäneet läpi kauden 
viikkokisoja tiistaisin Tervakoskella ja torstaisin Kiipulassa. Toiminta on ollut myös Tervakosken radan rakentamisen osalta aktiivista.

Ei suurempia muutoksia, toiminta aika vakiintunutta. Yhdistyksen juhlavuosi 2016 (yhdistys täytti 40 vuotta) oli toiminnaltaan normaalia laajempaa.

Olemme tekemässä laajaa  tutkimusta Valajärven "kunnosta" ja tulokset ovat valmiina ensi vuoden keväällä.

KTS Yllä

Ei muutoksia verrattuna viime vuoteen

Olemme saaneet Linnaseudun Kylähankkeelta tukea seurantalomme kunnostukseen, mikä on hieno asia.

Vuoden aikana on saatu uudet isommat toimitilat, joka mahdollistaa monipuolisemman toiminnan.
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8. Onko viimeisen vuoden aikana tapahtunut erityisiä muutoksia tai poikkeuksia verrattuna 
aikaisempaan toimintaan?

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

-

KTS edellinen vastaus
Hallitus on linjannut toiminnan painopisteet ja luopunut tapahtumien järjestämisestä. Nyt keskitytään asukkaiden ideoimienja toteuttamien tapahtunieb 
järjestämisen tukemiseen ja ennenkaikkea vaikuttamiseen,   tiedottamiseen ja yhteyden pitämiseen kuntaan ja muihin yhteistyötahoihin. Vuonna 2017 on  
otettu käyttöön myös. sähköinen jäsenrekisteri

Toiminnan aktivoituminen

Olemme tarkentaneet toimintamme seurantaa, jotta toimintamme vaikuttavuuden laajuus tulisi paremmin esille.

ReddieKids-lasten kerho ja nuorten toimintaryhmä toimivat sen mukaan, kun käyettävissä on ohjaajia.

Toimintaamme emme ole enää saaneet kunnan avustusta!
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9. Millaisia kehittämistarpeita tai paineita yhdistyksenne toimintaan voisi tulevaisuudessa kohdistua?

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Yhtenä kehittämisajatuksena on saada seuraan uusia lajeja ja sen myötä synergia etuja. Seuroja yhdistämällä voitaisiin keskit tää hallintorutiineja, saada 
ohjaaja-/valmentajaresurssit tehokkaampaan käyttöön, ja paljon muuta. Kunnan kannalta taas olisi helpompaa toimia yhden suuren kuin usean pienen 
seuran kanssa. Ison seuran mahdollisuudet toimia esim. talkootyön tekijänä ovat paljon paremmat kuin pienellä seuralla.

Harrastajien kotijoukkojen aktivoiminen mukaan toimintaan.

Kotonaasumisen tukemista olisi saatava katkotta ja riittävästi.

Aktiivisten toimijoiden ikääntyminen ja vetäytyminen toiminnasta on selkeä uhka. Uusia soittajia ja toimijoita tarvitaan, jotta voimme olla olemassa esim. 
10 vuoden kuluttua.  Vaikka yksittäiset ihmiset käyttävät omia verkostojaan ja pyytävät uusia mukaan, se ei ole onnistunut. Kehittämistä voisi ideoida 
yhdessä esim. lehtijuttusarjalla uusista harrastuksista aikuisille.  Sen takia, että opintojen takia nuoria lähtee pois kunnasta. Uusia asukkaita, aikuisia voisi 
houkutella musiikkiharrastukseen.  
Esiintyvälle orkesterille esiintymispuku on tärkeä ja näkyvä. Ilmeen uudistaminen ja päivittäminen olisi tarpeen; mistä siihen saisi apua?

Yhdistyksen olemassaolosta ja toiminnasta tapahtuvaa markkinointia sekä tiedotusta on lisättävä. Kehittämistarpeiden kärjessä on tilaisuuksien sisällön 
monipuolistaminen koskemaan jokaista ikäpolvea. Erityiseen "suojelukseen" tulee ottaa Janakkalaan vuosittain muuttavat uudet asukkaat.
Kotiseututyötä tehdään aktiivisesti myös kyläyhdistyksissä. Jotta päällekkäisyyksistä vältyttäisiin, tulisi tutkia mahdollisuudet tiiviimpään yhteistyöhön 
kyläyhdistysten kanssa.

Meidän yhdistyksen aktiivisten toimijoiden ikä (62 ja 67) aiheuttaa tulevaisuudessa hankaluuksia. Vielä olemme voimissamme, mutta...

Tarjolle voisi tuoda eri palloilulajien ryhmiä, jos saliaikaa olisi tarjolla: mm. koripallo, ja miksei myös ultimate. Nykyistä tasapuolisempi liikuntatilojen ja 
salivuorojen jako voisi mahdollistaa meille paremmat mahdollisuudet toimia, tällä hetkellä vuorojen hakukriteeristö ei tue ka ikkia Janakkalan kunnan 
alueella toimivia liikunta/urheiluyhdistyksiä samalla tavalla.

Maksulliset salivuorot alle 16v.-ryhmille Turengin liikuntahallilla on ollut meille haaste.  Onneksi salivuokra koskee tasapuolisesti kaikkia liikuntahallia 
käyttäviä ryhmiä, eikä alle 16v. ryhmien maksutaso kuitenkaan ole samalla tasolla kuin naapurikunnissa/-kaupungeissa (liikuntahalli n. 15€/h, Hämeenlinna 
40+€/h).

Uusia jäseniä yhdistykseemme liittyy vuosittain tyydyttävästi, mutta heidän motivoiminen yhdistyksen toimintaan on haasteellista.
Runsas rivijäsenistö on yhdistyksen talouden kannalta elinehto, mutta mitkä olisivat ne "porkkanat", jotka saisivat ihmiset osallistumaan toiminnan 
pyörittämiseen.

Vapaaehtoisilla ei ole aikaa tehostaa toimintaa,palkatuilla toimijoilla toimintaa voisi tehostaa.

Yhdistyksemme omistaa kyläkoulun ja tuollaisessa 110 vuotta vanhassa rakennuksessa on aina korjaus/remontointi tarpeita joten tämän suhteen tulee 
olemaan paineita nyt ja jatkossa.
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9. Millaisia kehittämistarpeita tai paineita yhdistyksenne toimintaan voisi tulevaisuudessa kohdistua?

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Palo- ja pelastuskaluston pitäminen ajantasalla, koska nykyinen pelastuslaitoksen investointimääräraha ei riitä ylläpitämään sopimuspalokuntien kalustoa 
asianmukaisella tasolla.

Juniortoiminnan lisääminen. Tänä vuonna olemme saaneet ensimmäiset juniorjäsenemme (5 kpl). Yhdessä heidän kanssa pyrimme kehittämään 
junnutoimintaa kaudelle 2018 entistä paremmaksi ja monipuolisemmaksi.

Uhkana on hallitustyöskentelyyn sitoutuvien ihmisten ikääntyminen ja toiminnan käytännön järjestämisen kasaantuminen liian harvojen ihmisten harteille. 
Tapahtumiin ja retkille hyvin osanottajia kunhan joku vain vetää sen tapahtumien käytännön järjestämisen.

Nuorten (ikäluokka 15-20 v) toimintakykyisten ihmisten saaminen yhdistystoimintaamme tosi vaikeaa. Kilpailu nuorten ajasta on nykyään todella kovaa. 
Tulevia yhdistysläisiä tulee lähteä "kasvattamaan" jo yhdistystoiminnassa mukana olevien lisääntymisikäisten vanhempien lapsien kanssa ja saada heidän 
kiinnostuksensa heräämään.

Haluamme markkinoida yhdistystämme yhtenä Janakkalan kunnan vetovoimaisena tekijänä.

Perustehtävän ja toiminnan tarkoituksen kirkastaminen ja perusteleminen. Kun vapaan sivistystyön lainsäädäntö muuttui, rahoitus ulkopuolelta loppui. Sen 
takia esim. yhteiskuntavaikuttamisen tai kuntatalouden koulutuksia on  vaikea järjestää.

Aktiivisten toimivien ihmisten jaksaminen, joskus joku luopuu ja etsimme uusia toimijoita. Toiminnan kannalta haaste on miten uudistua ja pysyä 
kiinnostavana. Konsertit onnistuvat hyvin, jos yleisö tulee. Kuntalaisten talous ei kestä konserttilippujen korkeampaa hintaa (vrt. Verkatehtaan tarjonta ja 
lippujen hintataso)

Mielenterveysongelmien yleisyydestä ja lisääntymisestä johtuen yhdistyksen tarjoaman avun tarvitsijoiden määrä tulee kasvamaan. On tarpeen luoda 
toimintatapoja, joissa omaisia kyetään huomioimaan ja tukemaan jo julkisen sektorin sote-palveluissa, koska yhdistyksen resurssit eivät tule riittämään 
kaikkien avuntarvitsijoiden auttamiseen.

Kehittämistarpeet liittyvät siis yhteistyökumppaneiden saamiseen, jotta kasvavaan avuntarpeeseen pystytään vastaamaan. Sosiaa li-
ja terveyspalveluiden lisäksi yhteistyön vahvistaminen esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulujen, nuorisotyön sekä uuden perhekeskuksen kanssa auttaa 
huomioimaan esimerkiksi lapsiomaisia eli lapsia, joiden vanhemmalla on mielenterveys-tai päihdeongelma. (Lapsista 25% elää perheessä, jossa 
vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelma.)

Kuntien avustustusten pieneneminen huolestuttaa. Samoin STEA:n rahoituksen jatkuminen tulevaisuudessa. Yhdistysväen ikääntyminen ja vaikeus saada 
uusia toimijoita.

Taloudelliset haasteet koskettavat varmaankin kaikkia yhdistyksiä.
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9. Millaisia kehittämistarpeita tai paineita yhdistyksenne toimintaan voisi tulevaisuudessa kohdistua?

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Yhdistyksemme on järjestänyt useana vuotena Tervassa tapahtuu -päivää. Tapahtuma on kasvanut vuosi vuodelta ja se on vakiinnuttanut paikkansa. 
Sitoutuneita talkoolaisia on kuitenkin vaikea löytää, ja hallituksessa erityisesti puheenjohtaja on ottanut tapahtuman järjestelyistä suuren vastuun. 
Kokonaisuudessaan koko tapahtuman järjestelyvastuut ovat olleet 2-3 henkilön harteilla. On uhkana, että talkoolaisia ei välttämättä pitkään löydy ja 
tapahtuma kuihtuu pois. Siksi olisikin hienoa, jos löytyisi jokin yhteistyökuvio, jossa vastuualueita voisi jakaa esim. muiden yhdistysten, yritysten ja kunnan 
kanssa. Voisiko osana päivää olla jokin kulttuuritapahtuma vaikkapa "Tervakosken elokuvajuhlat", teatteria, taidenäyttely tms? Olisiko jokin yrittäjäjärjestö 
joka haluaisi kehittää ns. toritapahtumaa? Erityisesti haluttaisiin nostaa paikallisten yrittäjien palveluita esiin. Ensi vuonna toteutettava päivä yhteistyössä 
paperitehtaan kanssa on hieno juttu! Mielestäni on sääli, jos tapahtuma kuihtuu pois, koska maksuton kesätapahtuma luo yhteisöllisyyttä asukkaiden 
kesken. Päivässä olisi myös erittäin suuri potentiaali markkinoida Tervakoskea ulkopaikkakuntalaisille (mahdollisille uusille asukkaille ja miksei yrityksillekin): 
Alasjärvi, mahtavat lenkkimaastot, uimahalli, elokuvateatteri... Nyt myös lintutorni ja liikuntavälineet :) (Tuli nyt vielä tämäkin mieleen: Onko Janakkalan 
kunnalla jokin markkinointistrategia esim. uusien asukkaiden saamiseksi? Voisiko tapahtumaa kehittää niin, että se palvelisi kuntaa ja olisi myös eräänlainen 
kunnan oma "markkinointitapahtuma"?)

Yhdistyksen resurssit ovat hyvin vaatimattomat. Jäsenmaksu ei voi olla kovin suuri, jos halutaan paljon asukkaita jäseniksi. Nyt olemme saaneet käyttää 
Harvialan kartanolla Galleria Johannan tiloja, mutta pelkona on nyt kun alue on kaavoitettu ja rakennus on myynnissä, että menetämme tämän tilan. Iso 
haaste on löytää sellaiset konkreettiset tavat toimia, jolla asukkaat saadaan aktiiviseksi toimijoiksi ja yhdistykselle selkeästi alueen " äänitorven" imago.

Talous

Yhdistyksemme on pieni ja aktiivinen mutta toimintatilojen puute estää ja vaikeuttaa toimintamme kehittämistä monipuolisemmaksi. Ei ole realistista 
olettaa, että jäsenten kodit voisivat olla tällaisia tiloja, koska ryhmäkoot ovat 8-12 henkilöä. Yhdistys on pieni paikallinen toimija, jonka toimintaa ei tueta 
valtakunnallisista järjestöistä, joten yhdistyksellä ei myöskään ole varaa vuokratilojen käyttöön. Kunnan tulisikin tukea juuri tällaisia pieniä paikallisia 
aktiivisiä toimijoita tarjoamalla tilat toimintaan, jolloin voisimme lisätä/kehittää toimintaamme monipuolisemmaksi. Kaikenla isen tällaisen toiminnan 
tukeminen lisää kuntalaisten / ikäihmisten aktiivisuutta ja hyvinvointia tuoden säästöä terveyden- ja sosiaalipuolen menoissa.

Uusien kuorolaisten rekrytointi.
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10. Mitä muuta haluaisit sanoa?

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Yleisseuran eri lajien toimintaolosuhteissa on suuria eroja.  YU:lla ja pesäpallolla menee hyvin. Sen sijaan talvilajeissa olosuhteet eivät vastaa tämän päivän 
vaatimuksia.
Suurten massojen liikuttamisen kannalta katsottuna olisi järkevää sijoittaa voimavaroja myös kuntoliikkujia suosiviin lajeihin.

Leppäkosken Puhallinorkesterin historia ulottuu tiilitehtaan soittokuntaan 1920-luvulla. Välillä on ollut taukoja ja toiminta on hiljentynyt. Nyt yhtäjaksoista 
toimintaa on ollut 1973 alkaen. Tervakoskella toimi aikoinaan Suomen vanhin soittokunta (tehtaan soittokunta). Olemme Janakka lasssa  ylpeitä siitä!

Kaikki kunnan toimihenkilöt ja hallinto mukaan aktivoimaan sitoutumatonta Janakkala-Seuran toimintaa. Pienellä panostuksella saadaan paljon yhteistä 
hyvää Janakkalalle ja sen asukkaille.

Janakkalan pitää havahtua yhdistysten tarjoamiin palveluihin ja markkinoida näitä aktiivisemmin myös kunnan sivuilla.  Kunta voisi esimerkiksi toteuttaa 
"harrastusinfon" nettisivuillaan, josta päivämääräkohtaisesti näkisi, mitä tapahtuu missäkin ja mikä yhdistys toiminnasta vastaa + yhteystiedot.

Janakkala on hyvä paikka asua ja elää, eikä harrastusta ole välttämättä aina tarpeen hakea kunnan rajojen ulkopuolelta.  Laadukas yhdistystekeminen on 
pesiytynyt pysyvästi Janakkalaan!

Yhteistyötä tehdään kunnan kanssa ja sitä toivoisimme edelleen kehitettävän. 
Kunta tarjoaa meille hyvät tilat juhliin ja tapahtumiin. Saamme kiitosta ja kehuja ulkopuolisilta, että on mukava tulla viera aksi tapahtumiin, kun on kunnon 
tilat (-hissi pyörätuolilla ja keppien kanssa liikkuville).

Uuteen perhekeskukseen saisi vipinää jos meidän toiminnat siirrettäisiin sinne.

Turenkiin kaivattaisiin kunnollista frisbeegolfrataa ja olisimme mielelämme mukana sekä suunnittelemassa että rakentamassa rataa. Olisiko kunnalla maa-
alueita käytettävissä? Olen kuullut esimerkiksi Harvialan Kartanolle kartoitettava mahdollista toimintaa. Olisiko siellä tila a?

Kiitokset Janakkalan kunnan viestintäpäällikölle, kulttuurisihteerille ja ympäristöpäällikölle positiivisesta suhtautumisesta ja työpanoksesta yhdistysten 
toimintaedellytysten luomisessa.

Kiitän kaikkia yhdistyksen jäseniä, hallituksen jäseniä. kulttuurisihteereitä ja kaikkia henkilöitä, jotka osallistuivat yhdistyksen toimintaan ja kävivät sen 
järjestämissä tilaisuuksissa. Oli paljon mieleenpainuneita hienoja tapahtumia. Jätän tehtäväni raskain sydämmin.

Erkki Tanskanen

Meidän toimintaamme on helppo tulla mukaan " meillä on matala kynnys kulttuuriin"

Konserttien yhteydessä buffettia voisi pitää joku yhdistyskin ellei kahvilayrittäjä sitä pidä.
Maksuton kokoustila omatoimisesti yhdistysten käyttöön voisi olla kiva. Sellainen, että on kahvin- ja vedenkeitin ja vesipiste. Sitä voisi varata 
kokouskäyttöön vaikka netin kautta.
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10. Mitä muuta haluaisit sanoa?

Mitä Janakkalan yhdistyksille kuuluu?

Kiitos tästä mahdollisuudesta tuoda valtuustolle esiin tietoa järjestöjen mahdollisuuksista tukea kuntalaisten hyvinvointia.

Yhdistys suhtautuu yhteistyöhön myönteisesti ja samalla ajan ja voimien riittäminen yhä laajenevien verkostojen kokouksiin huolestuttaa. Vaikka 
yhteistyössä on voimaa, tarvitaan siihen myös aikaa ja voimia!

Kiitos yhteistyöstä!

Talkoo ja konsulttispua mm.jokien perkaaminen

Yhdistyksen erilaisia tilaisuuksia järjestetään yhdessä seurakunnan kanssa, koska muita tiloja ole käytettävissä, varsinkaan ilman suuria taloudellisia 
panostuksia/varoja. Ilman seurakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä ei kaikkea toimintaa pystyttäisi järjestämään. MUTTA, kun t oimitaan seurakunnan 
tiloissa, niin silloin ohjelman ja toiminnan tulee olla uskonnollista. Yhdistys ei kuitenkaan ole uskonnollinen yhdistys! Tämä tilojen puutteen sanelema 
yhteistoiminta rajaa evl-uskontoa tunnustamattomat, muihin uskontoihin kuuluvat ja ei-uskonnolliset ihmiset pois tällaisista tilaisuuksista. Kunnan tulisikin 
varmistaa kaikkien kuntalaisten yhtäläinen osallistumisen mahdollisuus, järjestämällä neutraaleja tiloja yhdistysten toiminta a varten.


