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YHDESSÄ Kunta ja yhdistykset
Tausta
Kolmas sektori yhdistyksineen ja järjestöineen on kunnalle ja kuntalaisille merkittävä
voimavara. Yhdistykset lisäävät kunnan elinvoimaa ja hyvinvointia. Ne tarjoavat
mielekästä vapaa-aikaa, mahdollistavat osallisuutta, hoitavat ja rakentavat
ympäristöä sekä järjestävät hyvinvointipalveluita.
Tämän käsikirjan avulla halutaan helpottaa ja inspiroida yhdistysten toimintaa ja
toimia yhdessä tavoitteellisesti.
Yhdistysyhteistyö, oli se sitten kunnan ja yhdistysten, yhdistysten keskinäistä tai
kuntalaisten ja yhdistysten välistä, on tärkeässä roolissa niin kuntastrategian,
osallisuusohjelman, hyvinvointikertomuksen kuin lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman toteuttamisessa.
https://www.janakkala.fi/kuntainfo/strategia/
https://www.janakkala.fi/osallistu-ja-vaikuta/osallisuusohjelma/
https://www.janakkala.fi/palvelut/perhekeskus/lasten-ja-nuortenhyvinvointisuunnitelma/
https://www.janakkala.fi/wpcontent/uploads/2019/01/Laaja_hyvinvointikertomus_2017-2020.pdf

Kuvataideyhdistyksen näyttelyn avajaiset koronavuonna 2021.
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SILTA-verkosto
SILTA-yhteistyöverkosto edistää kuntien ja yhdistysten yhteistyötä Hämeenlinnan
seudulla. Yhteistyöryhmä muodostuu alaverkostojen valitsemista yhdistysedustajista
sekä Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan kuntien edustajista. Janakkalan edustaja
on viestintäpäällikkö Leena Joutsenniemi.
SILTA-alaverkostot:










Kulttuuri- ja taidealan toimijat
Ympäristö- ja luontoyhdistysten yhteistyöfoorumi
Kylä-, kotiseutu- ja asukastoimijat
Liikuntaseurat – seuraparlamentti/seurayhteistyö
Ote-tiimi – Omais- ja terveysalan toimijat
Ikäihmisten verkostot
ILO-verkosto – lasten, nuorten, perheiden kanssa toimivat yhdistykset ja muut
toimijat
Päty – päihdejärjestöt ja toimijat
Hämeen parhaaksi -seurakuntien verkosto

SILTA-yhteistyöverkoston tavoitteet:





Tuoda esille yhdistystoimintaa ja palveluja
Kehittää yhteistyötä ja tiedonkulku yhdistysten ja kuntien kesken
Tukea yhdistysten toimintaedellytyksiä
Kehittää yhdistystoiminnan vaikuttavuuden arviointia

https://www.meidanhame.fi/yhteistyo/hameenlinnan-seudun-yhteistyo/siltayhteistyoverkosto/

Janakkalan yhdistyskenttä
Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan Janakkalan kotipaikakseen on merkinnyt 229
yhdistystä. Janakkalan kunnan nettisivuilta löytyvään yhdistyshakemistoon on
ilmoittanut tietonsa 134 yhdistystä.
Eniten Janakkalassa on yhdistyshakemiston perusteella urheilu- ja liikuntayhdistyksiä
sekä kulttuuri-, taide- ja koulutusalan yhdistyksiä. Nettisivujen yhdistyshakemistossa
on sosiaalityö ja terveys -kategoriassa myös paljon seudullisesti ja maakunnallisesti
toimivia yhdistyksiä.
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Yhdistyshakemistossa yhdistykset jakautuvat näin:











Asukas-, kotiseutu- ja kylätoiminta 18 kpl
Eläkeläiset ja veteraanit 5 kpl
Kulttuuri, taide ja koulutus 19 kpl
Luonto ja metsästys 2 kpl
Osakaskunnat ja järvien suojelu 7 kpl
Politiikka 10 kpl
Sosiaalityö ja terveys 19 kpl
Urheilu ja liikunta 25 kpl
Vapaa-aika ja nuorisotoiminta 10 kpl
Muut 23 kpl

ReTee ry talkoili Lastujärvelle frisbeegolfradan.
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Yleisperiaatteet kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä ja korvauksista
Aiesopimukset järjestöjen kanssa
Aiesopimukset auttavat järjestöjä hakemaan mm. valtion hankerahoitusta
toiminnalleen ja niiden mukaan järjestöt myös toteuttavat toimintaansa. Esimerkiksi
perhekeskus on tehnyt aiesopimuksia MLL:n ja Kanta-Hämeen perhetyö ry:n kanssa
STEA –avustusten hakemiseen.
Järjestöt, säätiöt, liitot lakisääteisten palvelujen tuottajina
Sosiaalitoimi ostaa lakisääteisiä palveluja kuten esim. ensikotipalveluja,
adoptioneuvontaa, perhekuntoutusta ja kuntouttavaa työtoimintaa.
Paikalliset ja alueelliset järjestöt palvelujen tuottajina
Kunta ostaa paikallisilta järjestöiltä palveluja kuten esim. kerhotoimintaa; latujen ja
polkujen hoitoa ja siivousta. Alueellisilta järjestöiltä esim. lastenhoitopalvelua ja
kerhotoimintaa.
Yhteistyötä ilman sopimuksia
Järjestöt toteuttavat toimintaa omalla rahoituksellaan. Kunta tarjoaa tiloja, tiedottaa ja
mahdollistaa muilla tavoilla toimintaa.
Näkyvyys
Kunta ostaa mainostilaa tai näkyvyyttä yhdistyksen julkaisuista, tiloista, tapahtumista
tai vaatteista (joukkueiden peliasut).

Hämeen Mobilistit ry Kevätkarkeloilla.
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Kunnan järjestöyhteistyöyhdyshenkilöt
Yhdistysyhteyshenkilö/koko kunta/SILTA-verkoston kunnan edustaja
Leena Joutsenniemi
Viestintäpäällikkö
050 4694804
leena.joutsenniemi@janakkala.fi
Liikuntayhdistykset
Gröndahl Leila/ Inkeri Jortikka 1.8.2021Liikuntapäällikkö
03 680 1801
leila.grondahl@janakkala.fi / inkeri.jortikka@janakkala.fi
Kulttuuriyhdistykset
Anna-MillaVainio
kulttuurituottaja
03 680 1280, 050 330 8923
anna-milla.vainio@janakkala.fi
Kyläyhdistykset
Jenni Kuotola
Maaseutuasiamies
03 6801 1973, 050 564 3564
jenni.kuotola@janakkala.fi
Perhekeskus
Jaana Koski
toiminnanjohtaja
03 680 1670
jaana.koski@janakkala.fi
SOTE
Sanna Mero
palvelupäällikkö
03 680 1597
sanna.mero@janakkala.fi
Nuorisoyhdistykset
Sanna Laine
Nuorisopalvelupäällikkö
0500 625 259
sanna.laine@janakkala.fi
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Kunnan myöntämät avustukset ja tuet
Kylien toiminta- ja järjestötaloavustus
Kylien toiminta-avustus on kaikille janakkalalaisille rekisteröidyille kyläyhdistyksille
myönnettävä kiinteä summa kylän perustoiminteisiin. Hakemuksessa tulee ilmetä
mihin tarkoitukseen tai toimintaan avustusta haetaan. Kylien järjestötaloavustusta
myönnetään järjestötalojen peruskunnostuksen suunnittelu- ja työpalveluihin sekä
materiaalihankintoihin. Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden toimenpiteiden
ja kulujen mukaisesti.
Avustus kulttuuriyhdistysten toimintaan
Avustus myönnetään rekisteröidyille, Janakkalassa toimiville kulttuuriyhdistyksille.
Avustus on tarkoitettu nimenomaan janakkalalaisille suunnattuun säännölliseen
toimintaan, johon osallistuvista enimmän osan tulee olla janakkalalaisia.
Liikuntatoimen avustukset
Liikuntatoimen avustuksia myönnetään janakkalalaiseen liikuntatoimintaan.
Avustusmuodot ovat yleisavustus sekä kohdeavustus. Liikuntatoiminnan avustuksia
myönnetään liikuntalain (10.4.2015/390) mukaisesti. Avustuksia myönnettäessä
otetaan huomioon toiminnan määrä ja laajuus sekä yhteiskunnallinen merkitys ja
avustuksen tarve, yleisavustushakijat pisteytetään liikuntajärjestöjen yleisavustuksen
pisteytystaulukon mukaisesti. Lisätietoja avustusten hausta ja periaatteista liikunnan
nettisivuilta https://www.janakkala.fi/palvelut/liikunta/avustukset-ja-lomakkeet/

Suruton ry Tervassa tapahtuu tapahtumassa.
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustus
Toimialan yhteisöjen vuosiavustus.
Avustus ympäristönsuojelua edistäviin tai ympäristöä parantaviin hankkeisiin
Avustettavan toiminnan tulee edistää ympäristönsuojelua tai ympäristön
kunnostamista ja aktivoida kuntalaisia ympäristönäkökulmasta. Jakoperusteena on
avustuksen kohteena olevan toiminnan arvioidut ympäristövaikutukset ja kuntalaisten
aktivoiminen.
Kulttuuritapahtumien tapahtumatuki
Tapahtumatukea voi hakea taide- ja kulttuuritapahtumien, kuten konsertit,
teemapäivät ja festivaalit järjestämiseksi Janakkalassa. Yhden tapahtuman
maksimitukisumma on 800€. Tapahtumatukeen on jatkuva haku, mutta hakemus
tulee jättää viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtuman suunniteltua ajankohtaa.
Janakkalan kulttuuritoimi jakaa vuosittain kulttuuritapahtumien järjestämiseen
yhteensä 5000€.
Nuorisotoiminnan tuki
Tuki janakkalalaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille. Nuorisotoiminnan tuen
tarkoitus on vahvistaa monipuolista nuorisotoimintaa, mahdollistaa
harrastustoimintaa, monipuolistaa nuorten itse suunnittelemaa ja toteuttamaa
tapahtumatoimintaa ja edistää eri toimijoiden yhteistyötä. Tuettavaa toimintaa voi olla
esimerkiksi koulutustilaisuudet, nuorisotapahtumat, leiritoiminta, kansainvälinen
toiminta tai uuden välineistön hankinta.
Lisätietoja kunnan myöntämistä avustuksista ja tuista janakkala.fi/avustukset

Takauspankki
Takauspankilla tuetaan janakkalalaisten yhdistysten toteuttamia kylien ja
asuinalueiden kehittämishankkeita, myöntämällä lyhytaikainen takaus hankkeen
väliaikaisen rahoituksen eli lainan saamiseksi.
Peruste takauspankin käytölle on, että hankkeelle on myönnetty jälkipainotteista EUrahoitusta, hanke on lyhytkestoinen max. kolme (3) vuotta ja hanke hyödyntää
kuntalaisia ja paikallisia yrittäjiä.
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Tilat
Yhdistysten käytössä on kunnan tiloja seuraavin periaattein.

Turengin liikuntahalli ja Delfort Areena
Liikuntahalleissa voi pelata erilaisia pallopelejä. Liikuntatilojen vakiovuorohaku on
keväisin ja jäljelle jääneitä vuoroja voi kysyä liikuntapäälliköltä. Varatut/vapaat vuorot
löytyvät timmi-tilavarausjärjestelmästä. Liikuntatilojen käyttö on maksuton
janakkalalaisille alle 18-vuotiaiden liikuntaryhmille (ryhmästä vähintään 60% on oltava
paikallisia harrastajia). Maksu on eri paikallisilla seuroille ja ulkokuntalaisilla.
Liikuntahalleilta löytyy myös kuntosalit ja Delfort Areenalta voimistelutila sekä kahvio.
Kahvio on mahdollista varata seurakäyttöön. Delfort Areenalta löytyy varastohäkkejä,
joita voi vuokrata välineiden säilytykseen niille vuoroille, joille on myönnetty
vakiovuoro.
Koulujen sisäliikuntatilat
Koulujen sisäliikuntatilat ovat seurojen käytössä syyskuun alusta toukokuun loppuun.
Tilat ovat kesäajan kiinni. Vakiovuorohaku on samaan aikaan liikuntahallien
vuorohaun kanssa. Varatut/vapaat vuorot löytyvät timmi-tilavarausjärjestelmästä.
Ulkokentät
Janakkalasta löytyy monipuolisesti erilaisia ulkokenttiä. Ulkokenttävuorojen hakuaika
on vuosittain tammikuussa. Ulkokenttien toimintakausi on 1.4. – 31.10. Kauden
aloitus riippuu vallitsevista sääolosuhteista. Maksu on eri paikallisilla seuroille ja
ulkokuntalaisilla.

Janan Janakkala Games 2021.
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Uimahalli
Uimahallilta on mahdollisuus varata vuoro. Vuorohaku on vuosittain toukokuussa.
Jäljelle jääneitä vuoroja voi kysyä liikuntapäälliköltä. Vuorot näkyvät timmitilavarausjärjestelmässä. Tervakosken uimahallin toimintakausi uimahallin
aukioloajan ulkopuolisissa varauksissa on 10.8.2021-14.6.2022 ja uimahallin
aukioloajan sisällä olevilla vuoroilla on 11.8.2021-31.5.2022.
Lisätietoa liikuntatiloista ja vuokrahinnoista löytyy nettisivuilta.
Perhekeskuksen monitoimitilat (Turengin ja Tervakosken terveysasemilla)
Tilat ovat maksutta niiden yhdistysten käytössä, jotka järjestävät tiloissa
perhekeskuksen toiminnan ja tavoitteiden mukaista toimintaa.
Mallinkaisten leirikeskus
Mallinkaisten leirikeskus on Janakkalan kunnan omistama leirikeskus
Mallinkaistenjärven rannalla. Leirikeskuksen käyttökausi on 1.5. – 31.10.
Leirikeskuksen ensisijaisia käyttäjiä ovat nuorisotoimen lisäksi paikalliset
nuorisojärjestöt ja yhdistykset.
Kauden käyttövuoroihin on keskitetty haku vuosittain tammikuussa. Vapaaksi jääviä
vuoroja voi varata käyttökauden aikana.
Tilavuokrissa on kolmiportainen hinnasto, paikalliset yhdistykset ovat halvimmassa
hintaluokassa ja vuoroja jaettaessa etusijalla kunnan oman toiminnan rinnalla.
Lisätietoja: nuorisotoimisto, sanna.nuorteva@janakkala.fi

Mallinkaisten leirikeskus.
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Seuratalo
Seuratalo soveltuu erilaisten juhlien, näyttelyiden, kokousten ja koulutustilaisuuksien
sekä teatteri- ja konserttiesitysten pitopaikaksi.
Juhlasaliin mahtuu 300 istumapaikkaa ja salissa on 7,5 m x 13,5 m -kokoinen
näyttämö. Juhlasalissa on flyygeli.
Juhlasaliin on yhdistettävissä tai erikseen käytettävissä kahvio, jossa on
istumapaikkoja n. 80 hengelle. Kahvioon liittyvässä keittiössä voi valmistaa ruokaa
pienille ryhmille, jakelukeittiöksi se riittää isoillekin ryhmille. Lisäksi Kino Tervakosken
elokuvasali mahdollistaa esitystoimintaa.
Tilavuokrissa on kolmiportainen hinnasto, paikalliset yhdistykset ovat halvimmassa
hintaluokassa. Seuratalon vuokraaminen tapahtuu nuorten työpaja Kinon kautta
kino@janakkala.fi.
Keltainen talo ja Laurinmäen museo
Maksutta kokouskäyttöön yhdistyksille joilla on talkoosopimukset alueen hoitamisesta
kunnan kanssa. Muille yhdistyksille kokouskäyttöön 20€/tunti.
Keltaisen talon aukiolojen ulkopuolella kurssikäyttöön: kaikille avoin ja maksuton
kurssi –maksutta, oman yhdistyksen ja/tai maksullinen kurssi – 20€/tunti.
Museoalueella saa järjestää kulttuurituottajan kanssa sovitusti alueen historialliseen
henkeen sopivia tai luontopolkuun liittyviä, kaikille avoimia ja maksuttomia
tapahtumia.
Museon ja Keltaisen talon auki ollessa kurssit ja tapahtumat sopimuksen mukaan. Ei
talvikunnossapitoa.

Keltainen talo Laurinmäellä.
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Ida Aalberg museo
Museolla saa järjestää kulttuurituottajan kanssa sovitusti museon henkeen sopivia
tapahtumia maksutta. Museolla ei ole talvikunnossapitoa.
Pyhämäen kesäteatteri
Alue on vapaa käyttöön, ja korvaus nimellinen/sovittavissa. Voidaan myös vuokrata
hyvälle taholle, jolla on näyttöjä, joka ottaa hallinnolliset järjestelyt itselleen ja pitää
paikasta huolen.
Tapailakodin monitoimisali ja takkatupa
Tilat ovat maksuttomat ns. yleishyödyllisille yhdistyksille.
Muilta veloitus 15€/h.
Koulut ja päiväkodit
Tilojen käyttämisestä peritään käyttäjiltä vuokraa siten, että paikalliset kulttuuri-,
liikunta-, nuoriso- ja muut yleishyödylliset järjestöt ja yhdistykset saavat tilat
käyttöönsä edullisemman taksan mukaisesti. Hinnat päätetään vuosittain.

Kumppanuuspöytä
Kumppanuuspöytä on sekä paikka että toimintatapa, jossa oikeat ihmiset eri tahoilta
(kylien edustajat, asukkaat, yrittäjät, yhdistykset tms. ryhmä, viranhaltijat,
luottamushenkilöt) kokoontuvat ratkaisemaan ongelmaa tai kehittämään haluttua
asiaa. Ratkaisuja etsitään yhteiselle tavoitteelle tasavertaisina eri näkökulmia
punniten ja asiatietoihin perehtyen. Kumppanuuspöydällä ei ole päätöselinten
toimivaltaa mutta sen antia hyödynnetään asioiden valmistelussa ennen
päätöksentekoa.
Janakkalan kunta ottaa käyttöönsä kumppanuuspöydän yhdeksi osallistumisen
työkaluksi. Janakkalan malli hiotaan käytäntöön tammikuussa 2021 alkaneessa
pilotissa, joka toteutetaan yhdessä Hämeen Kylät ry:n kanssa. Pilotti toteutetaan
kylä-teemalla, mutta itse kumppanuspöytämalli rakennetaan minkä tahansa aiheen
ratkaisuun.
Pilotista saatujen kokemusten perusteella Janakkalan kumppanuuspöytämalli
toimintaohjeineen kuvataan nettisivuille syksyn 2021 aikana.
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Yhdistyspörssi
Yhdistyspörssiin on koottu se fyysinen ja henkinen pääoma, mitä yhdistyksillä on
lainata tai vuokrata muillekin. Kuten taloja ja tiloja, telttoja, grillejä, järjestysmiehiä tai
muuta erikoisosaamista, vaikka oppaita retkille. Muistattehan pitää tiedot ajan tasalla.
janakkala.fi/yhdistysporssi

Tapahtumat
Janakkalan nettisivuille on koottu oleellisia asioita tapahtuman järjestämiseen liittyen
https://www.janakkala.fi/osallistu-ja-vaikuta/tapahtuman-jarjestaminen/






Tapahtumatilat ja -alueet sekä maanomistajan luvat
Turengin tori ja kävelykatu
Luvat ja ilmoitukset
Tiedottaminen ja markkinointi
Tuet tapahtumille

Janakkalan Musiikkipäivät ry on jo 30 vuotta järjestänyt konsertteja.

Viestintä
Yhdistyshakemisto
Janakkalan kunta ylläpitää nettisivuillaan yhdistyshakemistoa, jossa on kunkin
yhdistyksen yhteystiedot ja toiminnan kuvaus. Tiedot tulevat kunnan sivuille
meidanhame.fistä. Muistattehan pitää tiedot ajan tasalla.
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Janakkalalaiset yhdistykset –Facebook-ryhmä
Yhdistysten oma fb-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/janakkala.yhdistykset.
Ryhmässä kerätään ennakkoon tietoa mm. vuoden aikana järjestettävistä
tapahtumista päällekkäisyyksien välttämiseksi. Muilta osin foorumi on vapaa kaikkeen
yhdistyksiä koskevaan keskusteluun.
Kunnan tapahtumakalenteri
Yleisölle suunnatut tapahtumat kannattaa kaikki syöttää kunnan nettisivuilla
julkaistavaan tapahtumakalenteriin: https://www.janakkala.fi/ilmoita-tapahtuma/
Häme Events
Koko maakunnan kattava tapahtumakalenteri HämeEvents (aiemmin
TavastiaEvents) tarjoaa maksuttoman mahdollisuuden jakaa tietoa tapahtumista.
HämeEventsiin voi oman tapahtumansa ilmoittaa niin kunnat, seurat, yhdistykset,
yritykset kuin asukkaatkin.
Meidanhame.fi
www.meidanhame.fi kokoaa tietoa järjestöistä, yhdistyksistä ja yhteisöistä sekä
niiden toiminnasta Kanta-Hämeessä. Ilman rekisteröitymistä sivustolle voi ilmoittaa
tapahtumia tai uutisia.
Rekisteröityneenä voi tapahtumien ja uutisten lisäksi ilmoittaa säännöllisesti
tapahtuvaa toimintaa, vapaaehtoistehtäviä, toimitiloja, yhdistyksen perustiedot sekä
työ- ja harjoittelupaikkoja.
Yhdistysten uutiskirje
Janakkalan kunta lähettää yhdistyksille niitä koskevia uutisia uutiskirjeenä aina kun
on uutisoitavaa.

Mallinkaisten kyläyhdistyksen motoristitorstai.
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Kanta-Hämeen järjestöstrategia
Kanta-Hämeeseen hyväksyttiin joulukuussa 2020 järjestöstrategia, jonka tavoitteena
on löytää yhteinen tahtotila yhdistysten ja kuntien yhteistyöhön, mihin suuntaan sitä
halutaan kehittää ja millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä tavoitteisiin pyritään.
Järjestöstrategian tavoitteiden toteuttamiseksi on etsitty Janakkalan toimenpiteitä,
joilla tavoitteisiin pyritään.
MISSIO - TARKOITUS
Laaja-alaisen yhteistyön kehittäminen ja yhdistystoimijoiden osaamisen
kasvattaminen
VISIO – VAHVEMPAA YHTEISTYÖTÄ
Vahvempi, verkostoitunut kantahämäläinen järjestökenttä toimii tasavertaisena
kumppanina julkisen sektorin kanssa.
ARVOT • avoimuus • osallisuus • vaikuttavuus • visionäärisyys/kokeilun halu

SC Urbansin kesäleirillä.
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Järjestöstrategian tavoitteet
YHTEISTYÖN VOIMAA – JÄRJESTÖT YHDESSÄ
Tavoite: Yhteistyö kehittyy, laajenee ja syvenee: maakunta, seutu ja kunnat
Toimenpiteet Janakkalassa











Kunta järjestää vuosittain yhdistystapaaminen ja muita teemoittaisia
tapaamisia yhdistysten/järjestöjen + kunnan kanssa (urheiluseurat,
kyläyhdistykset jne.)
Kutsutaan tapaamisiin ulkopuolisia (esim. lajiliittojen ja kulttuuritoimijoiden
edustajia) kertomaan, miltä heistä Janakkala näyttää - ja missä voitaisiin
parantaa.
Kannustetaan yhdistyksiä yhteistyöhön lajeja/toimintaa ja maantiedettä
risteyttäen.
Kutsutaan yhdistykset mukaan kunnan tapahtumien toteuttamiseen (mm.
Kevätkarkelot, Tervakosken eloilta, Laurinmäen tapahtumat).
Lisätään kuntarajat ylittävää yhteistyötä: yhteiskoulutukset, yhteisjoukkueet,
yhteistreenit.
Järvitärskyt, Vanajavesikeskus järjestää vuosittain vesiensuojeluyhdistyksille.
Muutetaan kaikki alle 18-vuotiaiden harrastuksiin käytettävät tilat
maksuttomiksi liikuntatilojen tapaan.
Tehdään Lapsiystävällinen kunta –toimenpidesuunnitelma ja toteutus yhdessä
yhdistysten kanssa.
Liikuntajärjestöt hakevat alueellisia kisoja Janakkalaan ja niiden ympärille
tuotetaan yhdessä tapahtumiaSelvitetään mahdollisuus perustaa tuki- ja ohjauspiste yhdessä terveysalan
järjestöjen kanssa.

SPR pyörittää kirpputoria ja kahvilaa ja tekee tuotoilla hyvää.
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Tavoite: Eri yhdistykset, järjestöt ja seurakunnat löytävät toisensa yhteisten tavoitteiden
pohjalta
Toimenpiteet Janakkalassa







Kunta järjestää vuosittain yhdistystapaaminen ja muita teemoittaisia
tapaamisia yhdistysten/järjestöjen + kunnan kanssa (urheiluseurat,
kyläyhdistykset jne.)
Lisätään seurojen keskinäistä yhteistyötä, mm. yhdessä järjestettyjä
tapahtumia ja leirejä.
Lisätään kylien välistä yhteistyötä ja etsitään muille yhdistyksille
mahdollisuuksia tuoda toimintaansa myös kylille.
Käydään aktiivista vuoropuhelua kunnan sekä yhdistysten teemoista ja
tarpeista (tapaamiset, uutiskirjeet, yhdistysyhteyshenkilöt, kyselyt).
Kunta tuottaa yhteisiä tavoitteita (mm. Lapsiystävällinen kunta) ja tarjoaa
mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen.
Tuotetaan yhdessä toiminnallisia iltapäiviä esim. liikunnan ja kulttuurin parissa
kunnan tiloissa ilman vuokran perintää.

Partiolaiset Tervassa tapahtuu -tapahtumassa.
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JÄRJESTÖT JA JULKINEN KUMPPANUUS
Tavoite: Tasavertainen kumppanuus maakunnan ja kuntien (kunnan) kanssa
Toimenpiteet Janakkalassa






Yhdistykset otetaan vahvasti mukaan kuntastrategian ja
hyvinvointikertomuksen laatimiseen/päivittämiseen.
Listataan ja tiedotetaan yhdistyksiä aktiivisesti sellaisista tulevista hankkeista
ja projekteista, joihin yhdistykset voivat osallistua.
Uusille asukkaille postitettavaan tervehdykseen tuotetaan miniesite
Janakkalan yhdistyksistä.
Luodaan janakkala.fi-sivulle oma sivu yhdistyksille, jonne kootaan
yhdistyksille olennaisin ja ajankohtaisin informaatio.
Uudelle valtuustolle ja kuntajohdolle järjestetään info yhdistystyöstä ja sen
merkityksestä (SILTA).

Tavoite: Yhdistystoiminnan merkitys ja arvostus nousee
Toimenpiteet Janakkalassa






Julkaistaan tarinoitajanakkalasta.fi -sivustolla juttuja yhdistyksistä.
Ehdotetaan paikallislehteen juttusarjaa yhdistyksistä.
Muistutetaan yhdistysten käytössä olevista viestintäkanavista, kuten
Janakkalan tapahtumakalenteri ja Häme Events.
Järjestökentän rooli tuodaan esille kuntastrategiassa ja
hyvinvointikertomuksessa/suunnitelmassa.
Nimetään ja palkitaan vuosittain ansioistaan vuoden yhdistys
(yhdistysyhteyshenkilöistä koostuva ryhmä ehdottaa, kunnanhallitus päättää).

AKTIIVISET JA OSAAVAT YHDISTYKSET
Tavoite: Yhdistysten taloudellinen osaaminen kasvaa ja rahoituskanavat monipuolistuvat
Toimenpiteet Janakkalassa





Jatketaan kunnan avustuskäytäntöjen yhtenäistämistä ja haun helpottamista,
tiedotetaan avustuksista aktiivisesti.
Jaetaan tietoa muista käytettävissä olevista rahoitusmahdollisuuksista mm.
Yhdistysten FB-ryhmässä, uutiskirjeessä ja tapaamisissa.
Kannustetaan yhdistyksiä “laatukäsikirjan” tekemiseen ja ohjeistetaan siihen.
Kunnan takauspankki väliaikaisen rahoitukseen, kun hankkeelle on myönnetty
jälkipainoitteista EU-rahoitusta.
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Tavoite: Yhdistykset hyödyntävät ja jakavat resursseja keskenään
Toimenpiteet Janakkalassa




Tiedotetaan yhdistyspörssin olemassaolosta.
Järjestetään kiertäviä kylätapahtumia.
Perhekeskus järjestää kylätalokiertueen 2021.

Tavoite: Yhdistystoimijoille on tarjolla koulutusta heidän tarpeista lähteviin aiheisiin
Toimenpiteet Janakkalassa




Järjestetään vuosittaiseen yhdistystapaamiseen koulutus/luento kaivatusta
aiheesta.
Järjestetään koulutusta myös etänä, jolloin useammalla on mahdollisuus
osallistua.
Koulutusaiheiden tarpeet selvitetään yhdistyksiltä.

Janakkalan luonto ja ympäristö ry luontopolkutalkoissa.
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DIGILOIKKA
Tavoite: meidanhame.fi on laajasti yhdistyksiä kokoava, vaikuttava ja tavoittava
yhdistystietopalvelu
Toimenpiteet Janakkalassa




Kunnan ja meidanhame.fi:n yhdistyshakemistot integroidaan (kevät 2021)
siten että yhdistysten tiedot tarvitsee syöttää vain yhteen paikkaan.
Hyvä vinkki: Ottamalla käyttöön järjestön yksi yhteinen s-posti, mahdollisesti
järjestön oma puh numero ei tarvitse päivittää tietoja joka vuosi
toimihenkilöiden vaihduttua.
Meidanhame.fi-sivustosta ja sen sisällöistä tiedotetaan jatkuvasti yhdistyksiä.

Tavoite: Digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntämällä yhdistystoiminnan saavutettavuus
paranee
Toimenpiteet Janakkalassa




Yhdistykset tiedottavat kaikissa käytettävissä olevissa kanavissa aktiivisesti.
Yhdistykset pitävät tietonsa ajan tasalla meidanhame.fi-sivustolla ja
yhdistyspörssissä.
Järjestetään koulutusta digikanavien ja etäkokousten käytöstä.

