
Janakkalan kunta –yhdistykset yhteistyö – LUONNOS 

YHDESSÄ-käsikirja 

Janakkalan kunta & 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-nuorten-hyvinvointisuunnitelma/ 

• https://www.janakkala.fi/wp-content/uploads/2019/01/Laaja_hyvinvointikertomus_2017-

2020.pdf 

 

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/silta-yhteistyoverkosto/ 

https://www.janakkala.fi/palvelut/perhekeskus/lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma/


 

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 on myös paljon seudullisesti ja maakunnallisesti toimivia yhdistyksiä. 

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 

Avustukset  

• Kyläavustus: kyläavustus on kyläyhdistyksille myönnettävä kiinteä summa kylän 

perustoiminteisiin. Hakemuksessa tulee ilmetä mihin tarkoitukseen tai toimintaan avustusta 

haetaan. 

• Järjestötaloavustus: järjestötaloavustusta myönnetään järjestötalojen peruskunnostuksen 

suunnittelu- ja työpalveluihin sekä materiaalihankintoihin. Myönnetty avustus maksetaan 

jälkikäteen toteutuneiden toimenpiteiden ja kulujen mukaisesti. 

• Avustus kulttuuriyhdistysten toimintaan: myönnetään rekisteröidyille, Janakkalassa 

toimiville kulttuuriyhdistyksille. Avustus on tarkoitettu nimenomaan janakkalalaisille 

suunnattuun säännölliseen toimintaan, johon osallistuvista enimmän osan tulee olla 

janakkalalaisia.  

• KESKEN 

Yleisperiaatteet kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä ja korvauksista 

1. 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. 

2. Järjestöt, säätiöt, liitot lakisääteisten palvelujen tuottajina 

Sosiaalitoimi ostaa lakisääteisiä palveluja kuten esim. ensikotipalveluja, adoptioneuvontaa, 

perhekuntoutusta, kuntouttavaa työtoimintaa jne.. 

3. Paikalliset ja alueelliset järjestöt palvelujen tuottajina 

Kunta ostaa paikallisilta järjestöiltä palveluja kuten esim. kerhotoimintaa; latujen ja polkujen 



hoitoa; siivousta; jne..  Alueellisilta järjestöiltä esim. lastenhoitopalvelua, kerhotoimintaa, 

jne.. 

4. Yhteistyötä ilman sopimuksia 

Järjestöt toteuttavat toimintaa omalla rahoituksellaan. Kunta tarjoaa tiloja, tiedottaa ja 

mahdollistaa muilla tavoilla toimintaa. 

5. Näkyvyys Kunta ostaa mainostilaa tai näkyvyyttä yhdistyksen julkaisuista, tiloista, 

tapahtumista tai vaatteista ( joukkueiden peliasut) 

Olisiko järjestöjen väliselle yhteistyölle tarve kirjata yleisperiaatteita?  

Kunnan järjestöyhteistyöyhdyshenkilöt  

Yhdistysyhteyshenkilö/koko kunta/SILTA-verkosto kunnan edustaja 

Leena Joutsenniemi 

Viestintäpäällikkö 

050 4694804 

leena.joutsenniemi@janakkala.fi 

Liikuntayhdistykset 
Gröndahl Leila 

vs. Liikuntapäällikkö 

03 680 1801, 050 560 8063 

leila.grondahl@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 

 

mailto:leila.grondahl@janakkala.fi
mailto:anna-milla.vainio@janakkala.fi
mailto:jaana.koski@janakkala.fi
mailto:sanna.mero@janakkala.fi


Yhteistyön vuosikello  

• Avustusaikataulu, yhdistystapaamisten aikataulu, teemoittain ja kaikkien 

Avustusten haku ( tähän kirjoitaan milloin minkin hakuaika on) 

• Avustus kulttuuriyhdistysten toimintaan vuosittain 15.4. mennessä 

• Tapahtumatukeen on jatkuva haku, 2kk ennen tapahtuman suunniteltua alkamisaikaa 

Kaikkien yhdistysten yhteinen yhdistystapaaminen 

- Vuosittain helmikuussa 

 

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 2021 käyttöönsä kumppanuuspöydän yhdeksi osallistumisen työkaluksi. 

Janakkalan malli hiotaan käytäntöön tammikuussa 2021 alkavassa 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. 

 

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.  

Käytä hyödyksesi tai laita ilmoitus https://www.janakkala.fi/palvelut/yhdistysporssi/  

Tapahtumat  

Olemme koonneet nettisivuille oleellisia asioita tapahtuman järjestämiseen liittyen 

https://www.janakkala.fi/osallistu-ja-vaikuta/tapahtuman-jarjestaminen/tuet-tapahtumille/  

• Tapahtumatilat ja -alueet sekä maanomistajan luvat 

• Turengin tori ja kävelykatu 

• Luvat ja ilmoitukset 

• Tiedottaminen ja markkinointi 

Tapahtumatuki: tapahtumatukea voi hakea taide- ja kulttuuritapahtumien, kuten konsertit, 

teemapäivät ja festivaalit järjestämiseksi Janakkalassa.  Myönnetään pääsääntöisesti 

yhdistykselle tai toimintaryhmälle, joka ei saa Janakkalan kunnan kulttuuritoimen jakamaa 

https://www.janakkala.fi/palvelut/yhdistysporssi/
https://www.janakkala.fi/osallistu-ja-vaikuta/tapahtuman-jarjestaminen/tuet-tapahtumille/


avustusta kulttuuriyhdistysten toimintaan (mm. kyläyhdistykset). Tapahtumatukeen on 

jatkuva haku. 

Nuorisotoiminnan tuki: myönnetään janakkalalaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten 

ryhmille. Tuettavaa toimintaa voi olla esimerkiksi koulutustilaisuudet, nuorisotapahtumat, 

leiritoiminta, kansainvälinen toiminta tai uuden välineistön hankinta. Ensisijaisena 

tarkoituksena on nuorille suunnatun toiminnan ja/tai nuorten itse suunnitteleman ja 

järjestämän toiminnan kehittäminen ja lisääminen. 

Viestintä  

Yhdistyshakemisto 

Janakkalan kunta ylläpitää nettisivuillaan yhdistyshakemistoa, jossa on kunkin yhdistyksen 

yhteystiedot ja toiminnan kuvaus.  

https://www.janakkala.fi/yritykset-ja-yhdistykset/?fwp_unit_types=yhdistys 

Muistathan pitää tiedot ajan tasalla. Yhdistyksen tietoja pääsee päivittämään sivuilta löytyvällä 

lomakkeella. https://www.janakkala.fi/matkailijat/ilmoita-uusi-tai-muuttunut-tieto-hakemistoon/ 

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 tapahatumat kannattaa kaikki syöttää kunnan nettisivuilla julkaistavaan 

taphatumakalenteriin: 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 silloin kun on 

uutisoitavaa. 

Kanta-Hämeen järjestöstrategia 

https://www.janakkala.fi/matkailijat/ilmoita-uusi-tai-muuttunut-tieto-hakemistoon/
https://www.facebook.com/groups/janakkala.yhdistykset
https://www.janakkala.fi/ilmoita-tapahtuma/
http://www.meidanhame.fi/


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 

Tavoitteet 

YHTEISTYÖN VOIMAA – JÄRJESTÖT YHDESSÄ  

Tavoite: Yhteistyö kehittyy, laajenee ja syvenee: maakunta, seutu ja kunnat  

Toimenpiteet Janakkalassa:  

• Kuntarajat ylittävä yhteistyö, esim urheiluseuroilla pelaajaliikenne seurojen välillä, 

yhteisjoukkueet, yhteistreenit, yhteiskoulutukset: resurssien tehokkaampi käyttö  

• Nimetään järjestöyhteistyön vastuuhenkilöt kunnassa  

• vuosittaiset yhdistystapaamiset  

• Säännölliset tapaamiset yhdistysten/järjestöjen + kunnan kanssa  

• Yhdistykset mukana tapahtumien toteuttamisessa  

• Luontopolku joka Janakkalan kolkkaan, Tarinmaalta oppia.  

• Lapsiystävällinen kunta, yhdistysten rooli?  

• Yhdistystalo. Kohtaamispaikka. 

Tavoite: Eri yhdistykset, järjestöt ja seurakunnat löytävät toisensa yhteisten tavoitteiden pohjalta  

Toimenpiteet Janakkalassa: 

• Urheiluseurojen keskinäisen yhteistyön lisääminen. Yhteisesti järjestettyjä tapahtumia, 

leirejä jne. Esimerkkinä Urbansin liikuntaleirit, jossa Janan pesäpallo ja yleisurheilu ovat 

käyneet pitämässä lajiesittelyitä ja markkinoimassa omaa toimintaa 

• Yhdistyksille yhteisiä tapaamisia, joissa pohditaan, minkälaista yhteistyötä eri yhdistykset 

voisivat keskenään tehdä 

• Koordinointia, että kylät löytäisivät toinen toisensa. Esim. rahanjaossa ( mm osallistuva 

budjetti) painoarvoa yhteistyöllä. 

• Yhteisenä esimerkkitavoitteena mm. lasten ja nuorten hyvinvointi ja 

hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen. 

• Myös mm. kulttuuriseurat voisivat ottaa oppia urheiluseuroista, esim. yhteinen kurssi 

harrastajateattereille 

• Yhdistys"messut". 

 



JÄRJESTÖT JA JULKINEN KUMPPANUUS 

Tavoite: Tasavertainen kumppanuus maakunnan ja kuntien (kunnan) kanssa 

Toimenpiteet Janakkalassa: 

• Avoimen hallinnon uusi strategia:  

• "Kehitetään foorumeita, joilla vuoropuhelua ja yhteistä ymmärrystä hallinnon ja 

kansalaisjärjestöjen välillä voidaan lisätä. Huolehditaan että hallinnossa on hyvä ymmärrys 

kansalaisyhteiskunnan toimintalogiikasta sen eri rooleissa ja näiden muutoksista" 

Toimenpide: Järjestöt ovat mukana kunnan strategian, toimintasuunnitelmien ym. 

tekemisessä. Aikataulu vuosikelloon ja sovitut tavat. 

• Seudullinen yhteistyö myös kuntarajojen yli "rajakylissä". 

• Yhdistykset vahvasti mukaan kuntastrategian päivittämiseen. 

• Listaus tulevista "hankkeista", mihin yhdistykset voivat osallistua. Tyyliin Lukuliike, Suomi 

harrastaa. Mitä meneillään, mitä tulossa. 

• Kunta apuna harrastustoiminnasta kertomisessa, mm. ryhmien alkaessa yms..... 

• Mitä uusien asukkaiden kirjeeseen jatkossa kun palveluhakemistoa ei ole. 

• Toteuteaan kevyt yhdistyesite, joka postitetaan kunnan uusille asukkaille lähtevä kirjeen 

mukana 

• Koulujen ja (kylä) yhdistysten yhteistyö? 

• luontoelementti? Sen hyödyntäminen voimavarana. 

 

Tavoite: Yhdistystoiminnan merkitys ja arvostus nousee 

Toimenpiteet Janakkalassa: 

• tarinoitajanakkalasta.fi juttuja yhdistyksistä ja niiden tekemisistä 

• Yhdistysten toiminta tehdään näkyväksi. Toiminta, tarinat, tilastot 

• Yhdistysten ja vapaaehtoisten kiittäminen! 

• Viestintä: 

• Yhdistysten käytössä olevat viestintäkanavat (FB, FB-ryhmä, Tapahtumakalenteri) 

• Yhdistyshakemisto 

• meidanhame.fi 

• kunnan some 

• Miten nuoret mukaan yhdistyksiin? 

 

AKTIIVISET JA OSAAVAT YHDISTYKSET 

Tavoite: Yhdistysten taloudellinen osaaminen kasvaa ja rahoituskanavat monipuolistuvat 

Toimenpiteet Janakkalassa: 

• Jaetaan tietoa yhteisesti meneillään olevista rahoitus- ja avustusmahdollisuuksista 

• Avustuskäytäntöjä on jo nyt yhtenäistetty ja helpotettu, jatketaan tätä työtä ja tiedotetaan 

avustuksista entistä paremmin 

• Hankkeiden hyödyntäminen. Niiden etsiminen, hakeminen ja koordinointi. 

• Hankeosaamisen jakaminen, yhteistyö hankehauissa ja byrokratiassa. 



 

Tavoite: Yhdistykset hyödyntävät ja jakavat resursseja keskenään 

Toimenpiteet Janakkalassa:  

• Yhdistyspörssin nostaminen uudelleen esille  

• Mitä annettavaa/osaamista paikallisilla yhdistyksillä olisi toisilleen? Ettei tarvitse aina "keksiä 

pyörää uudestaan" vaan säästää aikaa ja resursseja jos joku on keksinyt jo valmiiksi toimivan 

jutun 

• Kylätapahtumiin lisää henkeä yhteistyössä muiden kylien kanssa. Kaikkea ei tartte tehdä 

yksin. Kiertävä kylätapahtuma? 

 

Tavoite: Yhdistystoimijoille on tarjolla koulutusta heidän tarpeista lähteviin aiheisiin 

Toimenpiteet Janakkalassa: 

• vuosittaiseen yhdistystapaamiseen koulutus/luento kaivatusta aiheesta 

DIGILOIKKA 

Tavoite: meidanhame.fi on laajasti yhdistyksiä kokoava, vaikuttava ja tavoittava yhdistystietopalvelu  

Toimenpiteet Janakkalassa: 

• Aktiivinen tiedottaminen niin yhdistyksille kuin kuntalaisillekin 

• kunnan yhdistyshakemiston ja meidanhameen integraatio, olisiko mahdollinen? 

 

Tavoite: Digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntämällä yhdistystoiminnan saavutettavuus paranee 

Toimenpiteet Janakkalassa: 

• Monikanavainen tiedottaminen 

• Helposti käytettävät tiedotuskanavat 

• Helposti löydettävät tiedotuskanavat 

• Koulutusta digikanavien ja etäkokousten käytöstä 
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