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JOHDANTO 
ELÄVÄ JANAKKALA yhteistyösuunnitelmalla vahvistamme asukkaiden, kylien, yhdistysten ja 
kunnan yhteistoimintaa ja löytää lisää käytännön keinoja yhdessä tekemiseen.   

Janakkalan kuntastrategian mukaan yhdistykset, yritykset ja asukkaat ovat osa kuntayhteisöä 
ja edistävät kuntalaisten hyvinvointia kunnan 
kanssa. ELÄVÄ JANAKKALA on linjassa 
kuntastrategian kanssa ja vie sitä osaltaan 
käytäntöön.  

Punaisena lankana suunnitelman työstössä oli 
ajatus: yhdessä asukkaiden kanssa. Siitä kertoo 
myös suunnitelman nimi: ELÄVÄ JANAKKALA 
yhteistyösuunnitelma. Se kutsuu asukkaita 
mukaan osallistumaan ja tekemään yhdessä! 

ELÄVÄN JANAKKALAN tavoitteissa ja 
toimenpide-ehdotuksissa käytämme me-
muotoa. Tällä viittamme suunnitelman tekijöihin: asukkaisiin, yhdistyksiin, kyliin ja kuntaan. 
Sanamuodolla haluamme viestiä, että vastuu tulevaisuudesta kuuluu meille kaikille. Yhdessä 
toimimalla olemme enemmän, olemme vahvemmin janakkalalaisia, autamme pienempiä ja 
otamme vastuuta suuremmista kokonaisuuksista. 

Suunnitelma koostuu neljästä päätavoitteesta ja niiden alatavoitteista, joiden 
saavuttamiseksi kokosimme toimenpide-ehdotuksia. Keskeisimmät toimenpide-ehdotukset 
löytyvät tekstissä lihavoituina.   

1. Janakkalalaiset, olemme aktiivisia ja osallistuvia 
2. Kunnan ja kansalaistoimijoiden vuoropuhelu toimii 
3. Janakkalan taajamat ja kylät ovat eläviä ja viihtyisiä 
4. Tuotamme palveluja yhteistyössä 

 
ELÄVÄ JANAKKALA sisältää myös uuden toimintamallin yhdistysten ja kunnan yhteistyöhön. 
Toimintamalli koostuu kansalaistoiminnan tiimistä, vuosittaisista yhdistystapaamisista ja 

yhdistysseminaarista sekä toimialakohtaisista 
tapaamisista. ELÄVÄN JANAKKALAN edistäminen 
ja seuranta linkittyy osaksi yhdistystapaamisia. 

Suunnitelman tekeminen käynnistyi keväällä 
2013, kun Janakkalan kunnanhallitus päätti (Kh 
11.3.2013 63 §) lähteä pilotiksi Hämeen Kylät 
ry:n Yhdessä tulevaan -hankkeeseen, jonka 
tavoitteena on asukkaiden, kylien, yhdistysten ja 
kuntien yhteistoiminnan vahvistaminen ja tähän 
käytännön keinojen löytäminen. Työskentelyä 
tuki Janakkalan kunnan ja yhdistysten 
edustajista koottu ohjausryhmä, joka valmisteli 
prosessin toimenpiteitä ja suunnitelman 
linjauksia yhdessä Hämeen Kylät ry:n 
työntekijöiden kanssa. 
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Prosessin aikana toteutimme sähköisen kyselyn yhdistyksille (55 yhdistystä vastasi) sekä 
kunnan luottamus- ja virkamiehille (38 vastausta), järjestimme kolme yhdistystapaamista ja 
virkamiesten haastattelukierroksen. Tulevaisuustupiin ja tulevaisuusiltoihin osallistui reilu 
300 janakkalalaista eri puolilta kuntaa. Tulevaisuusilloista valmistui yhteenvedot sekä 
kyläaktiivien kanssa kolme kyläsuunnitelmaa: Virala ja Tervakoski sekä neljän kylän, 
Heinäjoki-Koljala-Mallinkainen-Saloinen, yhteinen kyläsuunnitelma.  Yhteensä 80 yhdistystä 
osallistui eri tavoin suunnitelman tekemiseen. Toimenpide-ehdotuksia ovat kommentoineet 
ja käsitelleet ohjausryhmä, yhdistykset ja kunnan johtoryhmä ennen ohjelman käsittelyä 
kunnanhallituksessa.   

Moniin prosessin aikana nousseisiin asioihin ja toimintaideoihin on jo tartuttu sekä kunnassa, 
yhdistyksissä että kylillä. Uudistuksia ja uutta toimintaa on käynnistynyt.  ELÄVÄ JANAKKALA 
ohjausryhmän työ on päättynyt. Jatkossa toteutamme ELÄVÄÄ JANAKKALAA yhdessä, 
kansalaistoiminnan tiimin luotsaamina.  

Yhdessä eteenpäin! 

 

Näin suunnitelma rakentui: 

 
Elävä Janakkala – yhteistyösuunnitelma  

Tiedotustilaisuus 11.4., KH 14.4.2014 

Toimenpide-ehdotusten kommentointi:  
yhdistystapaaminen 23.1., kommenttipyyntö yhdistyksiltä  3/2014, johtoryhmä 1.4. 

Haastattelut: keskeisiä kunnan virkamiehiä  9 kpl 

Tulevaisuusillat kylissä ja taajamissa asukkaille: 
 8 tulevaisuusiltaa, kattaen koko alueen 

Tulevaisuustupa Turengissa 19.-21.9. kirjasto  
Tulevaisuustupa Tervakoskella 24.-26.10. seuratalo 

Yhdistystapaaminen 14.8.2013 
kyselyjen yhteenvedot ja keskustelua 

Kotipaikkakunta tutuksi : 
kylien yhteisesite, kylät sahtimarkkinoilla  ja Janakkala-Juhlassa, Kui siistii! 

Kysely kunnan virkamiehille ja luottamushenkilöille 

Kysely yhdistyksille 

Ohjausryhmän muodostaminen 

Kunnanhallituksen päätös 11.3.2013 
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TAVOITE 1. 
Janakkalalaiset ovat aktiivisia ja 
osallistuvia  

Kunnan tai alueen yhtenä menestymisen avaimena ovat sen aktiiviset, osallistuvat ja 
hyvinvoivat kuntalaiset. Tämän päivän ihmiset osallistuvat mielellään tapahtumiin, 
tempauksiin ja vapaamuotoiseen toimintaan silloin, kun oma arki antaa myöten. 
Kertaluontoinen osallistuminen kiinnostaa. 
 
Yhdistykset toimivat luontevina kotipesinä ihmisten aktiiviselle toiminnalle. Janakkalassa on 
reilusti yli sata aktiivista yhdistystä ja toiminnan kirjo on mitä monipuolisin. Yhdistyksistä 
moni toivoo lisää toimijoita joukkoihinsa.  
Yhdessä toimiminen lisää onnellisuutta ja terveyttä. Yhteisöllisyyttä rakentavia toimenpiteitä 
siis tarvitaan. 
 
Janakkalassa haluamme panostaa toimintaan, joka kokoaa kaikenikäisiä ja auttaa sukupolvia 
kohtaamaan. Erityisesti haluamme luoda mahdollisuuksia nuorille. 

 
 

Harrastamme paikallista tarjontaa hyödyntäen ( 1 . 1 ) 

Janakkalassa on mahdollista harrastaa monenlaista. Yhdistyskyselyyn vastanneet 55 
yhdistystä antavat kuvan toiminnan laaja-alaisuudesta. Lisäksi on Vanajaveden Opiston ja 
Sibelius-opiston kursseja sekä seurakunnan toimintaa. Nuoret käyvät Turengin ja 
Tervakosken nuorisotiloilla ahkerasti, kävijöitä on 250 -350 viikossa. Myös kunta tarjoaa 
asukkaille osallistumisen paikkoja, kuten Janakkalan valokuva-albumi ja Kui siistii! -talkoot ja 
tapahtumat. 
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Janakkalan seitsemän kesä- ja harrastajateatteria kokoavat 
eri-ikäisiä näyttelijöitä teatteriharrastuksen pariin ja tarjoavat 
elämyksellisiä hetkiä katsojille eri puolilla Janakkalaa. Kuvassa 
Janakkalan Nuorisoteatteriyhdistys ry JaTS:n alakouluikäisten 

näytelmäryhmä Juhlaa ja jännitystä -näytelmässä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimenpide-ehdotukset  

� Suunnittelemme yhdistyksissä avointa, helposti 
lähestyttävää toimintaa ja toimintaan tutustumista sekä 
tiedottavat laajemmin. 

� Yhdistykset tarjoavat kouluille toiminnallisia laji- ja 
harrastusesittelyjä. 

� Organisoimme ja markkinoimme vapaaehtoistoimintaa. 
Tuomme vapaaehtoistoiminnan paikkoja yhteisesti esille 
esim. kokoamalla niitä kunnan nettisivulle. Järjestämme 
vapaaehtoistoiminnan kurssin/infon. 
 

� Nuorten omat ympäristöpajat kuten graffitiseinät Tervakoskelle ja 
Turenkiin, ulko-oleskelupaikka ja moporata Turenkiin. 

� Koulutetaan vertaisohjaajia.  
� Käynnistämme toimintaa sukupolvien kohtaamiseksi, esimerkiksi 

kummimummoja ja -pappoja koulutyön tai päiväkotien tai perheiden 
tueksi. 
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Järjestämme ihmisiä kokoavia tapahtumia (1.2) 

 
 
Yhdistyskyselyn mukaan 85 % yhdistyksistä järjestää yleisötapahtumia. Tapahtumien 
järjestämisessä tehdään paljon yhteistyötä sekä toisten yhdistysten, kunnan että myös 
yritysten kanssa. Tapahtumien järjestäminen yhdessä ja niihin osallistuminen lisää 
yhteisöllisyyttä. 

 
 
 
 

   Vakiintuneita tapahtumia:  
 
Laurin latu -hiihtotapahtuma (kunta ja useita 

yhdistyksiä) 

Janakkalan musiikkipäivät (Janakkalan Musiikkipäivät ry) 

Turengin markkinat (Janakkalan Pallo ry) 

Black Rocket Ralli (Tervakosken Urheiluautoilijat ry) 

Taaran taiteet (kunta ja kulttuuriyhdistykset) 

 

Lasten luonto (Janakkalan luonto ja ympäristö ry) 

Kesämarkkinat (kunta) 

Motoristien kokoontumiset Suvirannassa  

Janakkalan Barokki (kunta ja seurakunta) 

Janakkalan kylien kesätanssit (mm. Heinäjoki, Rehakka, 

Saloinen, Virala, Mallinkainen) 

Janakkala-juhla (Janakkala-Seura ry) 

Tervassa tapahtuu (Suruton ry, Janakkalan Jana, Baldo) 

Maalaismarkkinat Mallinkaisilla (Mallinkaisten 

kyläyhdistys ry) 

KiipFIT -liikuntatapahtuma (Janakkalan Jana, Kiipula, 

kunta)  

Ikäihmisten tapahtuma Vanhustenviikolla 

Joulunavaus (kunta, yhdistyksiä ja vapaaehtoisia) 

. . .  
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Tervassa tapahtuu -tapahtuma tuo säpinää ja toimintaa koko 
perheelle Tervakoskella. Vilkas tapahtumapäivä kokoaa 
liikkumaan ja nauttimaan yhdessäolosta monipuolisen 

ohjelman parissa. Sen takana on laaja joukko talkooväkeä, 
paikallisia yhdistyksiä, yrityksiä sekä seurakunta ja kunta. 

Yhdistysten toiminta tulee tutuksi iloisen toiminnan kautta. 
Kuva: Olli Dahl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimenpide-ehdotukset 

 

 

 
  

� Järjestämme ja kehitämme tapahtumia yhdistysten ja kunnan 
yhteistyönä. Luomme niistä Janakkalan tapahtumasarjan. 
Arvioimme nykyiset tapahtumat ja uudistamme niitä. 
 

� Järjestämme kesätori-iltoja Turengin torilla: yhdistyksille vetovastuuvuorot, 
yhdistysesittelyjä, myös muut torit. 
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Uudistamme yhdistysten viestintää ja vahvistamme 
osaamistamme (1.3.) 

 
Tiedottaminen ja näkyminen ovat tärkeä osa kansalaistoimintaa. Tiedotusvälineiden lisäksi 
kannattaa ottaa ilmaiset kanavat käyttöön.  
 
Käytössä olevia tiedotuskanavia: 

o Yhdistykset löytyvät kunnan nettisivulta ja palveluhakemistosta toimialueittain. 
Yhdistysten omat nettisivut on linkitetty sinne.  

o Kunta, nuorisofoorumi, osa kylistä ja yhdistyksistä on Facebookissa, syyskuussa 2013 
pidetty koulutus 2013 poiki uusia Facebook-sivuja. 

o Kyläesite 2013, kyläesittelyt kunnan nettisivuilla. 
o Ilmoitustauluja kunnostetaan kylillä.   
o Tapahtumakalenteri kunnan nettisivulla, lisäksi kunta kokoaa tapahtumaesitteen 3 

kertaa vuodessa. 
o Kunnalla on kolme säännöllistä sähköistä uutiskirjettä: kuntalaisille, yhdistyksille ja 

yrittäjille omansa. 
o Kunta tiedottaa kaavoituksen ja maankäytön hankkeista kaavoituskatsauksessa 

vuosittain. 
o Kirjastossa on yhdistyksille arkistokaappeja. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

J
a
n 

J
Janakkalan yhdistyksissä on monialaista osaamista ja asiantuntijuutta yhdistyksen toimialaan 
kuten liikuntaan, kulttuuriin, ympäristöön jne. liittyen. Kyläyhdistyksillä on 
paikallistuntemusta alueestaan, asukkaistaan ja heidän tarpeistaan.  Yhdistykset ovat 
kiinnostuneita vahvistamaan osaamistaan. 

       

Viralan kylä on ottanut sosiaalisen median haltuun ja kylän yhteisiä asioista 
tiedotetaan ja keskustellaan kylän omalla Facebook-sivulla. 

 Janakkala-Seura ry kokoaa vuosittain Janakkala Ennen ja nyt -lehden yhteistyössä.  
Näkyvyyttä saadaan aikaan myös yhteistyössä, kuten Kylien yhteisellä esitteellä. 
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Toimenpide-ehdotukset 

 
 
 
 
 

  

� Käytämme sähköistä viestintää ja sosiaalista mediaa. 
Yhdistykset perustamme kylien, yhdistysten ja 
asuinalueiden www-sivuja ja Facebook-ryhmiä/sivuja. 
Kunnan liikuntapalvelut perustavat oman FB-ryhmän. 
Yhdistyksille pidetään Facebook-neuvolaa. Yhdistystoimijat 
ottavat kunnan sivut ja yhdistys-ryhmän paremmin 
käyttöön.  

� Toteutamme esitteen/lehtisen Elävä Janakkala -
suunnitelmasta ja yhdistystoiminnan antamista 
mahdollisuuksista, jaamme sen koteihin talkoilla, 
palauteosio. 

� Yhdistysväelle järjestetään koulutusta. Kunta voi järjestää 
tiedottamiskoulutusta. (kuva koulutustoiveista) 

 
� Tervetuloa kyläämme -tervetulotoivotus/-käynti/-ilta/-esite muuttajille 

kylittäin.  Kunnalta lähtee uusille asukkaille postitus, johon voidaan 
laittaa kylän ja yhdistysten materiaalia.  

� Yhdistykset kokoavat toiminnastaan esittelykansiot kirjastoihin.   
� Kylät/ yhdistykset ottavat käyttöönsä tekstiviestipalvelun 

tapahtumatiedottamiseen.  
� Kyläkohtaista tiedottamisyhteistyötä parannetaan kyläyhdistysten 

vetämänä. 
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Uudistamme toimintatapojamme yhdistyksissä ja 
kunnassa (1.4.) 

 
Yhdistyskyselyyn vastanneiden yhdistysten toiminnassa on vapaaehtoisia noin 1200 
erilaisissa tehtävissä. Talkoolaisia ja vapaaehtoisia tarvitaan jatkossakin ja uudet ovat 
tervetulleita erilaisiin pieniin ja isompiinkin tehtäviin. Kyselyn mukaan 24 % yhdistyksistä on 
parhaillaan kehittämistoimintaa.  Kiinnostusta kehittämiseen on enemmän. Kunnan 
avustusperiaatteet on juuri uudistettu, hakukäytännöt ja -ajat pysyvät samoina.  

 
 

Toimenpide-ehdotukset 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

� Kunta jatkaa yhdistysten avustamista.  
� Järjestämme yhdistysseminaarin kuten yrittäjille. Huolehdimme 

vapaaehtoisista ja heitä palkitaan. 
� Kokoamme yhdistysten tila-, tavara- ja osaamispörssin kunnan 

nettisivuille.  
� Asukkaat perustavat kyläyhdistykset Turenkiin, Harvialaan ja 

Tarinmaalle. Näin kyläyhdistykset kattavat koko kunnan alueen.  
� Saman toimialan sekä saman kylän yhdistykset tiivistävät 

yhteistyötään tai harkitsevat yhdistymistä.  

 

 

 
 

Janakkalan Nuorisofoorumi on 
nuorten vaikuttajaryhmä, joka vie 
viestiä nuorilta kunnan päättäjille, 

ja takaisin nuorille! Toiminta on 
kaikille 13–18 -vuotiaille avointa. 

Nufo järjestää vuosittain 
vaikuttamisen teemapäiviä ja 
tapahtumia. Nufolla on myös 

edustus neljässä lautakunnassa.  
Kuvassa uusi ja vanha 

puheenjohtaja. 



13 
 

TAVOITE 2.  
Kunnan ja kansalaistoimijoiden 
vuoropuhelu toimii 

Kunnalla on asukkaille Lyyli-infopiste kunnantalon aulassa. Palautekanava netissä on 
vilkkaassa käytössä ja kunnassa vastataan siihen samoin kuin Facebookin kautta tuleviin 
kysymyksiin. Kuntalaiset vaikuttavat myös päättäjien kautta, esimerkiksi lautakuntien 
jäseniin ollaan paljon yhteydessä.  
 
Nuorisofoorumit (NUFO) toimivat hyvin Turengissa ja Tervakoskella, niiden toiminta on 
avointa. VATI-vaikuttamisen tiistai on nuorten kyselypäivä viranhaltijoille, viime kerralla 
kysymyksiä tuli yli 500. SAAVI-päivänä nuoret pohtivat kuntalaisaloitteita.  Kouluilla toimivat 
oppilaskunnat, myös ala-asteilla. Oppilaiden edustajat kaikista kouluista kokoava 
Koulufoorumi kokoontuu marraskuussa. 

Kunnassa on vanhusneuvosto, jossa on mukana eläkeläisyhdistykset. Ystävä- ja 
lähimmäistoiminnan tiimissä ovat mukana seurakunta, SPR:n paikallisyhdistykset ja kunta. 
Kunta huolehtii myös maahanmuuttajien kotouttamisessa. 

Kunnan toiminnassa arvostetaan yhdistysten tekemää ennalta ehkäisevää työtä ja 
ymmärretään sen merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille. Kunta on järjestänyt vuosittain 
kaikille yhdistyksille tarkoitettuja tapaamisia. Elävä Janakkala -suunnitelmaa laadittaessa niitä 
järjestettiin kolme.   

Kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimi kutsuvat alansa yhdistyksiä tarpeen mukaan koolle. 
Kyläyhdistykset ovat kokoontuneet kerran pari vuodessa maaseututoimen ja Linnaseutu ry:n 
kutsumina. Kyläyhdistyksistä puolet on aikoinaan tehnyt alueelleen kyläsuunnitelman. Tätä 
suunnitelmaa tehdessä kyläsuunnitelmat koottiin Tervakosken, Viralan, Koljalan-Heinäjoen-
Mallinkaisten-Saloisten alueille. Ne on otettu huomioon tässä suunnitelmassa.  

Tekninen toimi informoi kyläyhdistyksiä tulevista suunnitteluista ja mm. jätevesiasioista. 
Vesiosuuskunnat ovat olleet mukana vesihuollon kehittämissuunnitelman valmistelussa. 
Ympäristön ja vesiensuojeluasioissa asiantuntemusta vaihdetaan molemmin puolin niin 
kunnan kuin yhdistystenkin kesken. Kaavoituksen yhteydessä osallistuminen ja kuuleminen 
järjestetään osana kaavoitusprosessia.  Yleiskaavan käynnistymisestä lähetetään kirje joka 
talouteen ja asukasiltoja järjestetään tarpeen mukaan.  

Jatkossa selkeä ja säännöllinen toimintamalli kunnan ja yhdistysten yhteistyössä edes auttaa 
yhteistä toimintaa ja kehittämistä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. 

 

Toimenpide-ehdotukset 

 

 
 

� Sovimme toimintamallista yhdistysten ja kunnan yhteistyölle, 
ehdotus:  
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EHDOTUS TOIMINTAMALLIKSI YHDISTYSTEN JA KUNNAN 
YHTEISTYÖHÖN: 

Janakkalan yhdistystapaaminen 1 - 2 x vuosi 
• kutsutaan kaikki: kulttuuri-, liikunta-, sote, nuoriso-, ja kyläyhdistykset, 

nuorisofoorumit, vanhusneuvosto ja maahanmuuttajat mukaan lukien 
• tapaamisessa Elävä Janakkala -suunnitelman vuosikatsaus 
• jakaannutaan myös toimialoittain  

 
Toimiala, teema – ja asiakohtaiset tapaamiset ja valmistelut tarpeen 
mukaan 

• yhdistysten ja kunnan kulttuuripalvelujen yhteistapaaminen 
alkusyksyllä: seuraavan vuoden tapahtumien alustava aikataulutus 

• kyläyhdistysten ja kunnan kylien yhteyshenkilön tapaaminen 1-2 
kertaa vuodessa yhteistyön kehittämiseksi 

• urheiluseurojen ja kunnan liikuntatoimen tapaaminen: salivuorojen 
sopiminen 
 

Kansalaistoiminnan tiimi  
• tiimin kokoonpano: 1) kunnan toimialoilta yhteyshenkilöt, työntekijät, 

joilla tulee työnkuvaan asukas- ja järjestöyhteistyö, 2) yhdistykset 
valitsevat eri toimialoittain edustajan ja varaedustajan 3) 
kunnanhallituksen edustaja 

• tiimin vetovastuu keskushallinnosta, esim. viestinnästä  
• tehtävänä kansalaistoiminnan aktivointi ja yhdistysyhteistyö 
• toimintaan osoitetaan määräraha 
• valmistelee yhdistystapaamiset 

 
Yhdistysseminaari vuosittain 

� Avoin vuorovaikutteinen keskusteluyhteys kunnan 
virkamiesten ja toimialaan liittyvien yhdistysten kesken 
jatkuu. Suunnittelemme ja toteutamme kehittämistoimintaa 
ja hankkeita yhdessä.  

� Kunta järjestää kuntalaisia osallistavaa toimintaa.  
� Kunta hyödyntää yhdistysten ja kylien asiantuntemusta 

suunnittelussa ja toiminnassa. Yhdistysten edustajat 
osallistuvat kunnan työryhmiin ja lautakuntien kokouksiin 
tarvittaessa asiantuntijoina.  

� Järjestämme asukasfoorumeja ja keskustelutilaisuuksia 
ajankohtaisiin asioihin liittyen.  
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TAVOITE 3.  
Janakkalan taajamat ja kylät ovat  
eläviä ja viihtyisiä 

Janakkalassa on vajaa 17 000 asukasta: Turengissa 7500, Tervakoskella 4000 ja loput 5500 
pienemmissä kylissä: mm. Leppäkoskella, Tarinmaalla, Harvialassa, Heinäjoella, Koljalassa, 
Saloisilla, Jokimaalla, Mallinkaisilla, Tanttalassa, Viralassa, Hyvikkälässä, Rehakassa, 
Vähikkälässä. Maankäytön rakennemallissa 2030+ on kyläalueita ja kehittämiskäytäviä, joilla 
voidaan hyödyntää kyläkouluja ja koululaiskuljetuksia sekä helpottaa joukkoliikenteen ja 
kotipalvelun järjestämistä. Maaseutualueille rakennetaan harvakseltaan. Yksityisiä 
rakennuspaikkoja on tarjolla huonosti. Kunnan tiiviit asemakaava-alueet eivät sovellu kyliin. 
Uusi rakennusjärjestys tulee helpottamaan kyliin rakentamista. Janakkalan kyläyhdistykset 
toteuttivat vuonna 2007 yhteisen tonttikampanjan. 

 
Maaseudun maisemat ovat 
viehättäviä, on laajoja 
peltomaisemia, pieniä järviä ja 
laajoja metsäalueita, koteja eri 
aikakausilta. Kylätiet ovat 
kauniita, mutta tosin osin 
huonokuntoisia. Esimerkiksi 
Mallinkaistentie on juuri 
parannettu.  
Autottomien kulkeminen on 
maaseutualueilla hankalaa. 
Myös Tervakosken 
joukkoliikenneyhteydet ovat  
vaatimattomat. Tassu-bussi kulkee 
säännöllisesti kylillä ja liikennöi nykyään lauantaisin Tervakoskelta Riihimäelle. Lähijunat 
pysähtyvät Turengissa, Hausjärven puolella Ryttylässä sekä Riihimäellä. 
 
Janakkalalaiset arvostavat liikuntapaikkojaan ja -reittejään sekä helppoutta lähteä liikkumaan 
luonnossa. Kunnan alueella on lukuisia arvokkaita, kiinnostavia luonto- ja 
kulttuuriympäristökohteita, kolme luontopolkua ja Mallinkaistenjärven virkistysalue. 
Muutamista luontokohteista on tehty esitteitä, joita on saatavilla kunnantalolla. Nettisivuilla 
on myös kohteiden kuvauksia. Janakkalassa on 65 pientä järveä. Janakkalan 
vesiensuojeluyhdistykset toimivat aktiivisesti. Kunnassa on 8 uimarantaa sekä useita 
uimapaikkoja ja venevalkamia, joista useat ovat yhdistysten hoidossa. 
 
Janakkalassa on turvallista asua. Kyläyhteisöissä toimii vielä naapuriapu. Kunnassa on 
päivitetty valmiussuunnitelmaa ja varautumista poikkeustilanteisiin. Yhdistyksissä on 
kiinnostusta turvallisuuden parantamiseen ja varautumiseen.  
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Maaseutukyliin rakennetaan uusia taloja 
kylärakennetta täydentäen (3.1.) 
Nettisivu palajanakkalaa.fi markkinoi asumista Janakkalassa.  

Virala on kestävä kylä -pilotti vuonna 2014 Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -
hankkeessa. Kylässä tehtiin myös maankäytön pohjatyötä kyläkaavaprojektissa 2010–2012. 

 
 

Toimenpide-ehdotukset 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiestö on kunnossa ja kulkeminen sujuvaa (3.2.) 
Leppäkosken kevytväylää rakennetaan parhaillaan, valmistuu keväällä 2014. 

Pikavuoropysäkki ja liityntäpysäköinti ovat suunnitelmissa moottoritieliittymään 
Turenki/Virala. 

 
Toimenpide-ehdotukset 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

� Kyläyhdistykset suunnittelevat ja toteuttavat yhteisen 
”tontti”kampanjan yhteistyössä kunnan kanssa. 

� Laajakaista yhteyksiä parannetaan.  

 

 

 
 

� Kunta edistää kunnostettavien tieosuuksien parantamista 
tieviranomaiseen päin ja käyttäjät soittavat tarvittaessa 
tienkäyttäjän linjalle.  

� Edistämme kevyen liikenteen väylien ja muiden 
liikenneturvallisuustoimenpiteiden rakentamista. 

� Vaikutamme kaikilla tasoilla että tulevaisuudessa saataisiin 
junaseisake Leppäkoskelle ja Harvialaan sekä paikallisjunia 
enemmän pysähtymään Turengissa. 
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Liikumme yhdessä ja nautimme luonnosta ja 
lähivirkistysmahdollisuuksista (3.3). 

 

Poimintoja olemassa olevasta toiminnasta: 
o Laurin latu ja kolmen järven hiihto (Rehakka, Renko ja Valajärvi) -tapahtumat  
o Kui Siistii! -kampanja jatkuu. 
o Tervakosken luontopolkua kunnostavat Tervakosken leijonat.  
o Toivan lintutornilla on toimenpiteitä toteuttamassa Kanta-Hämeen Lintutieteellinen 

yhdistys.  
o Vanajavesikeskus auttaa järvien ja jokien kuntoon saamisessa. 
o Harvialan puistoon tehdään keväällä 2014 uusi luontokohde 
o Laurinmäen luontopolun kyltit uusitaan. 
o Turengin ja Tervakosken latuverkostot, kylien omatoimiladut, moottorikelkkareitti. 
o melontareitistö. 
o Luontoyhdistykset järjestävät retkiä Janakkalan luontoon.  
o Rehakan kyläkävely. 

  
 

  

”Kuinka kalat pääsevät kulkemaan Kernaalanjärveltä Suojärven 
kautta Alajärveen?” Vesistöreitin kunnostustarvetta ihmettelemässä 

maastossa kunnan, ELY-keskuksen ja Vanajavesikeskuksen 
asiantuntijat yhdessä paikallisten oppaiden kanssa. 

Vesiensuojeluyhdistyksistä löytyy sekä paikallista asiantuntemusta 
että talkoopanosta kunnostustoimenpiteisiin. 

Kuva: Sanni Manninen Johansen 
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Toimenpide-ehdotukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� Järjestämme kunnostus- ja siistimistalkoita yhteistyössä kunnan 
kanssa. 

� Jatkamme vesistöjen ja rantojen kunnostusta. Suunnittelemme 
uusia kohteita kunnan avustamana esim. Haapajärvi, Lastujärvi, 
Röyhynsuon lintukosteikko, Hyvikkälänjoki, Kuuslamminoja, 
Mallasjoki, Ahilammen veneranta.  Pidämme uimapaikat 
kunnossa ja kehitämme niitä: Saloistenjärvi, Isojärvi, Isojärven 
pato, Tietyn ranta, Rahitunlampi, Jokiranta. Kehitämme 
Mallikaistenjärveä ja ympäristöä virkistyskäyttöön: 
retkiluistelureitti, kaivo. 

� Janakkalan reittikartta, luonto- ja kulttuuripolut: 
Suunnittelemme ja toteutamme uusia polkuja yhteistyössä. 
Kohteet ja polut merkitään kartalle ja nettiin. Opasteet 
rakennetaan. 

� Kummikohteita: porukat / yhdistykset sovimme kunnan kanssa 
jonkun kohteen hoitamisesta. 
 

� Hyödynnämme luontokohteita ja liikuntapaikkoja paremmin: 
järjestämme kimppakävelyjä ja ulkoliikuntaa sekä kylä-/kotiseutu-
/luontoretkiä. 

� Kierrätämme ja vähennämme jätteiden syntyä.  
� Mietimme keinoja miten roskaaminen saataisiin kuriin. 
� Huolehdimme kylämaisemista ja pidämme rakennukset kunnossa. 
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Turvallisuus on yhteinen asia (3.4.) 
Kunnan nettisivuilla on ohjeet, kuinka varaudut häiriötilanteisiin.  
VAPEPA eli vapaaehtoinen pelastuspalvelu kaipaa vapaaehtoisia toimintaansa. 
Kyläyhdistykset toimivat yhteisöllisyyttä edistäen ja naapuriapua on siellä täällä.  
Ystävyystoimintaa järjestävät SPR ja seurakunta yhteistyössä.  Lisää vapaaehtoisia tarvitaan 
sielläkin.  

 

Toimenpide-ehdotukset 

 
 
 

 

� Perehdymme turvallisuuteen ja häiriötilanteisiin 
varautumiseen: varautumisharjoitus, 112-päivä, kylien 
turvallisuussuunnitelmat, rikollisuuden torjunta.  

 

 
 

Tervakosken Eläkkeensaajat ry järjestää viikoittain 
monipuolista liikuntatoimintaa talvikaudella Seuratalolla sekä 

uimahallilla. Yhdessä tasapainoillaan, senioritanssitaan, 
jumpataan tuolilla ja lattialla sekä pelataan kivoja pelejä. 

Kesäkaudella pyöräillään ja sauvakävellään. Vapaaehtoiset 
vertaisohjaajat opastavat mukaan tulleita.  

Kuvassa pelataan korileijaa Rollaattorirallissa. 
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TAVOITE 4.  
Palveluja tuotetaan yhteistyössä 

Toiminta edellyttää tiloja. Harrastus- ja kokoontumispaikkoja on melko kattavasti niin 
taajamissa kuin kylillä. Liikunta-, juhla- ja kokoontumistilat sekä varauskalenteri 
liikuntatiloille löytyvät kunnan nettisivuilta. Erityisesti liikuntatilat ovat kovassa käytössä ja 
pelihallille olisi tarvetta. Harjoitusvuorot ovat toistaiseksi maksuttomia alle 16-vuotiaille. 
Turengin osalta kokoontumistiloja on syytä selvittää tarkemmin, muutamilta yhdistyksiltä 
puuttuvat sopivat tilat. Kylillä yhdistysten omistaman talon kunnossa- ja ylläpito on usein 
suuri ponnistus pienelle joukolle. Kyläkoulut toimivat myös kokoontumistiloina.   

Janakkalan kouluverkko nostetaan säännöllisin väliajoin keskusteluun.   
Kouluverkkoselvityksessä 2013 on selvitetty opetuksen kehittämistä. Yhdistykset tekevät 
jonkin verran yhteistyötä koulujen kanssa niin kylillä kuin taajamissa: iltapäiväkerhoja, 
turnauksia ja lajiesittelyjä, Heinäjoen kyläpäivä jne. Mahdollisuuksia olisi enempään. 

Yhdistykset täydentävät kunnan palveluita ja esimerkiksi vapaa-ajanpalveluissa yhdistyksillä 
on merkittävä rooli. Tulevaisuudessa kunta tulee enenevässä määrin keskittymään 
lakisääteisiin tehtäviinsä. Käsitys siitä, mikä ymmärretään palvelutuotannoksi, vaihtelee.  

Kyselyyn vastanneista yhdistyksistä 36 % tuottaa 
palvelua, josta käyttäjät tai kunta maksaa. Kunnan 
kanssa on yhdistyksistä 28 %  sopimus jonkin 
palvelun tuottamisesta. Tämän lisäksi kiinnostusta 
sopimuksiin on 35 % yhdistyksistä. Yhdistysten 
rooli voi olla myös palvelutarpeen esille tuoja, 
kysynnän ja tarjonnan yhdistäjä sekä myös 
tarpeiden tai tarjonnan kartoittaja.  

On monenlaisia liikuntapalveluja, 
kunnossapitotöitä (latujen ylläpitoa, uima- ja 

venepaikkojen, museoalueen, luontopolkujen 
hoitoa, vesiensuojelutöitä), kulttuuripalveluja 

(teatteritoimintaa, konsertteja, esiintymispalveluja), koulujen iltapäiväkerhoja, 
omakotitalkkaria, ensi-apukoulutusta, palokuntasopimuksen mukaista pelastustoimintaa jne.  

Kunnassa ollaan kiinnostuneita yhdistysten panoksesta palvelujen tuottamiseen ja 
monenlaisia uusia palvelumahdollisuuksia nousi esiin kyselyissä. Uusia avauksia tarvittaisiin 
esimerkiksi koululaisten iltapäiviin, ikäihmisten kotona selviytymiseen, yksinäisyyteen ja 
tukihenkilötoimintaan liittyen.   

Yhdistysten resurssit palvelutuotantoon perustuvat pääosin vapaaehtoistyöhön. 
Yhdistyksistä kymmenellä on palkattua henkilöitä, joista ainoastaan Janakkalan Janalla kaksi 
kokoaikaista työntekijää. Urheiluseuroilla on muutamia palkattuja valmentajia, teattereilla 
ohjaajia, kuoroilla johtajia. Mallinkaisten kylätalolla talonmies-siivooja, Turengin 
omakotiyhdistyksellä omakotitalkkari palkkatuella ja SPR:llä pankin maksama kesätyöntekijä. 
Esimerkiksi palkkatukea käyttämällä yhdistyksillä olisi mahdollisuus edullisesti saada 
lisäresursseja toimintaansa. Kymmenen yhdistystä ilmoitti olevansa kiinnostunut 
palkkaamisesta.  Kunta tukee työllisyyssetelillä työttömän, alle 25-vuotiaan nuoren, 
maahanmuuttajan tai vaikeasti työllistettävän henkilön työnantajia.  
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Koulut ja yhteistilat ovat asukkaiden 
monipuolisessa käytössä (4.1.) 

 

Toimenpide-ehdotukset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Yhdistykset tuottavat palveluja ja työllistävät (4.2.) 

 
Toimenpide-ehdotukset 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

� Kehitämme harrastustiloja yhdessä. Kylillä on kokoontumis- ja 
harrastustilat jatkossakin.  

� Kehitämme Tervakosken Seurataloa yhdessä. Perustetaan 
talotoimikunta tai Seuratalon Ystävät ry ottamaan 
kehittämisestä/ talon ylläpidosta vastuuta. 

� Kerhotoimintaa järjestetään esim. koululaisten iltapäiviin 
yhdistysten kanssa. 
 

� Janakkalan kyläkoulujen kehittämissuunnitelma laaditaan yhteistyössä 
kunnan ja kylien kanssa.  

� Käynnistämme palvelupäiviä kylätaloille tai kouluille yhteistyössä 
yhdistysten, palveluyrittäjien, seurakunnan ja kunnan kanssa.  

 

 

 
 

� Kunta järjestää yhdistystapaamisessa infon. 
palvelusopimuksista kunnan kanssa.  

� Yhdistykset lähtevät työllistämään. Järjestetään infotilaisuus 
palkkatukityön mahdollisuuksista.  

� Yhdistykset huolehtivat latujen ylläpitämisestä.  
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Käytämme paikallisia palveluja, syömme 
lähiruokaa ja tuemme pienyrittäjiä (4.3.) 

 
Asukasilloissa nähtiin tärkeänä käyttää ja tukea paikallista yrittäjyyttä. Janakkala on vahva 
maatalouskunta ja myös lähiruokaa halutaan edistää, se on terveellistä, tuoretta ja vähentää 
turhia kuljetuksia. Kiipulassa toimii Miinantori, lähiruokamyymälä. Nuoriso on myös 
kiinnostunut kouluruuan laadusta. 

Puolet yhdistyksistä tekee yhteistyötä yritysten kanssa. Useimmiten yritykset sponsoroivat 
yhdistyksiä saamalla vuorostaan näkyvyyttä mutta toisinaan talkoopanosta, kulttuuriesityksiä 
tai ohjattua liikuntaa. Yritykset, kaupat tai pankit ovat myös antaneet tilojaan yhdistysten 
järjestämille kampanjoille tai taidenäyttelyille.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Toimenpide-ehdotukset 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

� Janakkalan Palveluhakemisto julkaistaan myös jatkossa. 
Kunta selvittää kyselyllä sen kehittämistä. Kyläyhdistykset 
voivat koota siitä poimimalla kyläkohtaisia hakemistoja. 

� Maatilat ja yritykset järjestävät avointen ovien päiviä sekä 
tutustumiskäyntejä mm. koululaisille. 
  

� Suosin paikallisia tuotteita ja annan palautetta, mitä tuotteita haluan 
kauppiaiden hankkivan.  

� Kaupat lisäävät valikoimiinsa paikallisia tuotteita.  
� Edistämme paikallista uusiutuvaa energiaa ja ympäristöystävällistä 

teknologiaa. 

Suvipuoti Vähikkälän kylässä tarjoaa 
monet tarpeelliset taloustavarat ja 

viileät kesäherkut niin kyläläisille kuin 
kesämökkiläiselle. Kesäisin auki 

olevan Suvipuodin yhteydessä oleva 
kylätoimisto kertoo kylän 

tapahtumista ja muista 
ajankohtaisista asioista.  
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