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1.12.2020-31.12.2021
Hankenumero 159056

Yhteenveto hankkeesta
Hämeen Kylät ry:n hanke pilotoi kumppanuuspöytämallin Janakkalan osallisuustyökaluksi.
Kumppanuuspöydässä oikeat ihmiset eri tahoilta kokoontuvat ratkaisemaan ongelmaa tai kehittämään
haluttua asiaa. Janakkalan kumppanuuspöytämalli löytyy kunnan nettisivuilta
https://www.janakkala.fi/kumppanuuspoyta
Janakkalan kumppanuuspöydän käytännöt hiottiin toimintamalliksi toteuttamalla kaksi erilaista pilottia,
jotka kohdistettiin vahvistamaan kyliä kunnan elinvoimaisuuden osana. Ideahausta valittiin
kumppanuuspöytien teemoiksi: Kylien lasten ja nuorten iltapäivät sekä Kylille lisää asukkaita.
Kumppanuuspöytä on uusi tapa toimia koko Hämeenlinnan seudulla. Kumppanuuspöytä on työkalu
kenelle tahansa, kunnan toimialoille, asukkaille, yhdistyksille ja yrityksille. Kokemuksia ja mallia saavat
mielellään hyödyntää myös seutukunnan muut kunnat, Kanta-Hämeen maakunta sekä kaikki
kiinnostuneet.

1) Hankkeen tarve ja tausta
Kumppanuuspöytä on osallisuustyökalu, jossa oikeat ihmiset eri tahoilta kokoontuvat ratkaisemaan
ongelmaa tai kehittämään haluttua asiaa. Ratkaisuja etsitään yhteiselle tavoitteelle tasavertaisina eri
näkökulmia punniten ja asiatietoihin perehtyen. Kumppanuuspöytä mahdollistaa myös asukkaiden
osallistumisen oman alueensa asioiden kehittämiseen ilman sitoutumista mihinkään yhdistykseen tai
kunnallispolitiikkaan.
Kumppanuuspöydässä osallisuus toteutuu syvemmin ja monipuolisemmin kuin kuntien perinteisesti
käyttämissä osallisuuskeinoissa. Kumppanuuspöytä on yleensä kunnan isännöimä, mutta sillä ei ole
kunnassa päätöselinten toimivaltaa. Kumppanuuspöydän antia kunta hyödyntää asioiden valmistelussa
ja toteutuksessa. Parhaimmillaan kumppanuuspöydän osallistujat taustatahoineen lähtevät toimimaan
kumppanuuspöydän tavoitteen eteen yhdessä sovittujen steppien mukaisesti.
Kumppanuuspöytä on uusi tapa toimia koko Hämeenlinnan seudulla. Kokemukset ja malli tulevat myös
seutukunnan muiden kuntien sekä maakunnan hyödynnettäviksi. Silta-verkoston ja Kanta-Hämeen
järjestöyhteistyön kautta voidaan viedä mallista tietoa myös laajasti järjestökentälle.
Janakkalan kunnanvaltuusto oli tehnyt päätöksen (75 § Valt 5.10.2020) ottaa käyttöön
kumppanuuspöytä. Kumppanuuspöydän perustamisesta oli tehty valtuustoaloite.
Janakkalan kuntastrategian poikkihallinnollisena tavoitteena on ”kuntalaiset ovat aktiivisia kuntamme
kehittäjiä.” Janakkalassa on myös valtuuston hyväksymä osallisuusohjelma (Kvalt 20.5.2019 § 41).
Kunta haluaa työstää toimintakulttuuriaan osallistamismyönteisemmäksi.
Hämeen Kylät ry on Kanta-Hämeen maakunnallinen kyläyhdistys, joka toimii kylien asiantuntija-apuna
ja tukena sekä yhteistyönrakentajana. Hämeen Kylät ry pyrkii perustoimintansa lisäksi
hankerahoituksella kehittämään paikallisyhteisöjen kanssa niiden kannalta keskeisiä teemoja, joista
yhtenä on osallisuuden ja kumppanuuden vahvistaminen. Hämeen Kylät ry on aiemmin toteuttanut
kaksi kumppanuuspöytäpilottia Omalta kylältä Hämeessä -hankkeessa. Janakkalan kunta pyysi Hämeen
Kylät ry:tä kehittämisyhteistyöhön.
Lisätietoa kumppanuuspöydistä:
Kuntaliiton opas kumppanuuspöydästä https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2018/1963-kumppanuuspoydan-rakennusopas
Omalta kylältä Hämeessä -hankkeen loppujulkaisussa on esitelty kaksi pilottia ja mallin kuvaus s.6-7
https://issuu.com/hameenkylat/docs/toimintamallit

2) Hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen
Hankkeen päätavoite toteutui eli luoda Janakkalaan kumppanuuspöytämallista osallisuustyökalu, joka
tulee jatkuvaan käyttöön.
Janakkalan kumppanuuspöytämalli löytyy kunnan nettisivuilta
https://www.janakkala.fi/kumppanuuspoyta

Hankkeen muut tavoitteet ja niiden toteutuminen
Vaikuttamis- ja toimintamahdollisuudet paranevat Janakkalassa. Osallisuus ja asukasaktiivisuus
vahvistuu. Uusia ihmisiä tulee mukaan. Osallistumismahdollisuus laajenee myös niille asukkaille ja
vapaa-ajanasukkaille, jotka eivät ole mukana yhdistystoiminnassa.
MITTARI: Osallistumismäärä käynnistysvaiheessa ja kumppanuuspöydissä, kuinka moni heistä on uusia.
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä, tavoite 50
→ Aktivointitilaisuuksiin ja kumppanuuspöytiin osallistui 101 henkilöä.
→ mukana 5 uutta janakkalalaista, jotka eivät ole kunnan toimijoita, eivät politiikkoja, eivät
yhdistysaktiiveja
MITTARI: Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot, tavoite 10
→ Kumppanuuspöytiin osallistujat ilmoittivat taustahokseen 16 eri organisaatiota, joista suurin osa
yhdistyksiä. Kunta on laskettu mukaan kerran vaikka mukana oli kunnan eri toimialoja. -→Aktivointitilaisuuksiin osallistuneista lisäksi 12 taustatahoja Janakkalan ulkopuolelta.
→Yhteensä 28 eri organisaatiota

Osaaminen lisääntyy. Janakkalan kunnan viranhaltijat oppivat toteuttamaan
kumppanuuspöytätyöskentelyn, myös Hämeen Kylien osaaminen vahvistuu.
Kumppanuuspöytätyöskentely tulee tutuksi myös sekä siihen osallistuville että työskentelyä seuraaville.
MITTARI: Kumppanuuspöytämallin hallitsevien viranhaltijoiden määrä.
→Kumppanuuspöytätyöskentelyyn osallistui 9 viranhaltijaa, joista neljä arvioi hallitsevansa
kumppanuuspöydän toteuttamisen. Pöytiin osallistui myös useita luottamushenkilöitä,
yhdistysaktiivien ja asukkaiden lisäksi.

Uutta yhteistyötä syntyy kunnan, yritysten, yhdistysten ja muiden organisaatioiden sekä tavallisten
asukkaiden sekä monipaikkaisten asukkaiden välille. Janakkalan elinvoiman vahvistamiseen saadaan
laajempi toteuttajapohja.
MITTARI: Kumppanuuspöytäpilotit ovat uutta yhteistyötä. Niissä viriävien ideoiden määrä.
→ Kumppanuuspöydissä syntyi useita toimenpideideoita: YHTEENSÄ yli 50 ideaa.
Lisää asukkaita kyliin – kumppanuuspöydän toteutustaulukossa on 27 toimenpidettä on kirjattu.
https://www.janakkala.fi/wp-content/uploads/2021/11/Lisaa-asukkaita-kyliin_toteutustaulukko_19112021.pdf

Kylien lasten ja nuorten iltapäivät – kumppanuuspöytä teki ehdotuksen sivistyslautakunnalle tasaarvosta kuljetuksiin ja iltapäivätoimintaan liittyen. Kumppanuuspöytä vauhditti kunnassa asioita,
laajensi iltapäivien tarjontaa kylissä syksyllä 2021 ja toi lisää asiakasnäkökulmaa päätöksentekoon.
Kumppanuuspöydän muistiosta löytyy näihin prosesseihin mukaan saatuja useita ideoita.
https://www.janakkala.fi/wp-content/uploads/2021/10/Muistio-ja-ehdotus-Kylien-lasten-ja-nuorten-iltapaivat-5.10.21.pdf

Miten vahvistamme kyliä kunnan elinvoiman osana? -ideahakuun saatiin 16 ideaa.
Katso sivun lopusta https://www.janakkala.fi/osallistu-ja-vaikuta/osallisuusohjelma/kumppaanuuspoyta/

Janakkala saa näkyvyyttä pitovoimaisena, kyliä ja osallisuutta arvostavana kuntana. Asukkaiden
yhteenkuuluvuus ja janakkalalaisuus vahvistuvat.
MITTARI: Medianäkyvyyden määrä
→ Paikallisessa mediassa kumppanuuspöydästä juttuja 4 kertaa. Lisäksi näkyvyyttä Janakkalan

kunnan, Hämeen Kylät ry:n, Kanta-Hämeen järjestöyhteistyön ja valtakunnallisen
Maaseutuparlamentin viestinnän kautta.
2.9.2021Kumppanuuspöydän pilottikohteet etenevät – näin kylien asumista ja koululaisten harrastuksia ratkottiin
https://www.janakkalansanomat.fi/uutiset/art-2000008234422.html
21.1.2021 Kumppanuuspöydässä etsitään ratkaisuja
8.1.2021Janakkalan mallia hiotaan tammikuussa
4.1.2021 Janakkalan kumppanuuspöytä jo lähtötelineissä https://www.janakkalansanomat.fi/uutiset/art-2000007718281.html
30.9.2021 Maaseutuparlamentin julkilausuma, jossa maininta kumppanuuspöydistä
https://www.maaseutuparlamentti.fi/info/julkilausuma

Hanke toteutti myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja Leader-Linnaseudun
paikallisen kehittämisen strategiaa Paikallista aikaa tavoitteita ja erityisesti toimintalinjaa 3 Vireä
yhdistystoiminta kylissä ja pitäjissä. Leader-Linnaseudulta saatiin rahoitustuki hankkeelle.

3) Hankkeen toteutus ja toteutuksen arviointi
Hankkeen avulla pilotoitiin kumppanuuspöytämalli Janakkalan osallisuustyökaluksi. Janakkalan
kumppanuuspöytämalli kuvattiin lopuksi kunnan nettisivuille. Kumppanuuspöydän aloittamisesta voi
tehdä ehdotuksen kuka tahansa, kunnan toimija, kuntalainen, yhdistys tai yritys. Pilotit (kaksi erilaista)
kohdistettiin vahvistamaan kylien elinvoimaisuutta.
Toteutuksen organisointi
Janakkalan kunnasta viestintäpäällikkö Leena Joutsenniemi ja maaseutuasiamies Jenni Kuotola sekä
kyläasiamies Elina Leppänen muodostivat työryhmän, joka valmisteli ja toteutti kaksi pilottia ja rakensi
toimintamallin vuorovaikutuksessa kumppanuuspöytiin osallistuneiden kanssa. Molempien
kumppanuuspöytäpilottien puheenjohtajat ja aiheeseen liittyvät keskeiset viranhaltijat osallistuivat
kumppanuuspöytien tapaamisten valmisteluun. Ennen pöytien tapaamisia järjestettiin tsekkejä, joissa
sovittiin, kuinka tilaisuudet vedetään. Työryhmä toimi hankkeen työrukkasena. Kyläasiamiehellä oli
aiempaa asiantuntemusta ja kokemusta kumppanuuspöydästä.
Kumppanuuspöytiin osallistui kunnasta lisäksi kuusi viranhaltijaa teemoihin liittyen sekä
luottamushenkilöitä. Viranhaltijoiden osallistuminen oli osa heidän työtehtäviään. Luottamushenkilöt
osallistuvat vapaaehtoisuuspohjalta, eikä heille kuten ei myöskään muille pöytiin osallistuneille
maksettu osallistumista korvauksia.
Viestintäpäällikkö hoiti yhteydenpidon kunnan Inno-ryhmään ja kunnanjohtaja Reijo Siltala
yhteydenpidon kunnanhallitukseen. Kumppanuuspöytämalli vietiin lopuksi tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Leader-hankkeen hakijana Hämeen Kylät ry:n hallitus sai kokouksiinsa tilannekatsaukset hankkeen
toteutuksesta. Myös hallituksen jäsen Tarja Forsström Mallinkaisten kyläyhdistyksestä osallistui
molempiin kumppanuuspöytiin.
Kaikki työskentely toteutettiin koronarajoitusten vuoksi etänä teams-yhteyksillä. Alun perin tilaisuudet
oli tarkoitus toteuttaa kasvotusten.

Toimintamallin rakentaminen
Benchmarkkaus
Aluksi työryhmä selvitti hyviä käytäntöjä muualla Suomessa toteutetuista kumppanuuspöydistä ja
miten ne on nivottu kuntaorganisaation toimintaan. Se haastatteli Kuntaliitosta Päivi Kurikkaa,
valtakunnallisesti ei kumppanuuspöytien toteutuksista löytynyt kootusti tietoa, eikä siitä miten ne on
nivottu kuntien toimintaan. Seija Korhosen /Leader-Mansikka haastattelusta saatiin useita käytännön
vinkkejä pilottien toteutukseen. Janakkalan kumppanuuspöytämalli rakentui teemalliseksi
kumppanuuspöydäksi, kertaluonteisesti järjestettäväksi prosessiksi, jolla on alku ja loppu.
Maaseutuparlamentissa 2021 järjestimme lisäksi työpajan, jossa esittelimme lähes valmista mallia
tarjoten osallistujille mahdollisuuden antaa siitä palautetta.
Pilottihaku teemalla Miten vahvistamme kyliä kunnan elinvoiman osana?
Piloteilla pyrittiin löytämään ratkaisuja kunnan ja kylien yhteisiin haasteisiin sekä vahvistamaan
Janakkalan ja sen kylien elinvoimaa. Pilottien teemojen haku toteutettiin osallistavasti ja aktivoivasti.
Tammikuussa 2021 avattiin ideahaku, jossa etsittiin aiheita tai haasteita kumppanuuspöydän
ratkaistavaksi. Ideoita pyydettiin antamaan aiheeseen Miten vahvistamme kyliä kunnan elinvoiman
osana? Haun tueksi järjestettiin 13.1.2021 info- ja keskustelutilaisuus teamsissä (osallistujia 27) sekä
vahvaa viestintää (mediatiedote, uutiskirjeet, some). Infotilaisuudessa nostettiin esille asioita Suomen
Kylien uudesta paikallisen kehittämisen ohjelmasta. Lisäksi taustatyönä käytiin läpi Elävä Janakkala yhteistyösuunnitelma vuodelta 2014 sekä Janakkalan kunnan 2019 keväällä toteuttaman kylien
osallistuvaan budjetin ehdotukset. Määräaikaan mennessä saatiin 16 ideaa, joista osa oli
samankaltaisia. Työryhmä valitsi ideoista kaksi pilotointiin parhaiten sopivaa ehdotusta ratkaistavaksi
kumppanuuspöytien ääressä. Molemmat teemat koskettivat useimpia kyliä. Pilottien aiheeksi valittiin:
•
•

Kylien lasten ja nuorten iltapäivät
Kylille lisää asukkaita

Pilottien avulla rakennettiin kumppanuuspöytä toimintamalli
Pilotit toteutettiin tarkoituksella hieman erilaisina muunnellen toteutuksen kulun järjestystä ja
avoimuutta. Kumppanuuspöytätyöskentelyyn sisältyy seuraavat vaiheet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pöydän osallistujat kootaan käyttäen apuna sidosryhmäanalyysiä
Täsmennetään yhteinen tavoite
Kerätään ideoita ja näkökulmia
Arvioidaan ja ryhmitellään ideoita
Kuullaan asiantuntijoita
Muotoillaan ehdotukset ja toimenpiteet
Esitellään ehdotukset
Arvioidaan työskentelyä.
Päätetään työskentely ja sovitaan jatkotoimista.

Molempien kumppanuuspöytien oli tarkoitus kokoontua kevään aikana 4-5 kertaa. Kylien lasten
iltapäivät -kumppanuuspöytä kokoontui kolme kertaa, joista ensimmäinen oli kaikille avoin
ideointitilaisuus ja viimeinen kerta syksyllä. Pöydän puheenjohtajaksi valittiin vs. sivistystoimen
kehittämispäällikkö Minna Maijala. Kyliin lisää asukkaita -pöytä kokoontui keväällä 4 kertaa, joista
toisessa tapaamisessa keskityttiin ideointiin, seuraavassa tarkennettiin niitä ja viimeisessä viimeisteltiin

toimenpide-ehdotukset taulukoksi, jota oli valmisteltu pienemmällä kokoonpanolla. Tämän pöydän
puheenjohtajana toimi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Merja Taponen. Molempien pöytien
sihteerinä toimi Jenni Kuotola. Ydinporukka valmisteli etukäteen kumppanuuspöytien tapaamisia.
Pilottien toteutuksiin voit tutustua tarkemmin kunnan nettisivulla, minne tallennettiin myös
kokoontumisista laaditut muistiot.
•

Kylien lasten ja nuorten iltapäivät https://www.janakkala.fi/osallistu-javaikuta/osallisuusohjelma/kumppaanuuspoyta/kylien-lasten-ja-nuorten-iltapaivat/

•

Kylille lisää asukkaita https://www.janakkala.fi/osallistu-ja-vaikuta/osallisuusohjelma/kumppaanuuspoyta/kylillelisaa-asukkaita/

Pilotit arvioitiin. Kumppanuuspöytään osallistujille tehtiin palautekyselyt googleforms-lomakkeilla sekä
palautetta kyseltiin myös epävirallisissa keskusteluissa. Työryhmä arvioi erikseen erityisesti toteutettuja
prosesseja osana mallinnusta. Kumppanuuspöytään osallistuneille järjestettävä yhteinen arviointi- ja
mallinnustilaisuus muutettiin Maaseutuparlamentissa 29.9.2021 järjestetyksi työpajaksi, minkä kutsua
levitettiin laajalle.
Lopuksi toimintamalli kuvattiin ja julkaistiin Janakkalan kunnan nettisivuilla. Kuvaus sisältää myös sen,
kuinka kumppanuuspöytä niveltyy kunnan organisaatioon. Osallistujilta pyydettiin palautetta mallista
ennen kuin sivu muutettiin julkiseksi.
Lopuksi järjestettiin vielä ylimääräisenä 14.10.2021 julkaisutilaisuus, jonka markkinointiin panostettiin
(2 lehti-ilmoitusta, uutiskirjeissä, some, Hämeen liiton kautta).
Näin toimii kumppanuuspöytä – ohjeet
janakkala.fi/kumppanuuspoyta

Aikataulu
Hanke toteutettiin suunnitellussa aikataulussa vuoden 2021 aikana ja pääosin hankesuunnitelman
mukaisesti. Toteutusta muutettiin pieniltä osin vastaamaan paremmin tarpeita, näistä sovittiin aina
rahoittajan kanssa etukäteen.

Yhteistyötahot
Janakkalan kunta ja siellä ensisijaisesti konserni- ja maaseutupalvelut.
Janakkalan kylä- ja asukasyhdistykset
Kumppanuuspöytäpilottien teemoihin liittyvät sidosryhmät selvisivät työskentelyn aikana. Ne olivat
kunnan muita toimialoja kuten sivistystoimi ja tekninen toimi, muita yhdistyksiä, Janakkalan seurakunta
sekä aktiivisia asukkaita, yrittäjiä ja vapaa-ajan asukkaita.
Lisäksi yhteistyötä tehtiin myös muiden tahojen kanssa kuten Suomen Kylät ry:n maallemuuttoasiamies
ja Maaseutuparlamentti 2021.

Riskit toteutuksessa vältettiin
Hanke käynnistyi Janakkalan kunnan aloitteesta, kunnasta pyydettiin Hämeen Kylät ry:ltä asiantuntijaapua kumppanuuspöydän käynnistämiseksi. Janakkalan kyläyhdistykset ovat myös tottuneet asioimaan
ja kehittämään toimintaansa sekä kunnan että Hämeen Kylät ry:n kanssa.

Avoimella infotilaisuudella ja aktiivisella viestinnällä saatiin kumppanuuspöytäpilotteihin ideoita ja
osallistujia. Pöytiin saatiin mukaan oikeat ihmiset, osittain pyydettiin henkilökohtaisesti mukaan, jotta
pöytään saatiin monipuolinen asiantuntijuus. Työskentelystä viestittiin avoimesti, toteutusta oli
mahdollista seurata kunnan sivuilta, minne tallennettiin myös kokoontumisten muistiot.
Kumppanuuspöytätilaisuuksien sovittaminen viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kalentereihin ja
muiden pöytään osallistujien kesken oli haaste. Tässä doodle-sovellus toimi. Kiitos myös viranhaltijoille,
jotka olivat valmiita kokoontumisiin virka-ajan ulkopuolella.
Kumppanuuspöytätyöskentely oli tarkoitus toteuttaa kasvotusten. Korona-tilanteen vuoksi kaikki
kokoontumiset jouduttiin järjestämään verkossa.

Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen kustannusarvio oli 11 800 euroa, josta Leader-Linnaseudulta kehittämishankkeen tuki 90 %.
Hämeen Kylät ry vastasi hankkeen yksityisestä rahasta 10 %. Rahoitus on toteutunut täysmääräisesti.

4) Tulokset, vaikutukset ja jatkotoimenpiteet
Kumppanuuspöytämalli kaikkien käytössä
Kumppanuuspöytämalli on jatkossa janakkalalaisten ja kaikkien käytössä. Toimintamalli ja
yksityiskohteiset ohjeet kumppanuuspöydän toteuttamiseen löytyvät kunnan nettisivuilta. Kunnan
viranhaltijoista 4 hallitsee kumppanuuspöytätyöskentelyn hyvin. Viestintäpäällikkö ja
maaseutuasiamies voivat jatkossa toimia tukena pöytien vetäjille. Tämän lisäksi niin kylien, asukkaiden
kuin Hämeen Kylät ry:n osaaminen on vahvistunut kumppanuuspöytätyöskentelyssä.
Maaseutuparlamentissa ja julkaisutilaisuudessa Janakkalan malli herätti kiinnostusta myös muissa
kunnissa ja toimijoissa. Janakkalan ohjeiden mukaan on myös muiden helppo lähteä kokoamaan
kumppanuuspöytiä. https://www.janakkala.fi/kumppanuuspoyta
Ehdota aihetta kumppanuuspöytätyöskentelyyn
Kumppanuuspöytäsivulla on lomake, jonka avulla kuka tahansa saa ehdottaa aihetta
kumppanuuspöytätyöskentelyyn. Mikäli ehdotuksia ei tule, voisi kunnan puolelta miettiä sopivia aiheita
tai nostaa tätä mahdollisuutta esille viestinnässä. Ideahaussa tulleista ehdotuksista voisi käynnistää
kumppanuuspöydän. Jotta menetelmä saadaan vakiinnutettua, olisi tärkeää käynnistää talvella 2022
kumppanuuspöytä uudesta aiheesta. Vuoden 2022 Janakkalan talousarviossa
kumppanuuspöytätyöskentelyyn on varattu 30 000 euroa, sillä piloteista opittiin että nollabudjetilla on
vaikea toteuttaa asioita.
Toimenpideideat toteutuvat
Prosessissa nousi esille viitisen kymmentä kehittämisideaa. Kumppanuuspöytätyöskentelyssä
vuoropuhelu oli rakentavaa ja kunnan toimijat ottivat toimenpideideat vakavasti. Useat ideat lähtivät
toteutukseen jo prosessin aikana.
Kyliin lisää asukkaita -pöydän päätteeksi nimettiin koordinaattori ja työryhmä varmistamaan

toimenpiteiden toteuttamista. Kunta lähetti esimerkiksi syksyllä kylien maanomistajille kirjeet, joissa
tiedusteltiin halukkuutta tonttien ja rakennusten myyntiin tai vuokraamiseen, kohteita on nyt koottu
kunnan sivuille ja niitä markkinoidaan somessa. janakkala.fi/muutamaalle
Leppäkosken kyläseura esitteli Leppäkoskea Kanta-Hämeen Kylälle asumaan -illassa ja Vähikkälä on
pilottikylänä Uusia asumisratkaisuja kyliin -hankkeessa, jota toteuttaa Hämeen Kylät ry. Ensimmäiset
kyläkummit tullaan saamaan Janakkalaan vuonna 2022.
Kunta sai rahoituksen lasten harrastamisen mallin toteuttamiseen ja syksyn 2021 iltapäivätoiminnassa
otettiin huomioon kumppanuuspöydässä nousseita parannusehdotuksia. Kumppanuuspöytä teki
ehdotuksen sivistyslautakunnalle tasa-arvosta kuljetuksiin ja iltapäivätoimintaan myös jatkoon liittyen.
Muita vaikutuksia
Janakkala on saanut näkyvyyttä pitovoimaisena, kyliä ja osallisuutta arvostavana kuntana. On opittu
avoin ja ketterä asenne yhteiskehittämiseen. Laaja toteuttajajoukko toimii Janakkalan elinvoiman
vahvistamiseksi kunnan toimiessa veturina.

Manner-Suomen maaseutuohjelman viralliset seurantatiedot:
Parantuneista palveluista hyötyvän maaseutuväestön määrä 16 347 hlö (Janakkalan väkiluku)
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä tavoite 50 – toteuma 101
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä, tavoite Naiset 25 – toteuma 81
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä, tavoite Miehet 25 – toteuma 22
Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot tavoite 10 kpl – toteuma 28
Hankkeessa on syntynyt uusi menetelmä: Janakkalan kumppanuuspöytä toimintamalli.
OSALLISTUJAPALAUTETTA

Selkeästi tuli selväksi kunnan
tahtotila ja aito kiinnostus viedä
asioita eteenpäin. Hyvä foorumi
saada kunnan virkamiehet ja
asiasta oikeasti kiinnostuneet
kuntalaiset kohtaamaan.
Oli onnistunut, osallistuminen
oli helppoa, koska toteutus
nettikokouksina. Lisää
osallistavia tehtäviä/kyselyjä,
vaikka kokousten välille.

Erittäin toimiva tapa
saada asukkaiden ääni
kuuluviin suoraan
kuntatasolle ilman
välikäsiä.
Työskentely toimivaa, selkeää,
johdonmukaista ja todellisia
tuloksia saatiin tehtyä nopealla
aikataululla, eli moni asia eteni
konkreettisesti.

