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JANAKKALA-SEURA RY           TOIMINTASUUNNITELMA 2015 
 

 
Janakkala-Seura ry. tekee paikallista Janakkalan mielikuvaa tukevaa kotiseututyötä. 
 
TAVOITTEENA ON 
 

1. Lisätä täällä asuvien ja tänne muuttavien asukkaiden kotiseututuntemusta, viihtymistä ja 
kiintymystä Janakkalaan vuorovaikutteisesti. 

 
Toimenpiteet: 

 kotiseuturetket eri puolille Janakkalaa ja myös eri puolille maakuntaa 

 luentosarja Janakkalan historiasta historiankirjan ilmestyttyä 

 asukkaiden kirjoitukset Janakkala ennen ja nyt –lehteen 

 seuran arkiston käyttäminen asukkaiden yhtenä tietolähdekohteena (ARKISTON SUUNNITELMA; 
hinnoittelu, aukioloajat, yhteyshenkilöt, mitä siellä on jne.) 

 nettisivut ja facebook-sivut 

 viestinnän tehostaminen; lehdistötiedotteet tapahtumista, lehdistötilaisuudet, kotiseutuaiheiset 
kolumnit, Linnaseutu ry:n ja vastaavien toimijoiden asukaslehdet, esim. Janakkalan kylien 
nettisivuille tietoa meistä, Janakkalan kunnan nettisivut, jokakotiin jaetussa kunnan esitteessä 
yhdistysten toiminnasta; Sinäkö se oot, elävä janakkalalainen. 

 Janakkala-juhla 

 jäsentiedote 

 hyödyntää paikallisia tarinoita kunnan viestinnässä; mikä on Janakkala-tarina? 
 
 

2. Lisätä Janakkala-Seuran jäsenistön määrää väh. 20 henkeä/vuosi 
 
Toimenpiteet: 

 jokainen hallituksen jäsen hankkii vähintään 2 uutta jäsentä/vuosi 

 kerrotaan Janakkala - Seuran toiminnasta ja sen merkityksestä naapureille, tuttaville ja eri 
harrastuspiireissä tavattaville ihmisille; hallituksen jäsenten velvollisuus on markkinoida seuraa 

 yleinen kirjoitus Janakkalan Sanomiin esim.  yhdistysten toiminnasta ja miten saada lisää jäseniä 

 samaa keskustelua myös kunnan facebook – sivuille; mikä yhdistystyössä on kivaa ja palkitsevaa 
 

3.  Janakkalalaisten merkkihenkilöiden hyödyntäminen toiminnassa 
 
Toimenpiteet: 

 Ida Aalbergin kuolemasta 100 vuotta; Janakkala-juhlan teema 2015 

 Miekkamies; korun toteutusta selvitetään 
 

4. Verkottuminen eri toimijoiden kanssa 
 
Toimenpiteet: 

 yhteistyö maakunnan kotiseutuyhdistysten kanssa Suomen Kotiseutuliiton Kanta-Hämeen 
valtuutetun yhteistyöllä 

 yhteistyö Janakkalan kunnan ja muiden toimialaltaan samansuuntaisten yhdistysten kanssa 
Janakkalassa (esim. Ida Aalberg Seura, Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry.,  Linnaseutu ry, Hämeen 
Heimoliitto ry, Janakkalan kylät, Hämeen liitto) 

 hyvät lehdistösuhteet 
 

5. Janakkala-Seuran työn merkityksen ja arvostuksen lisääminen oman alueen kotiseutuläheisyyden 
ja aktiivisuuden rakentamisessa; Janakkala-Seuran mielikuvan ja profiilin nostaminen 
houkuttelevaksi  
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Toimenpiteet: 

 nuoret mukaan seuran toimintaan konsulteiksi; yhteys kouluihin 

 jäsenkysely jäsenille: mitä seuralta toivovat 

 valokuvakilpailu koululaisille  

 kirjoitus kunnan sivuille ja Janakkalan Sanomiin, että miten nuoret voisivat omasta mielestään 
innostua, kysely myös nuorille 

 myyntituotteet 

 kouluihin kotiseutukummi nuorista/koulu, voisi olla seuran hallituksen konsulttina aika-ajoin 

 nettisivut, facebook-sivut 

 viestinnän tehostaminen 

 UUDET MAHDOLLISET KOHDERYHMÄT kuin vain Janakkalassa asuvat? 

 kerrotaan keitä hallituksessa on ja mitä tehdään; mielikuvan ja profiilin noston pitää lähteä meistä 
itsestämme 

 
 
 
MISSIO Janakkala - Seura ry. edistää janakkalalaista kotiseututyötä ja kotiseudun tuntemusta 
 
 
VISIO Janakkala - Seura ry. on Janakkalan ääni paikallisesti ja valtakunnallisesti 
 
 
ARVOT 

 janakkalalaisuus, paikallisuus 

 kotiseuturakkaus 

 ainutkertaisuus  

 merkityksellisyys 
 
 
 

PAINOPISTEET VUODELLE 2015 
 Janakkala ennen ja nyt –lehti 

 Janakkala-juhla 

 myyntituotteet 

 nettisivut 

 retket, jäsenmäärän lisääminen, yhteistyö nuorten kanssa, viestinnän tehostaminen 
 
 
 
 
 
 
Hyväksytty vuosikokouksessa 25.3.2015 
 
 
 
 
 
  


