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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. 

2. Janakkala-Seura ry:n mielikuvan ja profiilin nostaminen houkuttelevaksi ja 

aktiiviseksi kotiseututyhdistykseksi. 

3. Saada lisää jäseniä seuraan. 

MISSIO 

Janakkala-Seura ry. edistää janakkalalaista kotiseututyötä ja kotiseudun 

tuntemusta. 

VISIO 

Janakkala-Seura ry. on Janakkalan kotiseutuääni paikallisesti ja 

valtakunnallisesti myös tulevaisuudessa. 

ARVOT 

 janakkalalaisuus ja paikallisuus 

 kotiseuturakkaus 

 ainutkertaisuus 

 aloitteellisuus 

 merkityksellisyys 

 

PAINOPISTEET VUODELLE 2016-2017 

 Janakkala ennen ja nyt –lehti 

 Janakkala 150-vuotisjuhla yhdessä kunnan kanssa 

 nettisivut 

 retket 

 jäsenhankintakampanja 

 arkisto 

 yhteistyö nuorten ja eri toimijoiden kanssa 
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 markkinointiviestinnän tehostaminen 

 Suomi 100 

 

JANAKKALA ENNEN JA NYT  –lehti    (aineistoa 2016 lehteen) 

 Puheenjohtajan pääkirjoitus 

 Janakkalan kunnan kirjoitukset: Janakkala 150, kunnanjohtajan kirjoitus, 

Merja Taposen kirjoitus, Yhdistysten Janakkala 

 Janakkala-juhla 2015 

 Professori Janne Vilkunan juhlapuhe Laurinmäen museon 50-vuotisjuhlassa 

 Suomi Filmin lumoissa –retki 

 Maakuntajohtaja Timo Reina ja hämäläisyys 

 Sukututkimusluento 

 Tarinmaan koulun valokuvausretki Laurinmäelle 

 Sokeritehtaan tarinat 

 Kerttu Vainio 

 Juttuja teatterista Janakkalassa 

 Eero Holstilan juhlapuhe 6.12.2015 

 Kuvakisan satoa 

 Matti Mäkisen juttu 

 Tervakosken taiderengas 

 Martta Lehtosen juttu 

 Juhani Heinemaan suunnittelema tunnuksemme 

 jne. 

JANAKKALA 150 

Janakkalan juhlavuonna 2016 seura ei järjestä Janakkala-juhlaa. Olemme mukana 

kunnan juhlassa merkittävänä yhteistyökumppanina. Elojuhlan teemoja ovat 

kotiseutu, paikallisuus, historia, käsityöt ja sadonkorjuu. Tapahtuma on 27.8. klo 11 - 

19 Turengin koulun kentällä. Juhlatilaisuus Turengin koulun juhlasalissa klo 14 -16, 

juhlapuhe, musiikkia, Janakkala - Seuran puheenvuoro jne. Konsertti-ilta klo 19-21 

liikuntahallissa.  

Janakkala- Seuralla puheenvuoro, historiakuvanäyttely, valokuvauskilpailusta 

näyttely, oma osasto juhla-alueella, näkyminen eri markkinointiviestinnän 

materiaaleissa jne.  Juhlavuoden aloitti seuramme sukututkimusluento. Ohjelma 
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elää koko ajan. Kunnan kanssa on neuvottelu näkyvyydestämme ja rahoituksesta. 

Kunta on nimennyt Janakkala - Seuran puheenjohtaja Elisa Göösin 

juhlatoimikuntaan. 

 

Vuoden 2017 Janakkala-juhlan on alustavasti päätetty pitää Janakkala-Seuran 

omana juhlana. 

NETTISIVUT  JA FACEBOOK 

Nettisivuja päivitetään Eija Paturin, Elisa Göösin ja Linnaseutu ry:n Johanna 

Henttisen toimesta. Facebook  – sivujen työstäminen on vuoden 2016 ohjelmassa. 

Hallituksen pöytäkirjat nettisivuille ja hallituksen jäsenille salasanat. 

RETKET 

Retki Tuusulaan mm. Ainola ja Halosenniemi järjestetään 28.5.2016 klo 8.45 

Turengista. Ilmoittelua ja juttua retkestä Janakkalan Sanomiin huhtikuussa. 

Syksyllä 2016 tai vuonna 2017 retki Porvooseen. 

YHTEISTYÖ NUORTEN JA ERI TOIMIJOIDEN KANSSA 

Yritetään saada nuoret mukaan innostumaan kotiseudusta ja kotiseututyöstä. 

Yhteydet kouluihin esim. aiheena Mitä on kotiseuturakkaus? Keskustelua jne. 

Valokuvauskilpailu ”Parasta Janakkalassa” on suunnattu nuorille. Kilpailu päättyy 

30.6.2016. 

Yhteistyö maakunnan kotiseutuyhdistysten kanssa jatkuu Suomen Kotiseutuliiton 

Kanta-Hämeen valtuutetun yhteistyöllä. Yhteistyö Janakkalan kunnan ja muiden 

toimialaltaan samansuuntaisten yhdistysten kanssa jatkuu (Ida Aalberg –seura,  

Linnaseutu ry., Hämeen Heimoliitto, Hämeen liitto, Hämeen kylät, Janakkalan kylät 

jne.) 

ARKISTO 

Seuran arkiston käyttäminen janakkalalaisten, lähialueen ja myös muualta Suomesta 

kiinnostuneiden tietolähdepaikkana. Arkistosuunnitelma: hinnoittelu, aukioloajat, 

yhteyshenkilö, mitä arkistossa on jne. 

 

JÄSENHANKINTAKAMPANJA 
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Toimenpiteet 

 jokainen hallituksen jäsen hankkii vähintään 2 uutta jäsentä/vuosi 

 kerrotaan toiminnastamme naapureille, ystäville ja eri harrastuspiireissä 

tavattaville ihmisille 

 hallituksen jäsenen velvollisuus on markkinoida eri kohtaamisissa 

seuraamme 

 kampanja 2017 (kampanjatarjous esim. alennetaan jäsenmaksua, 

jäsenhankintakilpailu jäsenille, yhteistyö Janakkalan kylien kanssa, kanta-

asiakaskortti (tarjoukset esim. Laurellille jäsenille), uudet kohderyhmät 

esim. yhdistykset, yritykset, kunnan työntekijät, muut kohderyhmät kuin 

vain Janakkalassa asuvat, jäsenetuna Janakkala ennen ja nyt –lehti kotiin 

postitettuna, lehden hinta eri jäsenille ja kaupassa eri hinta, muita 

jäsenetuja esim. retkien hinnasta ja myyntituotteista alennusta, Turengin 

markkinoilla, Tervassa tapahtuu jne. 

 jäsenkysely, jäsentiedote 

 jne. 

 

MARKKINOINTIVIESTINNÄN TEHOSTAMINEN 

Lehdistötiedotteet, kotiseutuaiheiset kolumnit, tilaisuuksien markkinointi eri 

markkinointiviestinnän keinoja hyödyntäen (ilmoittelu, lehtijutut jne. kunnan sivut, 

henkilökohtainen viestintä jne.). Yhteistyökumppaneiden lehdet (Kotikylä, Hämeen 

Heimosanomat, Tahto-lehti jne.). Janakkalalaisten merkkihenkilöiden 

hyödyntäminen viestinnässä. Hyvät lehdistösuhteet. 

 

SUOMI 100  v. 2017 

Itsenäisyyden juhlavuoden suunnittelu vuodelle 2017 aloitetaan viimeistään syksyllä 

2016. Janakkala-Seura järjestänee Janakkala-juhlan omana juhlanaan. 
 

HALLITUKSEN YHTEISTYÖ 

Keskustelut kokouksissa seuran toiminnasta. Sähköpostiviesteihin vastaaminen. 

 

Hallitus 7.3.2016, vuosikokous 23.3.2016  


