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1 Johdanto
Jämsän kaupungilla vahvistetaan strategisesti tärkeää osallisuutta. Vuoden 2018 aikana on
järjestetty kaksi järjestötapaamista yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tapaamisissa sekä KeskiSuomen järjestökartoituksessa 2018 on esitetty ajatuksia järjestöyhteistyön kehittämiseksi Jämsän
kaupungissa. Näiden ideoiden pohjalta kaupungissa on ryhdytty järjestöyhteistyön toiminnan
kuvaamiseen ja samalla yhteistyön kehittämiseen.
Jämsässä on kaikkiaan noin 470 yhdistystä (Patentti- ja rekisterihallitus 02/2018). Yhdistysten
toimintamuotoja ovat mm. erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat, liikuntaharrastukset, vertaistuki- ja
ryhmätoiminta, retkitoiminta ja matalan kynnyksen kohtaamispaikat. Järjestöjen merkitys
jämsäläisten hyvinvoinnin lisääjinä on merkittävä. Rajallisten resurssien maailmassa yhteistyö ja
voimavarojen yhdistäminen tuottavat parasta tulosta.
Tämä asiakirja on tarkoitettu helpottamaan kaupunkikonsernin ja järjestöjen välistä yhteistyötä.
Asiakirja on tarkoitettu niin järjestötoimijoiden kuin kaupungin työntekijöiden avuksi. Tässä
asiakirjassa kuvataan muun muassa järjestöjen ja Jämsän kaupungin yhteistyömuotoja sekä
esitetään kaupungin yhteyshenkilöt järjestöjen suuntaan.

2 Yhteistyön tavoite ja tarkoitus
Kunnissa kehitys kulkee kohti kansalaisyhteiskuntaa, näin myös meillä Jämsässä. Järjestöillä on
merkittävä rooli kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Jämsä on yhteisö ja kaupunki on alusta, joka luo
järjestötoiminnan puitteet ja mahdollisuudet. Kunnan roolina on yhteisön elinvoiman saaminen esiin.
Järjestötyö on osa kaupungin elinvoimaa ja hyvinvointia. Kuntien tulevaisuuden rooli määrittyy
kasvua ja alueiden kehittämistä palvelevaksi. Järjestöt voivat olla elinvoiman moottoreita ja
hyvinvoinnin edistäjiä.
Meillä Jämsässä kaupungin ja järjestöjen yhteistyön tavoitteena on avoin vuorovaikutus kunta- ja
järjestötoimijoiden välillä. Tarvitsemme järjestötoiminnan moniulotteisuuden ymmärtämistä; miten
järjestötoiminnassa mukana olevien asukkaiden osaamista ja kehittämispotentiaalia voidaan meillä
Jämsässä käyttää. Se on tavoitteellista kumppanuutta. Yhteistyö saa kasvot järjestön luonteesta
käsin. Järjestö voi toimia kaupungin suuntaan palvelujen tuottajana, jäsentensä äänitorvena tai
vapaaehtoistyötä ja vertaistukea tarjoavana tahona. Kumppanuuden pääasiallisena sisältönä on se,
että varmistetaan resursseja ja rakenteita. Käytännössä tämä tarkoittaa avustuksia ja tiloja sekä
mahdollista yhteiskehittämistä.
Kumppanuuden tunnuspiirteet:
- tavoitteet yhteisiä
- yhteistyö on harkittua
- perustuu luottamukseen
- toiminta on vastavuoroista

- yhteisille kohtaamisille on paikkansa ja rakenteensa (järjestötapaamiset 2-3 kertaa vuodessa
yhteistyötahojen kanssa järjestettynä sekä yhteistyö kaupungin strategiaa ja hyvinvointikertomusta
laadittaessa)
Lisäksi Jämsän kaupungissa toimivat ns. vaikuttamistoimieliminä vammaisneuvosto ja
vanhusneuvosto, joka pitää sisällään veteraaniasiain neuvottelukunnan. Vammaisneuvostossa on
järjestöjen nimeämiä jäseniä 10 jäsentä (sekä henkilökohtaiset varajäsenet), vanhus- ja
veteraaniasiain neuvottelukunnassa 9 jäsentä (sekä henkilökohtaiset varajäsenet). Näissä
toimielimissä on lisäksi Kuhmoisten kunnan sekä Jämsän kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja
terveyslautakunnan edustajat.
Tulevaisuuden Jämsässä tarvitaan toimivia ja vuorovaikutteisia yhteistyökanavia, toimintatapoja
sekä yhteisiä tavoitteita järjestöjen, kunnan ja maakunnan välillä.
Jämsän kaupungin yksi perustehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Jämsän
kaupungissa hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävä työ kuvataan neljän vuoden välien työstettävässä
hyvinvointikertomuksessa. Tämän hyvinvointityön suunnittelussa otetaan mukaan myös järjestöjä.

3 Jämsän kaupunkikonsernin tuki kolmannelle sektorille
3.1 Avustusten myöntäminen järjestöille
Kohdeavustuksia järjestöille, yhteisöille ja yksityisille Jämsän kaupungilla myöntävät sivistystoimi
sekä sosiaali- ja terveystoimi. Kaupungin tilavaraukset on esitelty myös tässä kappaleessa.
A) Sivistystoimi
Sivistystoimialalla myönnetään kohdeavustuksia järjestöille, yhteisöille ja yksityisille kuntalaisille.
Samat periaatteet koskevat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen avustustoimintaa.
Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella, jonka lisäksi tehdään vapaamuotoinen suunnitelma
hankkeesta kustannusarvioineen. Myös mahdollinen toiminnasta saatava tulo on arvioitava ja
hakemuksesta on käytävä ilmi, onko kohteeseen saatu muualta avustuksia. Avustukset haetaan
pääsääntöisesti etukäteen kuitenkin niin, että ohjattujen liikunta- tai muiden ohjattujen ryhmien
ohjausavustukset haetaan jälkikäteen. Hakemukseen on kirjattava haettava avustussumma.
Avustusta voidaan hakea ympäri vuoden, mutta kuitenkin viimeistään 01.12. mennessä.
Avustus maksetaan jälkikäteen kuittijäljennöksiä tai muuta riittävää selvitystä vastaan. Avustuksesta
voidaan maksaa kuitenkin osa etukäteen, mikäli kohteen/hankkeen toteutuminen sitä edellyttää.
Mikäli tapahtuma ei toteudu maksetusta tuesta huolimatta, peritään maksettu tuki takaisin.
Lomakkeet ja ohjeet
Avustustoiminnan periaatteet http://www.jamsa.fi/images/Avustustoiminnan_periaatteet.pdf
Hakemuslomake http://www.jamsa.fi/images/Avustuhakemus_sivistys.pdf
Lisätietoja sivistystoimen avustuksista antavat:
Liikuntapalvelut
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
puh. 040 571 6556

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut
palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt
puh. 040 538 0452
B) Jämsän kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi
Avustukset:
Avustusten myöntäminen on harkinnanvaraista ja määrärahasidonnaista. Avustuksia myönnetään
niin vammaispalveluista kuin sosiaalityöstä ja perhepalveluista.
Hakeminen:
Vammaispalvelut:
- toistaiseksi voimassa olevia avustuksia (mm. Kehitysvammaisten Tuki ry, kerhotoiminta)
- määräaikaisia avustuksia (mm. Keski-Suomen Näkövammaiset äänilehtitoiminta ja Kuulo ry)

Sosiaalityö ja perhepalvelut:
- määräaikaisia avustuksia yhdistyksille ja järjestöille

Hakuaika:
-vammaisjärjestöt: vammaispalvelupäällikölle vapaamuotoinen hakemus keväällä/kesällä ennen
talousarvion laadintaa
-sosiaalityö ja perhepalvelut: tulosaluejohtajalle vapaamuotoinen hakemus keväällä/kesällä ennen
talousarvion laadintaa

Myöntäminen
-talousarvion määrärahojen puitteissa, päätökset tehdään vuosittain
Yhteystiedot:
Sosiaali- ja terveystoimi
Palveluasiantuntija Leena Rauhamäki
Kelhänkatu 3
42100 Jämsä
puh. 050 4087235

3.2 Tilat
Sali- ja tilavuorovarauksia voivat tehdä niin seurat, yksityiset kuin yksityiset henkilötkin.
Vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki myöntää peruskoulujen, Jämsän lukion ja
Särkijärven kuntotalon liikuntatilojen vakiovuorot iltakäyttäjille. Yhdyskuntatoimialalta myönnetään
ulkoliikuntatilojen käyttövuorot kesäkaudelle; vastuuhenkilönä liikuntapaikkamestari Jani Virtanen p.
0400 607 842.
Vakiovuorot julistetaan haettavaksi vuosittain kaupungin ilmoituslehdessä ja internetissä. Vuoroja
haetaan varausjärjestelmän kautta. Myös liikuntatilojen yksittäisvuorot haetaan pääsääntöisesti
sähköisen varausjärjestelmän kautta. Liikunta- ja koulutilojen vakiovuorojen varaustilanteen voi

tarkistaa järjestelmästä ennen varaustiedustelua. Koulutilojen yksittäisvaraukset hoidetaan
koulukohtaisesti koulusihteerien kautta. Tiedusteluihin vastaa toimistosihteeri Merja Väisänen puh.
040 357 8431, vapaa- aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki puh. 040 571 6556 tai koulusihteerit.
Kivipankin varauksia hoitaa kulttuuriohjaaja Päivi Himanen p. 0400 951 828, Köpiksen ja muiden
nuorisotilojen tilavarauksia hoitaa palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt p. 040 538 0452.
Lomakkeet
Bändikämppähakemus (pdf)
Vakiovuorohakemus (pdf)
Yksittäisvuorohakemus (pdf)
Tässä vielä nettisivujen osoitteet:
http://www.jamsa.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu/liikunta-ja-kuntosalit/salivuorot
http://www.jamsa.fi/images/asukkaille/Nuoriso/banditilahakemus.pdf

http://www.jamsa.fi/images/Yksittäisvaraus.pdf
http://www.jamsa.fi/images/Vakiovuorohakemus_koulutila2018.pdf

Tilojen varausprosessia kehitetään Jämsän kaupungilla lähitulevaisuudessa.
Mikäli järjestöt pitävät tilaisuuksia esim. isommilla kouluilla, Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja
Tekstiilipalvelut liikelaitoksesta on mahdollisuus tilata sinne tarjoamisia. Tilausosoite on
ruokapalvelukeskus@jamsa.fi

3.3 Yhdistysten ja kaupungin yhteismarkkinointi ja muu näkyvyys
Myönnettäessä kaupungin sivistystoimen kohdeavustusta tapahtuman tai tilaisuuden
järjestämiseen, kaupungin logo tai ilmoitus tulee julkaista ilman erillistä korvausta järjestön
tapahtumaa koskevissa lehti-ilmoituksissa, julkaisuissa, internetsivuilla ja sosiaalisen median
kanavissa. Kaupungin viiri, banderolli tai muu vastaava ilmoitus on näkyvillä tapahtumissa ja
tilaisuuksissa. Muu näkyvyys tapahtumassa sovitaan tapauskohtaisesti.
Yhdistysten järjestämien kaikille avoimien tilaisuuksien, tapahtumien ja aktiviteettien markkinointiin
kaupunki voi osallistua mm. edelleen jakamalla järjestöjen tuottamia ilmoituksia ja muuta
informaatiota kaupungin eri some-kanavilla. Ilmoitusten jakaminen edellyttää yhdistyksiltä aktiivista
yhteydenottoa kaupungin viestintään hyvissä ajoin ennen tapahtumaa tilaisuutta.
Kaupungin edustaja, toimialajohtaja tai asiantuntija voi osallistua tapahtumaan tai tilaisuuteen
erikseen sovittaessa esim. puhujana tai tilaisuuden avaajana.
Järjestön ilmoitus- ja muuta mainosmateriaalia voi olla esillä ja sitä on saatavilla kaupungin
neuvonnassa. Kaupungin internetsivuilla julkaistaan vähintään yhdistyksen yhteystiedot ja linkki
yhdistyksen internetsivuille, kun ne yhdistyksestä kaupungille toimitetaan. Kaupungin osallistuessa
messuille omalla osastollaan, voi yhdistys tai järjestö olla mukana osastolla messujen teeman
soveltuessa järjestön toimintaan.

Yhteistyötä tehdään myös yhteisten tapaamisten muodossa. Järjestötapaamisia on syksyin ja
keväisin ajankohtaisilla teemoilla. Lisäksi tarpeen mukaan järjestetään erillisiä kokoontumisia jonkin
teeman tiimoilta.

3.4 Tyttäret ja järjestöyhteistyö
Kehittämisyhtiö Jämsek Oy
Jämsek Oy on Jämsän kaupungin omistama kehittämisyhtiö, joka tarjoaa yrityspalveluja ja
koordinoi aluekehittämistä. Jämsek on asiantuntijaorganisaatio. Yhtiön perustehtävänä on toimia
Jämsän elinkeinoelämän kehittäjänä. Kehittämistyötä tehdään neuvomalla yrittäjäksi ryhtyviä sekä
jo toimivia yrityksiä, välittämällä tietoa koulutus- ja konsultointimahdollisuuksista sekä muista
yrityspalveluista sekä yhdessä kuntien kanssa hoitamalla elinkeino- ja aluepolitiikkaa ja strategian
mukaista sijoittumismarkkinointia.
Verkostokumppaneina mm. Yrittäjäjärjestöt, Kauppakamari, K-S Yrittäjät, Sekes ry (seudulliset
kehittämisyhtiöt)
Yhteistyömuotoja muun muassa:


yritysten kasvuun ja kehittämiseen liittyvät hankkeet (mm. Kasvu Open, yritysten kasvun
sparrausohjelma, yritysten mentorointi/yrityskummit, digijohtajaksi –hanke)



kasvuun ja kehittämiseen liittyvät tilaisuudet, yritysten muistamiseen liittyvät tilaisuudet ja
niissä pidettävät puheet; esim. Ajatushautomo, osaamisen kehittämiseen liittyvä koulutus,
seudulliset Y-Juhlat, Keski-Suomen Yrittäjäjuhlat, yritysten eri juhlavuodet,
omistajavaihdoskampanjoita jne.



ajankohtaisia, seudullisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia kannanottoja, lausuntoja
yritystoiminnan kehittämiseen, yrittäjyyden merkitykseen seudun elinvoiman näkökulmasta.
Kasvupalveluja maakuntauudistuksessa pohdittu yhteisillä foorumeilla



yrityksiltä tulleita viestejä välitettäväksi eri verkostoille, myös kaupungin suuntaan liittyen
yritystoiminnan/infran, päätöksenteon tiimoilta

Jämsän Terveys Oy
Jämsän Terveys on Pihlajalinnan ja Jämsän kaupungin keväällä 2015 perustama yhteisyritys, joka
tuottaa Jämsän kaupungin terveys-, hyvinvointi- sekä vanhuspalvelut.
Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on keskitetty Ikätorille, jonne on keskitetty ikäihmisten
palveluneuvonta. Ikätori on käynyt esitäytymässä eri järjestöille varsin laajasti. Näissä tilaisuuksissa
on painotettu kolmannen sektorin tärkeyttä ja merkitystä palveluissa.
Järjestöyhteistyömuotoja muun muassa:


Hyvä Joulumieli lahjakortit – MLL:n ja Punaisen ristin yhteiskeräys, johon
perhepalvelukeskus ja sosiaalitoimi etsivät lahjakorttien saajat ja hoitaa jakelun.



MLL:n perhekahvilassa käy neuvolan perheohjaaja.



Lapsiperheiden toimintakalenterin ylläpito, johon tulevat maksuttomat alle kouluikäisten
perheille tarkoitetut viikoittaiset tilaisuudet (SRK, MLL –tilaisuudet)



Pelastakaa Lapset Ry:n kanssa varamummo yhteistyö. Jos heillä on varamummo tarjolla,
niin kysyvät neuvolasta/perheohjaajalta lapsia. Yhdessä on käyty tutustumassa
perheeseen/lapseen.



Seurakunnan perhekerhossa on neuvolan perheohjaaja käynyt.



Lions Club jouluajan muistamiset, organisointi neuvolassa.



Seurakunnan diakoniatyön kanssa yhteistyötä ruoka-avun merkeissä.



SPR:n ystäväpalvelu - asiakasohjaus



Ankkuri ry (Kosmo-hanke) - asiakasohjaus, 2 työntekijää Kosmon ohjausryhmässä,
konsultaatio



A-kilta - asiakasohjaus, kuukauden ens. torstaina A-kilta kokoontuu klinikalla, konsultaatio,
toimintaryhmä kerran viikossa Kiltakalliolla



Emppis ry - asiakasohjaus, työnohjaus, luennot



Jämsän Muistiyhdistys - asiakasneuvonta, yhteistyö koulutuksissa



Punainen Risti - Jämsä ja Jämsänkoski ystävävälitys Ikätorin kautta.



Eläkeliitto Jämsän yhdistys - Apuset vapaaehtoiset, heitä Ikätori välittää asiointi- saattajaulkoilu yms. apuun.



Veteraanit - muutama henkilö tekee vapaaehtoistyötä veteraanien hyväksi. Ikätorilla
yhteystiedot



Eläkeläisjärjestöt- luennot ja palvelutalojen ulkoiluapu



Jämsän Muistiyhdistys - asiakasohjaus



Jämsän Seudun kuulo ry -asiakasohjaus, kuulopäivät.



Keski-Suomen näkövammaiset ry- asiantuntijuutta näkövammaisuuteen liittyen



Seniorit ry- yhteistyö koulutuksien järjestämisessä



Monikko (monikansallisuutta edistävä yhdistys) ry:n kanssa yhteistilaisuudet



Keski-Suomen syöpäyhdistys - yhteisluentoja



Ulkoilutapahtuma yhdessä järjestöjen kanssa

Lisätietoja:
Ikätori p. 050 570 04 46
JT.ikatori@pihlajalinna.fi

Riitta Luoto, palveluvastaava
Varahenkilöyksikkö / Jämsän Terveys Oy
Koskentie 13 42100 JÄMSÄ

riitta.luoto@pihlajalinna.fi
p. 0400 012 226

3.6 Muu tuki järjestöille
Järjestöjä tukevia ja apua antavia tahoja on muitakin kuin kaupunki. Tässä keskeisimmät:
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry / KYT-järjestöpalvelut: www.kyt.fi/jarjestopalvelut/



Maksuttomia tuki- ja neuvontapalveluita yleishyödyllisille yhdistyksille
Järjestökoulutuksia ja yhteistyöverkostoja

Leader Vesuri-ryhmä: http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_vesuri-ryhma



Rahoitusta yhteisöjen kehittämiseen ja investointeihin
Maksutonta neuvontaa ja tukea Leader-rahoitukseen, -toimintaan ja -hankkeisiin liittyen

Yhdistystori.fi www.yhdistystori.fi




Ilmainen alusta yhdistysten viestintään
Hyödyllistä tietoa ja uutisia järjestötoiminnan tueksi
Kattava tietopankki yhdistysten rahoituksista ja varainhankinnasta
https://www.yhdistystori.fi/tietopankki/?sivu=47

Keski-Suomen Kylät ry www.keskisuomenkylat.fi



Maksutonta tukea ja neuvontaa kylä- ja asukasyhdistyksille
Keski-Suomen kylärekisteri

4 Yhteyshenkilöt Jämsän kaupungilla


Neuvonta: Keskuskatu 8; 42100 Jämsä, p. 040 825 2797 neuvonta.kaupunki@jamsa.fi



Liikuntapalvelut: Vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
katja.pohjoismaki@jamsa.fi puh. 040 571 6556



Nuoriso- ja kulttuuripalvelut: palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt hannu.ahlstedt@jamsa.fi
puh. 040 538 0452



Sosiaali- ja terveystoimi: Palveluasiantuntija Leena Rauhamäki leena.rauhamaki@jamsa.fi
puh. 050 4087235



Hyvinvoinnin edistäminen: Työhyvinvointikoordinaattori Hannele Rahkonen
hannele.rahkonen@jamsa.fi puh. 040 571 2088



Viestintä ja markkinointi: Viestintäpäällikkö Laura Walden laura.walden@jamsa.fi p.040
545 0687



Elinvoiman edistäminen ; Kehittämisyhtiö Jämsek Oy: Toimitusjohtaja Ulla Haggrén
ulla.haggren@jamsek.fi p. 040 526 1393

