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Jämsän	 kaupungilla	 vahvistetaan	 strategisesti	 tär-
keää	osallisuutta.	Vuosittain	järjestetään	järjestöta-
paamisia yhteistyössä kumppaneiden kanssa. 

Jämsässä	 toimii	 runsaasti	 järjestöjä.	 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	re-
surssien maailmassa yhteistyö ja voimavarojen yh-
distäminen	tuottavat	parasta	tulosta.

Tämä	asiakirja	on	tarkoitettu	helpottamaan	kaupun-
kikonsernin ja järjestöjen välistä yhteistyötä. 

1.  Johdanto

2.  Yhteistyön tavoite ja tarkoitus
Kunnissa	kehitys	kulkee	kohti	kansalaisyhteiskuntaa,	
näin	myös	meillä	Jämsässä.	Järjestöillä	on	merkittä-
vä rooli kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Jämsä on 
yhteisö ja kaupunki on alusta, joka luo järjestötoi-
minnan	puitteet	ja	mahdollisuudet.	Kunnan	roolina	
on yhteisön elinvoiman saaminen esiin. Järjestötyö 
on	osa	kaupungin	elinvoimaa	ja	hyvinvointia.	Kunti-
en	tulevaisuuden	rooli	määrittyy	kasvua	ja	alueiden	
kehittämistä	palvelevaksi.	 Järjestöt	voivat	olla	elin-
voiman	moottoreita	ja	hyvinvoinnin	edistäjiä.

Meillä Jämsässä kaupungin ja järjestöjen yhteis-
työn	 tavoitteena	 on	 avoin	 vuorovaikutus	 kunta-	 ja	
järjestötoimijoiden välillä. Tarvitsemme järjestötoi-
minnan	 moniulotteisuuden	 ymmärtämistä;	 miten	
järjestötoiminnassa mukana olevien asukkaiden 
osaamista	 ja	 kehittämispotentiaalia	 voidaan	 meil-
lä	 Jämsässä	 käyttää.	 Se	 on	 tavoitteellista	 kumppa-
nuutta.	 Yhteistyö	 saa	 kasvot	 järjestön	 luonteesta	
käsin. Järjestö voi toimia kaupungin suuntaan pal-
velujen	 tuottajana,	 jäsentensä	 äänitorvena	 tai	 va-
paaehtoistyötä 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.	vaikuttamis-
toimieliminä vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto 

ja	syksyllä	2021	perustettu	elinvoimaneuvottelutoi-
mikunta	 sekä	 nuorisovaltuusto.	 Vammaisneuvos-
tossa on järjestöjen nimeämiä jäseniä 10 jäsentä 
(sekä	henkilökohtaiset	varajäsenet),	vanhusneuvos-
tossa	9	jäsentä	(sekä	henkilökohtaiset	varajäsenet).	
Näissä toimielimissä on lisäksi kaupunginhallituksen 
ja sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat. 

Jämsässä toimii myös nuorisovaltuusto, jonka teh-
tävänä	on	muun	muassa	edistää	ja	kehittää	nuorten	
vaikuttamis-	ja	osallistumismahdollisuuksia	Jämsäs-
sä sekä luoda nuorille mahdollisuuksia mielekkää-
seen toimintaan. Nuorisovaltuusto tuo esiin nuo-
rilta	 tulleita	 aloitteita	 ja	 avaa	 nuortennäkökulmaa	
kunnalliseen päätöksentekoon ja toimii linkkinä 
nuorten	ja	kaupungin	päättäjien	välillä	osallistumal-
la esimerkiksi lautakuntatyöskentelyyn eli nuoriso-
valtuusto valitsee edustajansa Jämsän eri lautakun-
tiin.	Nuorisovaltuuston	toimikausi	on	kaksi	vuotta.	

Elinvoimaneuvottelutoimikunnassa	 on	 9	 jäsentä	
eri	 toimialoilta:	 matkailu	 (1),	 yrittäjäjärjestö	 (1),	
teollisuus	 (1),	 vähittäiskauppa/palvelut	 (2),	 Gradia	
(1),	 luottamushenkilöedustaja	 (1),	 viranhaltijat	 (2).	
Elinvoimaneuvottelukunta	 kutsutaan	 kokoon	 kau-
punginjohtajan tai elinvoimajohtajan toimesta n. 4 
kertaa vuodessa.  

Tulevaisuuden Jämsässä tarvitaan toimivia ja vuo-
rovaikutteisia	yhteistyökanavia,	toimintatapoja	sekä	
yhteisiä	tavoitteita	järjestöjen,	kunnan	ja	hyvinvoin-
tialueen	välillä.

Jämsän kaupungin yksi perustehtävä on kuntalais-
ten hyvinvoinnin edistäminen. Tämä hyvinvoinnin 
edistämiseksi tehtävä työ kuvataan neljän vuoden 
välien	 työstettävässä	 hyvinvointi-	 ja	 turvallisuus-
kertomuksessa, joka pitää sisällään myös suunnitel-
man.	Tämän	hyvinvointityön	suunnittelussa	otetaan	
mukaan myös järjestöjä.
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Kohdeavustuksia järjestöille, yhteisöille ja yksityisille 
Jämsän kaupungilla myöntävät sivistystoimi sekä so-
siaali-	 ja	 terveystoimi.	 Kaupungin	 tilojen	 varauksiin	
liittyvät	asiat	on	esitelty	myös	tässä	kappaleessa.

Sivistystoimi

Sivistystoimialalla myönnetään kohdeavustuksia jär-
jestöille, yhteisöille ja yksityisille kuntalaisille. Samat 
periaatteet	 koskevat	 kulttuuri-,	 liikunta-	 ja	nuoriso-
palvelujen avustustoimintaa. 

Avustushakemukset	 suositellaan	 jätettäväksi	 ensisi-
jaisesti	sähköisen	asiointipalvelun	easiointi.jamsa.fi/
avustukset	kautta.

Sähköisen	lomakkeen	täyttö	on	tarkoin	ohjeistettu	ja	
avustushakemuksen	jättäminen	sähköisessä	asiointi-
palvelussa on nopeaa ja vaivatonta. Sähköisen avus-
tuslomakkeen	 täyttämisen	 voi	 jättää	 kesken	 ja	 tal-
lentaa	sen	luonnoksena	ja	jatkaa	lomakkeen	täyttöä	
myöhemmin.	 Hakijan	 Oma	 asiointi	 -osiossa	 kaikki	
hakemukset	säilyvät	tallessa	ja	niiden	tietoja	voi	hyö-
dyntää aina seuraavia avustushakemuksia tehtäessä.

Sähköisen	asiointipalvelun	käyttö	edellyttää	vahvan	
tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla. Yhdis-
tyksen, yrityksen tai yhteisön puolesta asioitaessa 
tulee	kirjautuneella	olla	 tähän	myönnetyt	Suomi.fi-
valtuudet. 

Ohje	Suomi.fi	-valtuuden	hakemiseen	on	www.jam-
sa.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu/liikunta-avustukset

Avustushakemuksen	voi	jättää	myös	paperilomaket-
ta	 käyttäen.	 Lomakkeen	 täyttämisen	 lisäksi	 hakijan	
tulee tehdä vapaamuotoinen suunnitelma avustet-
tavasta toiminnasta kustannus- ja tuloarvioineen.

Avustukset	 haetaan	 pääsääntöisesti	 etukäteen	 kui-
tenkin	niin,	että	ohjattujen	 liikunta-	 tai	muiden	oh-
jattujen	 ryhmien	 ohjausavustukset	 haetaan	 jälki-
käteen. Avustusta voidaan hakea ympäri vuoden, 
mutta	kuitenkin	viimeistään	1.12.	mennessä.	
Avustus	maksetaan	 jälkikäteen	kuittijäljennöksiä	tai	
muuta	riittävää	selvitystä	vastaan.	Avustuksesta	voi-
daan maksaa kuitenkin osa etukäteen, mikäli koh-
teen/hankkeen	toteutuminen	sitä	edellyttää.	Mikäli	
tapahtuma ei toteudu maksetusta tuesta huolimat-
ta,	peritään	maksettu	tuki	takaisin.

Lisätietoja

Liikunta- ja nuorisopalvelut
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
puh.	040	571	6556

Kulttuuripalvelut
kulttuurisihteeri-ohjaaja	Päivi	Himanen 
puh.	0400	951	828

3.  Jämsän kaupunkikonsernin tuki  
 kolmannelle sektorille

3.1  Avustusten myöntäminen järjestöille

www.jamsa.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu/liikunta-avustukset
easiointi.jamsa.fi/avustukset
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Sali-	ja	tilavuorovarauksia	voivat	tehdä	niin	yhdistyk-
set, järjestöt, yhteisöt, ryhmät kuin yksityiset henki-
lötkin.

Vapaa-aikapalvelupäällikkö	Katja	Pohjoismäki	myön-
tää peruskoulujen, Jämsän lukion ja liikuntahallin 
liikuntatilojen	 vakiovuorot	 iltakäyttäjille.	 Yhdyskun-
tatoimialalta	myönnetään	ulkoliikuntatilojen	käyttö-
vuorot kesäkaudelle.

Vakiovuorot	 julistetaan	 haettavaksi	 vuosittain	 kau-
pungin	 ilmoituslehdessä	 ja	 internetissä.	 Vuoroja	
haetaan	 varausjärjestelmän	 kautta.	 Myös	 liikunta-
tilojen	yksittäisvuorot	haetaan	pääsääntöisesti	 säh-
köisen	 varausjärjestelmän	kautta.	 	 Liikunta-	 ja	 kou-
lutilojen	vakiovuorojen	varaustilanteen	voi	tarkistaa	
järjestelmästä	ennen	varaustiedustelua.	Koulutilojen	
yksittäisvaraukset	hoidetaan	koulukohtaisesti	koulu-
sihteerien	kautta.	Tiedusteluihin	vastaavat	koulusih-
teerit sekä vapaa- aikapalvelupäällikkö Katja Pohjois-
mäki,	puh.	040	571	6556.

Kivipankin	varauksia	hoitaa	kulttuurisihteeri-ohjaaja	
Päivi	Himanen	puh.	0400	951	828,	Köpiksen	ja	mui-
den	nuorisotilojen	tilavarauksia	hoitaa	vapaa-	aika-
palvelupäällikkö Katja Pohjoismäki. 

Jokivarren puukoulu (Kelhänkatu	8)	on	remontoitu	
vanhaa	 kunnioittaen	 Jämsän	 vanhimpaan	 koulura-
kennukseen	vuodelta	1884.	Tilat	ovat	nykyisin	kau-
pungin,	 järjestöväen	 ja	 yksityistilaisuuksien	 pitoon	
tarkoitettu.	

Tiedustelut	 puukoulu@jamsa.fi	 tai	 puh.	 040	 825	
2797.	Tiloista	suurin	on	Palmroth	Sali,	lisäksi	on	5	pie-
nempää	kokoustilaa.	Myös	aula	 ja	kahvila	on	vuok-

rattavissa.	Tarkemmat	tiedot	hinnastoineen	löytyvät	
www.jamsa.fi/info-ja-asiointi/jokivarren-puukoulu

Kaupungin	 sisäliikuntatilojen,	 ulkoliikuntapaikkojen	
ja	 Puukoulun	 tilojen	 varaukset	 voi	 tehdä	 Timmi	
tilavarausjärjestelmän	 kautta	 www.jamsa.fi/info-
ja-asiointi/timmi-tilavarausjaerjestelmae. Timmi-
tilavarausjärjestelmään	 tulee	 myöhemmin	 myös	
muitakin	kaupungin	tiloja	varattavaksi.

Mikäli	 järjestöt	 pitävät	 tilaisuuksia	 esim.	 isommilla	
kouluilla, Jämsän Ateria- ja puhtauspalvelut liikelai-
toksesta	on	mahdollisuus	tilata	sinne	tarjoamisia.	Ti-
lausosoite	on	ruokapalvelukeskus@jamsa.fi

3.2  Tilat

Sosiaali- ja terveystoimi

Avustukset
Avustusten myöntäminen on harkinnanvaraista ja 
määrärahasidonnaista. Avustuksia myönnetään niin 
vammaispalveluista kuin sosiaalityöstä ja perhepal-
veluista.

Hakeminen, Vammaispalvelut
Toistaiseksi voimassa olevia avustuksia (mm. Kehi-
tysvammaisten	Tuki	ry,	kerhotoiminta)	ja	määräaikai-
sia avustuksia (mm. Keski-Suomen Näkövammaiset 
äänilehtitoiminta	ja	Kuulo	ry).

Hakeminen, Sosiaalityö ja perhepalvelut
Määräaikaisia avustuksia yhdistyksille ja järjestöille.

Hakuaika, vammaisjärjestöt
Vammaispalvelupäällikölle	 vapaamuotoinen	 hake-
mus	keväällä/kesällä	ennen	talousarvion	laadintaa.	

Hakuaika, sosiaalityö ja perhepalvelut
Tulosaluejohtajalle vapaamuotoinen hakemus ke-
väällä/kesällä	ennen	talousarvion	laadintaa.

Myöntäminen 
Talousarvion	 määrärahojen	 puitteissa,	 päätökset	
tehdään	vuosittain.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaaliohjaaja Elina Airaksinen
Kelhänkatu	3,	42100	Jämsä,	puh.	050	441	6226
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Osallistuva	budjetointi	on	toimintatapa,	 jossa	asuk-
kaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan 
keskusteluun,	 suunnitteluun	 ja	 päätöksentekoon.	
Taustalla on ajatus suorasta ja osallistavasta demo-
kratiasta,	 jossa	 asukkaat	 (yksityiset	 henkilöt	 tai	 yh-
distykset/järjestöt)	päättävät,	miten	kunnan	käytös-
sä olevia julkisia varoja käytetään. 

Kuka	tahansa	voi	ehdottaa	idean	sille,	miten	osallis-
tuvan	budjetoinnin	määrärahan	voisi	käyttää.	Osal-
listuvassa budjetoinnissa ei ole yhtä oikeaa mene-
telmää,	vaan	se	voidaan	toteuttaa	monin	eri	tavoin.	
Jämsän kaupungin ehdotuksen mukaan osallistuvan 
budjetoinnin määrärahan voisi myöntää esimerkiksi:

Tarkoituksena	 on,	 että	 ideoiden	 jättämisen	 jälkeen	
kunnassa	 asiantuntijat	 arvioivat	 ideat	 ja	 miettivät,	
ovatko	ideat	toteuttamiskelpoisia.	Samanlaisia	ideoi-
ta voidaan myös yhdistellä. Lopulta jatkoon menneet 
ideat etenevät äänestysvaiheeseen ja kuntalaiset 
voivat käydä äänestämässä ideoita ja eniten ääniä 
saaneet	ideat/idea	toteutetaan.	

Osallistuvan budjetoinnin määrärahasta päätetään 
vuosittain.	Osallistuvan	budjetoinnin	 ideointivaihet-
ta	 ja	äänestysvaihetta	voit	 seurata	 Jämsän	kaupun-
gin	nettisivuilla:	easiointi.jamsa.fi/osallistuva-budje-
tointi 

Osallistuvan	 budjetoinnin	 ideointivaiheen	 alkami-
sesta	ja	äänestyksestä	tiedotetaan	erikseen	Jämsän	
kaupungin toimesta. 

3.3  Osallistuva budjetointi 

• jonkun	rajatun	maantieteellisen	alueen	
kehittämiseen,	kuten	kylä	tai	kaupunginosa

• jonkun tehtäväkokonaisuuden määrärahojen 
käyttämiseen,	kuten	ulkoliikuntapaikkojen	
hoidon	ja	varustelun	resursointi

• jonkun kertaluonteisen hankkeen 
toteuttamiseen,	kuten	reitistöjen	
kehittämishankkeessa	rakennettavista	reiteistä	
päättämiseen.	

easiointi.jamsa.fi/osallistuva-budjetointi 
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3.4  Yhdistysten ja kaupungin yhteismarkkinointi ja muu näkyvyys

Myönnettäessä	 kaupungin	 sivistystoimen	 kohde-
avustusta	tapahtuman	tai	tilaisuuden	järjestämiseen,	
kaupungin logo tai ilmoitus tulee julkaista ilman eril-
listä korvausta järjestön tapahtumaa koskevissa leh-
ti-ilmoituksissa,	 julkaisuissa,	 internetsivuilla	 ja	 sosi-
aalisen median kanavissa. Kaupungin viiri, banderolli 
tai muu vastaava ilmoitus on näkyvillä tapahtumissa 
ja	tilaisuuksissa.	Muu	näkyvyys	 tapahtumassa	 sovi-
taan	tapauskohtaisesti.	

Yhdistysten	 järjestämien	kaikille	avoimien	tilaisuuk-
sien,	 tapahtumien	 ja	 aktiviteettien	 markkinointiin	
kaupunki voi osallistua mm. edelleen jakamalla jär-
jestöjen	tuottamia	ilmoituksia	ja	muuta	informaatio-
ta kaupungin eri some-kanavilla. Ilmoitusten jakami-
nen	edellyttää	yhdistyksiltä	aktiivista	yhteydenottoa	
kaupungin	viestintään	hyvissä	ajoin	ennen	tapahtu-
maa	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 neuvonnas-
sa. Kaupungin internetsivuilla julkaistaan vähintään 
yhdistyksen	yhteystiedot	ja	 linkki	yhdistyksen	inter-
netsivuille, kun ne yhdistyksestä kaupungille toimite-
taan. Kaupungin osallistuessa messuille omalla osas-
tollaan, 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.

3.5  Jämsän Terveys Oy 

Jämsän Terveys on Pihlajalinnan ja Jämsän kaupun-
gin keväällä 2015 perustama yhteisyritys, joka tuot-
taa	 Jämsän	 kaupungin	 terveys-,	 hyvinvointi-	 sekä	
vanhuspalvelut.

Järjestöjen	 kanssa	 tehtävä	 yhteistyö	 on	 keskitetty	
Hyvinvointitorille,	jonne	on	keskitetty	kaiken	ikäisten	
palveluneuvonta.	Hyvinvointitori	on	käynyt	esitäyty-
mässä	eri	järjestöille	varsin	laajasti.	Näissä	tilaisuuk-
sissa	on	painotettu	kolmannen	sektorin	tärkeyttä	ja	
merkitystä palveluissa.

Järjestöyhteistyömuotoja ovat
muun muassa:

• Siskot	ja	Simot	lahjakortit	–	yhteiskeräys,	johon	
perhepalvelukeskus ja sosiaalitoimi etsivät 
lahjakorttien	saajat	ja	hoitaa	jakelun.

• 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	kutsuttuna.

• MLL	jouluajan	muistamiset,	organisointi	
neuvolassa.

• Seurakunnan diakoniatyön kanssa yhteistyötä 
ruoka-avun merkeissä.

• SPR:n	ystäväpalvelu	-	asiakasohjaus
• 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-	
saattaja-	ulkoilu	yms.	apuun.

• Eläkeläisjärjestöt-  luennot ja palvelutalojen 
ulkoiluapu.

• Jämsän Seudun kuulo ry -asiakasohjaus, 
kuulopäivät.

• Keski-Suomen	näkövammaiset	ry-	asiantuntijuutta	
näkövammaisuuteen	liittyen.

• Seniorit ry- yhteistyö koulutuksien järjestämisessä
• Keski-Suomen syöpäyhdistys -  yhteisluentoja.
• Ulkoilutapahtuma yhdessä järjestöjen kanssa.

Lisätietoja

Hyvinvointitori	p.	050	570	04	46	
JT.hyvinvointitori@pihlajalinna.fi
Jämsän Terveys Oy
Sairaalantie	11,	42100	Jämsä
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Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry / KYT-järjestöpalvelut
Maksuttomia	tuki-	ja	neuvontapalveluita	yleishyödyllisille	yhdistyksille.
Järjestökoulutuksia ja yhteistyöverkostoja.

www.kyt.fi/jarjestopalvelut
 
Leader Vesuri-ryhmä
Rahoitusta	yhteisöjen	kehittämiseen	ja	investointeihin.
Maksutonta	neuvontaa	ja	tukea	Leader-rahoitukseen,	-toimintaan	ja	-hankkeisiin	liittyen.
 www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_vesuri-ryhma

Yhdistystori.fi 
Ilmainen	alusta	yhdistysten	viestintään.
Hyödyllistä	tietoa	ja	uutisia	järjestötoiminnan	tueksi.
Kattava	tietopankki	yhdistysten	rahoituksista	ja	varainhankinnasta.
 www.yhdistystori.fi
 www.yhdistystori.fi/tietopankki/?sivu=47
 
Keski-Suomen Kylät ry
Maksutonta tukea ja neuvontaa kylä- ja asukasyhdistyksille.
Keski-Suomen kylärekisteri.
 www.keskisuomenkylat.fi

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

Liikunta- ja nuorisopalvelut 
Vapaa-aikapalvelupäällikkö	Katja	Pohjoismäki,	katja.pohjoismaki@jamsa.fi,	puh.	040	571	6556

Kulttuuripalvelut 
Kulttuurisihteeri-ohjaaja	Päivi	Himanen,	paivi.himanen@jamsa.fi,	puh.	0400	951	828

Sosiaali- ja terveystoimi 
Sosiaaliohjaaja	Elina	Airaksinen,	elina.airaksinen@jamsa.fi,	puh.	050	441	6226

Elinvoima 
Suunnittelija	Katja	Lahtinen,	katja.lahtinen@jamsa.fi,	puh.	040	728	5656	

Hyvinvoinnin edistäminen 
Kehittämispäällikkö	Hannele	Rahkonen,		hannele.rahkonen@jamsa.fi,	puh.	040	571	2088

Turvallisuusasiat 
Henkilöstöpäällikkö	Maarit	Mäntykoski,	maarit.mantykoski@jamsa.fi,	puh.	040	7487992

Viestintä ja markkinointi 
Viestintäpäällikkö	Laura	Walden,		laura.walden@jamsa.fi,	puh.	040	545	0687
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3.6  Muu tuki järjestöille

Järjestöjä tukevia ja apua antavia tahoja on muitakin kuin kaupunki. Tässä keskeisimmät:


