
Hei ja hyvää syksyä kaikille!

Taas on aika järjestökirjeen ja luetkin parasta aikaa järjestökirjeen 
syksyistä versiota, syyskirjettä 10/2021. Järjestökirje tipahtaa 
vastaanottajiensa sähköpostiin kolmesti vuodessa kevät-, kesä- ja 
syyskirjeen muodossa. Kirjeen lisäksi muistuttelemme kaupungissa 
ajankohtaisista aiheista epäsäännöllisen säännöllisesti  
järjestöviestin muodossa.  

Yksi kirjeen tehtävistä on toimia viestinviejänä kaupungin kolmannen 
sektorin toimijoiden välillä ja sitä kannattaakin hyödyntää yhdessä 
tekemiseen. Järjestökirjeen avulla voi etsiä vapaaehtoisia tekijöitä 
tapahtumiin tai kysellä yhteistyökumppaneita hankkeisiin ja  muuhun 
toimintaan.  

Jo lähetetyt järjestökirjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta 
osoitteessa kangasala.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/hyvinvointi/
jarjestoyhteistyon-ohje/jarjestokirje/ ja ne voi tilata suoraan omaan 
sähköpostiinsa osoitteessa jarjestoyhteistyo@kangasala.fi.  Kirjeen 
voi tilata kuka tahansa järjestö-, yhdistys- tai seuratyöstä  
kiinnostunut, pelkkä kiinnostus kolmannen sektorin toimintaan 
riittää.  

Terveiset 
järjestötreffeiltä 
Järjestötreffejä vietettiin jälleen pitkän tauon jälkeen Kangasala-ta-
lossa torstaina 14.10.2021. Tilaisuuteen osallistui kolmannen sektorin 
edustajia noin kahdestakymmenestä eri järjestöstä, seurasta tai 
yhdistyksestä. 
  
Vapaamuotoisessa tapaamisessa kuultiin mielenkiintoisia puheen-
vuoroja sekä keskustelunavauksia. Keskiöön nousivat yhteistyö eri 
toimijoiden välillä, sekä toive löytää yhteisiä tiloja arjen toimintaan, 
tapahtumiin sekä tavaroiden säilytykseen. Vaikka järjestötaloa ei 
Kangasalta vielä löydy, erilaisia tapoja yhteisen tekemisen paranta-
miseen on varmuudella luvassa.  
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Tapaamisessa käytyjen keskustelujen pohjalta näyttää että korona-
virus on tuonut kolmannen sektorin toimintaan myös hyvää. Monessa 
järjestössä tietotekniikka on valjastettu kiireisen arjen avuksi mikä on 
kehittänyt toimintaa. Myös tuleva vuosi 2022 näyttää positiiviselta ja 
toimintaa suunnataan takaisin tutuille raiteilleen. Lisäksi  
keskusteluissa saatiin hyviä ideoita tulevaa Kulttuuri- ja  
hyvinvointitoria varten. 
 
Tilaisuudessa kuultiin Kangasalan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden 
johtajan Marke Vornasen ja kulttuurikoordinaattori Anna Toivan 
puheenvuorot, sekä Arttelin toiminnanjohtaja Nina Lindbergiä, joka 
kertoi lähella.fi -palvelusta. Mikäli et ole vielä tutustunut palveluun ja 
sen yhdistyksille tarjoamiin ominaisuuksiin kannattaa vierailla osoit-
teessa lahella.fi. Esimerkiksi palvelun kautta ilmoitetut tapahtumat 
menevät automaattisesti Pirkanmaan ja Aamulehden tapahtuma- ja 
menoinfoon. Muita puheenvuoroja kuultiin Kangasalan uudelta 
kehitysjohtaja Johanna Järviseltä sekä järjestöyhteistyön tekijöiltä. 
 

Kulttuuri- ja hyvinvointitori  
järjestetään 8.-9.4.2021
  
Tulevan vuoden kulttuuri- ja hyvinvointitoria tullaan viettämään  
lauantaina 9.4.2021. Tapahtuma käynnistyy kuitenkin jo perjantaina 
8.9. tapahtuman aloittavalla kuorojen kierroksella johon kaikki 
kaupungin kuorot toivotetaan tervetulleiksi esiintyjiksi.  

Järjestötreffeillä kerättiin ideoita tulevaan tapahtumaan ja hyvinä 
uusina ajatuksina esiin nousivat paneelikeskustelut ajankohtaisista 
aiheista, kulttuurikävelyt, nuorille suunnattu ohjelma, ja yhteisesti 
toteutettu tilataideteos.

Tänä vuonna kaikilla tapahtuman tekemisestä kiinnostuneilla kaupun-
kilaisilla on mahdollisuus osallistua sen tekemiseen osana tekijätiimiä. 
Mikäli olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena tapahtuman 
tuotannossa, voit ilmoittautua jo nyt osoitteessa https://q.surveypal.
com/Vapaaehtoiseksi-Kulttuuri--ja-hyvinvointitorille-2022.
 
Järjestöjen yhteinen Kulttuuri- ja hyvinvointitorin suunnittelupalaveri 
pidetään torstaina 20.1.2022 klo 17-19.Kaikki kiinnostuneet ovat 
tilaisuuteen tervetulleita.  
 

Toimintaa vuodelle 2022 
Tuleva vuosi sisältää paljon jo suunniteltuja toimintoja järjestöyh-
teistyön kehittämiseen Kangasalla. Luvassa on ainakin muutamia 
yhteisiä tapaamisia sekä pienempiä ja suurempia tapahtumia. Myös 
kolmannen sektorin yhteistä virkistysiltaa on jo mietitty loppuke-
väälle. Kaikesta tästä tulemme tiedottamaan järjestöviestien ja 
järjestökirjeen muodossa.  

Muistattehan myös ilmoittaa järjestönne kaikki tapahtumanne myös 
Kangasalan kaupungin tapahtumakalenteriin. Kangasalan kaupun-
gilla on tarjota myös runsaasti edullisia tiloja yhdistysten kokouksiin, 
vapaa-ajan toimintaan, sekä tapahtumiin. Tutustu tiloihin ja  
tapahtumien järjestämiseen kaupungissa tarkemmin kaupungin 
sivuilla

Joulu tulla jolkottaa 
Vielä ehdit ilmoittaa joulunajan ohjelmanne osaksi Kangasalan joulua. 
Kangasalan kaupunki, Visit Kangasala ja Kangasalan kulttuuripalve-
lut keräävät yhteisesti tietoa joulun ajan tapahtumista, myyjäisistä, 
pop up kaupoista, sekä muista joulun iloa tuovista tempauksista. 
Ilmoittamalla joulunajan ohjelmanne mukaan yhteiseen kokonaisuu-
teen se tulee näkymään osana myös Kangasalan kaupungin jouluna-
jan viestintää ja markkinointia. Joulukauden ohjelmaa voi ilmoittaa 
26.11.2021-9.1.2022 väliselle ajalle. 
Ilmoita ohjelma mukaan oheisella lomakkeella 31.10.2021 mennessä 
Joulunajan ohjelma (surveypal.com). Ilmoittautumiset jouluikku-
nagalleriaan tehdä erillisellä lomakkeella, jonka löydätte täältä 
Jouluikkunagallerian osallistujat (surveypal.com). 

Björkqvist -rahaston apurahat vuodelle 2022  
Björkqvist -rahaston apurahat tieteeseen, taiteeseen ja opiskeluun 
vuodelle 2022 ovat haettavissa 27.10.-26.11.2021. Katso lisää https://
www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/avustukset/kulttuuri/
bjorkqvistin-rahaston-stipendit-ja-apurahat/ 
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Joulu tulla jolkottaa 
Vielä ehditte ilmoittaa joulunajan ohjelmanne osaksi 
Kangasalan joulua. Kangasalan kaupunki, Visit Kangasala ja 
Kangasalan kulttuuripalvelut keräävät yhteisesti tietoa joulun 
ajan tapahtumista, myyjäisistä, pop up kaupoista, sekä muista 
joulun iloa tuovista tempauksista. Ilmoittamalla joulunajan 
ohjelman mukaan yhteiseen kokonaisuuteen se tulee näky-
mään osana Kangasalan kaupungin joulunajan  
viestintää ja markkinointia. Joulukauden ohjelmaa voi ilmoit-
taa 26.11.2021-9.1.2022 väliselle ajalle.
 
Ilmoita ohjelma mukaan oheisella lomakkeella 31.10.2021 
mennessä Joulunajan ohjelma (surveypal.com). Ilmoittautumi-
set jouluikkunagalleriaan tehdä erillisellä lomakkeellaJouluik-
kunagalleria (surveypal.com). 

Björkqvist -rahaston apurahat 
vuodelle 2022 
 
Björkqvist -rahaston apurahat tieteeseen, taiteeseen ja 
opiskeluun vuodelle 2022 ovat haettavissa 27.10.-26.11.2021. 
Avustuksia on aikaisempina vuosina myönnetty myös yhdis-
tysten järjestämiin tapahtumiin ja julkaisuihin. Katso lisää 
kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/avustukset/kulttuuri/
bjorkqvistin-rahaston-stipendit-ja-apurahat/ 

 TAPAHTUMIA 
Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksen virtuaalita-
paaminen päättää vuoden 2021 virtuaalitapaamisten 
sarjan tiistaina 2.11.2021 klo 16 
 
Kangasalan kaupungin vuoden viimeisessä virtuaalitapaa-
misessa keskustellaan kaupunkilaisten yhteisistä asioista 
kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.  

Sosiaali- ja terveyskeskus vastaa Kangasalan kaupungin ja 
Pälkäneen kunnan sosiaali- ja perhepalveluista, vanhuspalve-
luista ja terveyspalveluista. Voit lähettää sosiaali- ja terveys-
palveluita tai vaikkapa sote-uudistusta koskevan kysymyksesi 
etukäteen 26.10. mennessä osoitteeseen tapahtumat@
kangasala.fi. 

Lue lisää virtuaalitapaamisesta ja katso osallistumislinkki 
alapuolelta aukeavan linkin kautta: 
kangasala.fi/ajankohtaista/kangasalan-sosiaali-ja-terveys-
keskuksen-virtuaalitapaaminen-paattaa-vuoden-2021-virtu-
aalitapaamisten-sarjan/ 
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Kauhujen Kangasala –hurja halloweenviikonloppu syntyy 
yhteistyöstä ja osallisuudesta 

Kauhujen Kangasala – hurja halloweenviikonloppu on täynnä 
selkäpiitä karmivan hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Hallo-
weenina 29. -31.10. Järjestettävässä tapahtumassa on mukana 
myös paikallisia kolmannen sektorin toimijoita. Lisäksi nuorille 
ja aikuisille suunnattu kauhukierros on toteutettu yhteistyössä 
vapaaehtoisten kaupunkilaisten kanssa ja on loistava esimerkki 
osallistavasta yhteistoiminnasta kaupungin ja kaupunkilaisten 
välillä. 
 
Tapahtumaviikonloppuna luvassa mm. lasten halloweendisko, 
valotyöpaja, pimeä konsertti ja hurjaakin hurjempi  
pukukilpailu. Jännittävät halloween-teemaiset kierrokset nos-
tattavat niskakarvoja, eikä jännitystä puutu myöskään nuorille 
ja aikuisille suunnatulta Kulkijat -kauhukierrokselta. 

Katso kaikki viikonlopun tapahtumat kaupungin verkkosivuilta 
kangasala.fi/ajankohtaisettapahtumat tai Facebookista 
Kauhujen Kangasala – hurja halloweenviikonloppu. 
 
Ruutanan monitoimitalon avajaisia juhlitaan 27.11. 

Ruutanan uusi kauan odotettu monitoimitalo aukeaa pian 
kokonaisuudessaan. Talon kaikille avoimia avajaisia vietetään 
lauantaina 27.11.2021 klo 10-15. 

Toimiiko seuranne, yhdistyksenne tai järjestönne Ruutanassa ja 
haluatteko olla mukana avajaisissa? Laita viestiä  
isabella.rossi@kangasala.fi  
 
Rauhoitutaan jouluun 23.12.2021 klo 20 

Lyhtykulkueen kokoontumisessa Kirkkoharjulla lauletaan 
yhdessä Maa on niin kaunis, ja hiljennytään jouluun ennen viime 
hetken kiireitä. Paikan päälle laulamaan ja tunnelmoimaan 
ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet.  
 

Lähetä meille postia  
Järjestöyhteistyön toimijoiden yhteinen sähköpostiosoite - 
jarjestoyhteistyo@kangasala.fi - on avattu! Tavoitat tämän 
osoitteen kautta niin kaupungin järjestöyhteistyön henkilöt 
kuin järjestöagentitkin. Olethan meihin yhteydessä matalalla 
kynnyksellä, missä tahansa järjestöihin liittyvissä kysymyksissä! 

Terveisin,
Kangasalan 
järjestöyhteistyön tiimi

https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tapahtumien-jarjestaminen/ajankohtaiset-tapahtumat/

