
Hei kaikki Kangasalla toimivat 
kolmannen sektorin toimijat!  
Luet parhaillasi vuoden 2022 ensimmäistä järjestökirjettä. Kyseessä on 
kolmesti vuodessa lähetettävä isompi kooste, joka käsittelee järjestöjä 
kiinnostavia ja heille ajankohtaisia asioita Kangasalan kaupungissa. 
Järjestökirjeen lisäksi lähetämme kaikille sen vastaanottajille sään-
nöllisen epäsäännöllisiä järjestöviestejä, joissa on nostoja Kangasalan 
ajankohtaisista tapahtumista, koulutuksista, avustuksista sekä muista 
mielenkiintoisista aiheista. Jaamme kirjeessä myös mielellämme 
kolmannen sektorin omia viestejä. 

Mikäli et enää halua vastaanottaa meiltä viestejä, tai ne voisivat olla 
hyödyllisiä muillekin toimintaanne osallistuville voit ilmoittaa muutokset 
tilaukseen täältä https://q.surveypal.com/Jarjestokirje 

Vaikuta Kangasalla –tapaamiset jatkuvat 
16.3. keskiviikkona klo 18
Vaikuta Kangasalla –tapaamiset jatkuvat 16.3. keskiviikkona klo 18 
Vaikuta Kangasalla -tapaamiset tarjoavat suoran keskusteluyhteyden 
kangasalalaisten ja kaupungin johtajiston välillä. Vuoden ensimmäi-
sessä tapaamisessa kaupunginjohtaja Oskari Auvinen tavattavissa 
Kangasalan pääkirjaston lehtisalissa ja kaupungin YouTube -kanavalla. 
Tapaamisiin voi osallistua paikan päällä tai suorana striimattavan 
lähetyksen kautta. 

Osallistu tilaisuuteen Kangasalan pääkirjaston lehtisalissa tai YouTu-
ben välityksellä Kangasalan YouTube -kanavalla. 

Sivistyslautakunnan avustukset haetta-
vissa maaliskuun ajan
Sivistyslautakunnan avustukset haettavissa maaliskuun ajan 
Sivistyslautakunta avustaa yhdistysrekisterissä olevia liikuntaseuroja, 
nuorisojärjestöjä sekä kulttuurijärjestöjä vuosittain. Keväällä 2022 
sivistyslautakunta jakaa liikuntaseuroille toiminta-avustuksina 135 000 
€, nuorisojärjestöille 28 000 € ja kulttuurijärjestöille 31 500 €. 

Avustusta voi saada yhteisö, jonka kotipaikka on Kangasalan kaupunki 
tai toiminta, johon avustusta haetaan, sijoittuu Kangasalan kaupungin 
alueelle.  

Hakuaikaa on 31.3.2022 klo 15.00 saakka. Hakemukset toimitetaan 
sähköisellä lomakkeella. Hakulomakkeet ja tarkemmat ohjeet: 
https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/avustukset/ 

Lisätietoja: liikunnan palvelukoordinaattori Jarno Schutskoff 050 309 

https://q.surveypal.com/Jarjestokirje/0
https://youtu.be/am2F_uiPB-c
https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/avustukset/


4545, kulttuurikoordinaattori Anna Toiva, puh. 044 481 3020, nuori-
so-ohjaaja, tiiminvetäjä Marjaana Rosenqvist, puh. 050 550 9746 tai 
etunimi.sukunimi@kangasala.fi   

Vastaa Pirkanmaan tapahtuma- ja  
kulttuuribarometriin! 
Pirkanmaan kunnat käynnistävät vuosittain toteutettavan tapahtuma- 
ja kulttuuribarometrin osana kulttuuripääkaupunkihaun jatkohanke 
Operaatio Pirkanmaata. 

Kyselyn avulla kartoitetaan maakunnassa toimivien koronapande-
miasta kärsineiden tapahtumajärjestäjien, yhdistysten ja luovien alojen 
toimijoiden toimintaedellytyksiä, kehittämistarpeita ja tyytyväisyyttä 
kuntien tarjoamiin palveluihin. Tulosten avulla suunnataan alueen kun-
tien kehittämistoimintaa ja arvioidaan käynnissä olevien kehitystoimien 
vaikuttavuutta. 

Kyselyyn voi vastata anonyymisti 20.3. asti. Vastaaminen kestää 
5-10 minuuttia. Kyselyn lopussa voi jättää yhteystietonsa erillisellä 
lomakkeella, mikäli haluaa osallistua lahjakorttien arvontaan. Tulokset 
julkaistaan kevään aikana. 

Kyselyn toteuttaa Tampereen kaupunki yhteistyössä Pirkanmaan kun-
tien ja maakunnallisten kehittämishankkeiden kanssa. Osallistu kyselyyn 
osoitteessa: https://zef.fi/s/64rm912v/ 

 Työikäisten hyvinvointiryhmään etsitään 
yhtä järjestöedustajaa 
Paikka sopii hyvin esimerkiksi kansanterveysjärjestöissä toimiville. Ryhmä 
kokoustaa on noin 5 -6 kertaa vuodessa ja siinä on mukana kaupungin 
työntekijöitä, yrittäjien, srk:n ja järjestöjen edustajia. 
Ryhmässä tehdään valmistelevaa työtä työikäisen väestön hyvinvoinnin 
edistämiseksi. 
 
Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja ja hae paikkaa 9.4. mennessä. Lisätiedot 
Maija Mäkinen maija.makinen@kangasala.fi p. 050 384 7653. 

Kaipaatteko lisätienestejä?
Etsimme Lamminrahkan Katufiestan 14.5. kevyisiin suorittaviin tehtä-
viin, kuten julisteiden ja flyereiden jakamiseen, kylttien kiinnittämiseen, 
opastamiseen, roskien poimintaan tms. yhtä tai useampaa  
järjestöporukkaa. Töistä sovitaan työn mukainen pieni korvaus.  

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä isabella.rossi@kangasala.fi  
p. 044 481 3050 
 

järjestöporukkaa. Töistä sovitaan työn mukainen pieni korvaus.  

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä isabella.
rossi@kangasala.fi p. 044 481 3050 
  
Järjestöpäivä Aseman monitoimitalo 
Asarilla 30.3.2022 klo 9-17 
Järjestöpäivään voit tulla tapaamaan 
kaupungin järjestötyötä tekeviä henki-
löitä, järjestöagentteja tai keskustella 
kaupunginjohtajan kanssa. Järjestäkää 
yhdistyksenne kokous, päiväjumppa, 
meditaatio tai luento, tilat ovat vapaasti 
käytettävissänne päivän ajan. Tule 
tutustumaan tiloihin tai työskentelemään 
päiväksi. Kahvipannu porisee. 
  

https://survey.zef.fi/64rm912v/index.html


 

Järjestöpäivä Aseman monitoimitalo 
Asarilla 30.3.2022 klo 9-17 
Järjestöpäivään voit tulla tapaamaan kaupungin järjestötyötä tekeviä 
henkilöitä, järjestöagentteja tai keskustella kaupunginjohtajan kanssa. 
Järjestäkää yhdistyksenne kokous, päiväjumppa, meditaatio tai luento, 
tilat ovat vapaasti käytettävissänne päivän ajan. Tule tutustumaan 
tiloihin tai työskentelemään päiväksi. Kahvipannu porisee. Laita päivä 
kalenteriin ja tule moikkaamaan. 
  

Valtuusto hyväksyi kaupungin uuden hyvin-
vointi- ja turvallisuussuunnitelman 14.3. 
kokouksessaan 
Suunnitelman päätavoitteet ovat: 
1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen 
2. Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen 
3. Arjen hyvinvoinnin tukeminen 
4. Turvallisen ja viihtyisän arkiympäristön rakentaminen 

 Koko suunnitelma liitteineen tulossa nähtäväksi kaupungin verkko-
sivuille osoitteeseen: https://www.kangasala.fi/kaupunki-ja-paa-
toksenteko/hyvinvointi/ 

 

Lähetä meille postia  
Tavoitat meidät jarjestoyhteistyo@kangasala.fi. Olethan meihin 
yhteydessä matalalla kynnyksellä, missä tahansa järjestöihin liittyvissä 
kysymyksissä! 

Onko yhdistyksesi kesän virkistyspäivien kohde vielä hakusessa? 
Katso Kangasalan Kesäteatterin ohjelmisto osoitteesta 
www.kangasalankesateatteri.fi

Tavataan Pikkolassa Kulttuuri- ja  
hyvinvointitorilla 9.4.2022!

Terveisin, 
Kangasalan  
järjestöyhteistyön tiimi
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