
Järjestöilta    28.9.2017  

Yhteisen tulevaisuuden kynnyksellä / Kaupungin ja järjestöjen yhteistapaaminen 

Kaupungin vapaa-aikatoimen ja järjestöjen yhteistapaaminen nuorisotila Kitassa torstaina 28.9.2017 kello 16.30 alkaen. Illan aikana tutustuttiin 

kaupungin strategian valmistelutilanteeseen, keskusteltiin järjestötoiminnasta ja toiminnan edellytyksistä Karkkilan kaupungissa sekä mietittiin 

yhdessä tulevaisuuden suuntaviivoja. 

 

 

 Työpajan tuotokset Keskeiset ajatukset 
1 Mitä pitäisi mielestänne tehdä, jotta kaupungin vetovoimaisuus lisääntyisi? 

- KULTTUURI osaksi kaupungin imagoa 
- Kulttuuriväkeä on paljon omasta takaa 
- Markkinoidaan kulttuuriamme, tapahtumia, esim. Kukulele, Iglu, Rautapäivät, Työläismuseo 
- LUONTOKOHTEET myös osaksi markkinointia (Haukkamäen ylänkö, kävelyreitti järven 

ympäri) 
- Yhteistyö eri toimijoiden kesken (lajiesittelyt, harrastuspäivät, säännölliset tapaamiset 

edustajilla…) Myös kohtiin 3 ja 6 
- ”Vanha leima” vaikea muuttaa  
- Tilakysymykset ratkaistava toimijoita kuunnellen 
- Kulkeminen pääkaupunkiseudulle oltava helppoa 
- Tapahtumien markkinointi laajalle 

 

+KULTTUURI osaksi 
kaupungin imagoa 
+LUONTOKOHTEET myös 
osaksi markkinointia 
+ Yhteistyö eri toimijoiden 
kesken 

2 Mitä oleellista kaupungista mielestänne puuttuu? 
- Ravintola- ja majoituspalvelu: Tehtaan hotellialue, bed & breakfast/ maatilamatkailu, 

karavaanit 
- Julkinen liikenne KLa-Helsinki, Kla-Lohja 
- Tila, missä bändit voisivat esiintyä 
- Majoitustiloja 
-  tiedotus  ”omien kanavien kautta” 

+Maine hyvänä 
tapahtumakaupunkina 
-Ravintola- ja 
majoituspalvelu 
-Järjestötalo/ tilat 
 



- Yhteisöllisyys (myötämielisyys järjestöjä kohtaan 
- Järjestötalo/ tilat 
- Lisää rakennuslupia kylille 
- Toimivat liikuntatapahtumat 
- Koulukyytien turvallisuus paremmaksi 
- Eläkeläisten edulliset palvelut (lisää niitä) 

 

3 Miten/ millä keinoin edustamani yhdistys/järjestö voisi osallistua kaupunkilaisten hyvinvointia 
parantavaan toimintaan? 

- Mahdollisuus tarjota kohtuuhintaisia matalan kynnyksen harrastustoimintaa kaikenikäisille 
(Työväenopisto) 

- Klan kotiseutuyhdistys toiminut monipuolisesti 
- LSY Klan arvokkaat luontoalueet pysyisi kunnossa + järjestänyt retkiä yms. 
- Viedään laitoksiin eloa (voisiko olla kalenteri (ei julkinen), jossa näkyy kunkin laitoksen 

tapahtumat ja vierailut?) 
- Liikuntamahdollisuuksia edullisesti (kamppailijat) 
- Luontoreittien tekeminen (Vaskijärvi) 

”Ilmari Huitti –kierrokset” (Vaskijärvi)  
 

+Pääsääntöisesti 
osallistujilla kiinnostusta 
hyvinvointia parantavaan 
toimintaan 
-kohteiden/ 
mahdollisuuksien 
tunnetuksi tekeminen  

4 Missä määrin yhdistykseni/järjestöni voisi verkostoitua muiden toimijoiden kanssa? 
- Nuorille retkiä luontoon (Partiolaiset, LSY, Kalastusseura, Klan Latu, Klan Suunnistajat, 

Pingviinit,… 
- Kulttuuritoimijoiden välinen yhteistyö: NS (valtakunnallinen järjestö), Työväen- ja 

Nuorisoteatteri,  Vinha 
- Yhteistyö: kenellä on tilaa, voisi tarjota %-vuokralla tms. 
- Kaupunki; yhtenäinen linja kaupungin tiloihin (työryhmä laatii, ei pidä unohtaa päiväkotien 

tiloja) 
- Yhteistyö kasvussa, avoimuus, tiedotus 
- Kylien verkostoituminen alkanut hyvin  lisää mahtuu mukaan, myös asukasyhdistykset 
- Urheilupuolella tiedonvaihtoa voi lisätä vielä 

 
 

+Pääsääntöisesti 
osallistujilla kiinnostusta 
verkostoitumiseen 



5 Mitä tukitoimia odotatte kaupungilta? 
- Kaupunki projektin vetäjäksi: (pitkäaikaistyöttömien työllistäminen, hankerahoituksen 

hakeminen projekteihin ja ostopalveluiden ostaminen yhdistyksiltä) 
- Lasten tilaisuuksiin tilojen mahdollistaminen jatkossa 
- Tiedottaminen rahoituksista  hanke 
- Kokoontumistilat, varastotiloja, arkistotiloja 
- Tilojen vuokrausperiaatteet, kopiointimahdollisuus 
- Tilat! 
- Harrastajien ja varsinkin ”loppukäyttäjien” kuuleminen 
- ”Kylien ja asukasyhdistysten neuvottelukunta” 

 

Kokoontumistilat 
Kaupunki projektin 
vetäjäksi 
Kuuleminen  
kuunteleminen 
 

6 Ehdotuksiani yhteistyölle 
- Koordinoi yhdistysten välistä yhteistyötä 
- Yhdistysten palvelujen käyttäminen 
- Harrastemessuja myös tulevaisuudessa 
- Suunnitelmallisuutta yhteistyöhön (n. 3 vuodeksi pelisäännöt) 
- ”Kuntalaisten ääni” –aloitelaatikko nettiin 

 

Koordinointi 
Palvelujen käyttäminen 
 
 

7 Mistä teemasta/ sisällöistä haluaisit kuulla alustuksia/ luentoja 
- Hankerahoitukset 
- Hankerahoituksista, erilaisista yhteistyöprojekteista, niiden toteutus   mallintaminen 
- Hankerahoitukset hyvä idea 
- Vireä kylätoiminta -alustus 

Hankerahoitukset 
 

 


