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Kehittämishanke: Yhdistykset yhdessä 
Hanke toteutettiin ajalla 4.3.2019-3.3.2020. Hanke oli kunnan hallinnoima EU-
rahoitteinen Leader-hanke. Hankkeen aikana hanketyöntekijä tutustui kunnan
yhdistyskenttään osallistumalla yhdistysten kokouksiin ja tapahtumiin sekä kartoittamalla
eri yhdistysten toimintaa kunnassa.

Hankkeen tiimoilta järjestettiin yhdistystoimijoille hankkeen aloitustilaisuus sekä
järjestökoulutuspäivä. Myös kunnan johtoryhmän keskustelutilaisuudet kylissä olivat
hankkeen aikaansaannosta. Kyläkierroksella kuultiin ihmisten ajatuksia, kehitysideoita ja
toiveita kunnanjohdolle.

Hanketyöntekijä keräsi samalla tietoa yhdistysten toiminnasta ja mahdollisista kaikille
avoimista tilaisuuksista ja tapahtumista, joita yhdistykset järjestävät.

Hanke toteutti yhdistyskyselyn yhteistyössä Hämeen setlementin kanssa. Kyselyllä
kartoitettiin yhdistysten toimintaa ja nykytilaa kehittämistoimenpiteiden tueksi.
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Yhdistysohjelma 
Tärkeintä on muistaa, että kunnan ja yhdistysten sekä yhdistysten keskinäisen
yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta
sekä tukea kunnan elinvoimatyötä.

Yhdistysohjelma puolestaan on yksi kanava ja työkalu tämän tavoitteen toteuttamiseksi.
Yhdistysohjelman päämäärä on kuvata yhdistyskentän nykytilaa sekä toimia työkaluna
yhdistysten keskinäiselle toiminnalle sekä kuntayhteistyölle. Ohjelmassa esitettyjen
kuvausten ja toimenpide-ehdotusten kautta Hattulan yhdistyskentän volyymiä,
osallisuutta, aktiivisuutta ja näkyvyyttä on mahdollisuus vahvistaa niin kunnan,
kuntalaisten, yritysten kuin muidenkin sidosryhmien osalta. Ohjelman tavoitteena on
samalla vahvistaa yhdistystoiminnan arvostusta sekä ymmärrystä eri palveluista ja
osaamisesta, joita yhdistyskentältä löytyy.

Ohjelmassa esitellään lisäksi yhdistyskentän suurimmat haasteet sekä vahvuudet.
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Hattulan yhdistyskenttä
Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan Hattulassa on yhteensä 141 yhdistystä (2019).
Lisäksi Hattulassa toimii yhdistyksiä, joiden kotipaikka on jossakin muualla (usein
Hämeenlinnassa), mutta joilla on aktiivista toimintaa Hattulassa.

Yhdistysten toimialoja ovat mm.: kotiseutu- ja kyläyhdistykset (yhteisöllisyys),
vanhempainyhdistykset, urheilu ja liikunta, politiikka, metsästys ja kalastus, vesiensuojelu,
kulttuuri, eläkeläiset, ammattijärjestöt, maanpuolustus, terveys, harraste, hyväntekeväisyys,
nuoriso- sekä lapset.

Yhdistyksillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys sosiaalisen pääoman vahvistamisessa,
yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemissä sekä tulevaisuuden palveluntuottajina.

Kuntakenttä muuttuu koko ajan ja kuntien taloudellinen tilanne vaikeutuu edelleen, jolloin
yhdistysten painoarvo kuntien kumppanina ja elinvoiman vahvistajana tulee kasvamaan.
Yhdistysten tekemään hyvinvointi- ja elinvoimatyöhön sekä palveluntuotantoon kohdistuu
tulevaisuuden kunnassa nykyistä enemmän toiveita ja odotuksia. Yhdistyksillä on paljon
annettavaa myös paikallisidentiteetin rakentamisessa. Yhdistystoiminta koostuu nyt jo
monipuolisesta osaamisesta.

Hattulassa toimivat yhdistykset on esitelty ohjelman lopussa.

HATTULAN KUNTA - PAPPILANNIEMENTIE 9, 13880 HATTULA - HATTULAN.KUNTA@HATTULA.FI 12.3.2020



Hattula 2021
Kuntastrategia

Arvot:

Taloudellisuus, itsenäisyys ja yhteisöllisyys.

Toiminta-ajatus:

Vireä Hattula tarjoaa mukautuvia palveluita lähellä kuntalaisia.

Visio 2021:

Hattula on helposti lähestyttävä kumppani, joka mahdollistaa 

viihtyisän ja turvallisen arjen. 

Hattulan menestystekijät: 

Verkostoitunut ja luotettava 

kumppani turvaa kuntalaisten 

monipuolisen harrastamisen ja 

tekemisen ja tarjoaa 

mukautuvat palvelut lähellä.

Kunta tukee yhdistyksiä 

vuosittain avustuksilla sekä 

tarjoaa tiloja yhdistysten 

käyttöön (2019). 
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Hattula 2021 kuntastrategiasta johdettua: 

Vireä Hattula 

tarjoaa 

mukautuvia 

palveluita 

lähellä. 

Esimerkkejä yhdistysten mahdollistamasta 

toiminnasta Hattulassa!

Hattula turvaa 

kuntalaisten 

monipuolisen 

harrastamisen 

ja tekemisen. 

Lähteet: Eri yhdistysten omat mainokset 

Sydänyhdistyksen käsityökerho: Käsityökerhossa virkataan, kudotaan ja askarrellaan pieniä käsitöitä arpajaisiin, myyjäisiin ja 

hyväntekeväisyyteen. Vuoden 2018 hyväntekeväisyyskohteet olivat Hämeenlinnan uusi turvakoti ja Päivärinteen palvelutalo. Kerho 

kokoontuu noin kerran kuukaudessa sydänyhdistyksen toimistolla Lukiokatu 5, Hämeenlinna. 
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Hattula 2021 kuntastrategiasta johdettua: 

Hattula on helposti 
lähestyttävä 

kumppani. Se 
osallistaa kuntalaisia, 
kannustaa ja tukee 
yhdessä tekemistä. 

Saavutettava Hattulan kunta:  

- Ohjaa kuntalaisia erilaisia palveluita toteuttavien yhteisöjen piiriin

- Tukee yhdistyksiä tiedottamisessa

- Tutkii mahdollisuuksia valokuituhankkeen edistämiseksi 

- Osallistuu kylille perustettujen hyvinvointitiimien toimintaan 

hyvinvointikoordinaattorin johdolla

- Tutustuttaa viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä yhdistyskenttään

- Edustaa yhdistyksiä SILTA-yhteistyöryhmässä

- Toimii yhteistyössä yhteisöjen edustajien kanssa ja edistää kumppanuutta 

toimialoittain

- Pyrkii osallistamaan ja aktivoimaan yhdistyksiä ja tarjoaa voimassa olevin ehdoin 

tiloja yhdistysten käyttöön

- Ymmärtää erilaisten yhdistysten merkityksen kunnan elinvoiman lisäämiseksi

- On mukana perustamassa yhdistysaktiiveista koostuvaa kriisiajan 

vapaaehtoisryhmää

- Uudistaa yhdistysavustusjärjestelmänsä vastaamaan paremmin tämän päivän 

toimintaympäristöä sekä oikeudenmukaisuus- ja avoimuusvaatimuksia. 

Yhdistysavustusjärjestelmä on rakennettava puolueettomaksi ja yhdistysten 
kirjavuus tiedostaen. Luonnollisesti avustussummat voivat olla erilaisia.
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Kunnan yhdistysavustukset, 
resurssipankki sekä 

viestintäkanavat

Olemassa olevat 
tapahtumat

Jäsenistö/vapaaehtoiset aktiivit

Kunnan nimeämä  
järjestöyhdyshenkilö

Kunnan aktiiviset hankkeet, 
esim. senioriliikuntahanke

Kunnan sekä yhdistysten (esim. 
liikunta- ja nuorisojärjestöt) 

väliset kumppanuudet

Kunnan tilojen 
käyttömahdollisuus 

voimassa olevin ehdoin 

Leader- ja AVI-hanketuet

Yhdistysten jo 
käytössä olevia 

työkaluja

Käytettävissä olevat työkalut

Olemassa olevat tapahtumat: 

Hattula-Päivät, harrastemessut, 

joulumyyjäiset, Avoimet kylät, 

HyTe-hetket (Hämeen kylät), 

Poikkea meille, Avoimet maatilat, 

ym. * Kunnalla useita AVI:n rahoittamia hankkeita
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Kunnan 
yhdistysavustukset, 
resurssipankki sekä 

viestintäkanavat

Olemassa olevat 
tapahtumat

Jäsenistö/vapaaehtoiset 
aktiivit

Kunnan nimeämä  
järjestöyhdyshenkilö

Kunnan aktiiviset 
hankkeet, esim. 

senioriliikuntahanke

Kunnan sekä 
yhdistysten väliset 

kumppanuudet

Kunnan tilojen 
käyttömahdollisuus 

voimassa olevin 
ehdoin

Leader- ja AVI-
hanketuet* 

Yhdistysten jo 
käytössä olevia 

työkaluja

Aktiivinen palveluohjaus 
kunnan työntekijöiltä 

yhdistystoiminnan pariin 
(esim. seniorilukkari, 

juniorilukkari) 

Kunta tukee viestinnän 
keinoin

Kunnan edustus SILTA-
yhteistyöryhmässä ja 

muut seudulliset 
yhteistyöryhmät

*SILTA: Seudullinen 
yhdistysten ja kuntien 
yhteistyöverkosto

Erilaiset 
avustusmahdollisuudet 

(säätiöt yms.) 
Yhteiset tapaamiset: 

kokoonkutsujana 
kunta

Kylien 
hyvinvointitiimit 

lisäämässä 
alueellista 
yhteistyötä

kumppanuuden 
vahvistaminen eri 
yhteisöjen välillä

Facebook-sivut yhdistysten 
keskinäiseen 

tiedottamiseen

Hattulan arvot: 
Taloudellisuus, itsenäisyys 

ja yhteisöllisyys 

Käytettävissä olevat työkalut

Mahdollisuudet

Valokuituhanke ja 
muut kehityshankkeet

Uudet kumppanuudet 
kunnan kanssa

Mahdollisia uusia työkaluja, 

joista muodostaa 

toimenpiteitä:

Maakunnallisten 
yhteistyön 

vahvistaminen

* Kunnalla useita AVI:n rahoittamia hankkeita

Meidanhame.fi-sivusto

Erilaisten tilatarpeiden huomioiminen 
uudisrakentamisessa ja muutoksissa

Kunnan järjestöyhteistyön 
uudelleen organisointi

12.3.2020



HATTULAN KUNTA - PAPPILANNIEMENTIE 9, 13880 HATTULA - HATTULAN.KUNTA@HATTULA.FI 

Kunnan yhdistysavustuspotin 
pieneneminen ja 

rajautuminen entistä 
harvemmalle yhdistykselle

Yhdistystoiminnan 
yleiset kustannukset

Jäsenistön
ikääntyminen, 
aktiivien puute

Oman 
varainhankinnan 

haasteet

Ajankäyttö, 
aikaresurssi

Etääntyminen tai 
vieraantuminen 

kuntaorganisaatiosta

Tilojen 
vuokrataso

Leader-ohjelmakauden 
vaihtuminen, 

epätietoisuus uudesta

Tiedottamisen 
haasteet, 

osaamisvaje

Yhdistystoiminnan 
uhkia

12.3.2020



HATTULAN KUNTA - PAPPILANNIEMENTIE 9, 13880 HATTULA - HATTULAN.KUNTA@HATTULA.FI 

Kunta ja kylät: 

hyvinvointipaja

t 1-2x/vuosi

Luonnostelma hyvinvointirakenteesta, kylien/alueiden hyvinvointitiimit yhteistyössä kunnan kanssa  

Vuohiniemi

Tyrväntö

Kouvala-

Hyrvälä

Pekola

Hurttala

Retula

Merve/Tenhola

/Kotirinne

Sattula-

Nihattula

Yllitty

Kunnan palvelualueet 
yhteistyössä

Kirjasto- ja kulttuuritoimi & 

liikunta- ja vapaa-aikatoimi

Viestintä- ja vuorovaikutus

Sosiaali- ja terveystoimi

hyvinvointikoordinaattori, 
sivistys

yhteyspäällikkö /
Järjestöyhdyshenkilö, 

yleishallinto

liikunta- ja 
vapaa-

aikatoimen 
päällikkö, 
sivistys

kirjasto- ja 
kulttuuritoimen 
johtaja, sivistys

toimistosihteeri –
Tilavaraukset, 

tekninenSenioriliikuntahankkeen 
koordinaattori, 
hyvinvointitiimit

palveluohjaaja, 
perusturva
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Luonnostelma hyvinvointirakenteesta, kylien/alueiden hyvinvointitiimit yhteistyössä kunnan kanssa  

Tärkeää tiimien toiminnassa on kaksisuuntaisuus kunnan ja tiimien yhdyshenkilön välillä. Tiimit 
nimeävät yhdyshenkilönsä.  

Hyvinvointipajat valmistelevat, ideoivat ja kokoavat eri teemojen kautta tietoa ja toimintoja. 

Hyvinvointitiimit kehittävät alueensa hyvinvointia yhdessä. Aluksi liikuntaryhmät senioreille. 
Myöhemmin vapaaehtoisista koostuva alueellinen kriisiryhmä. 

Tiimien kautta suuremmat mahdollisuudet hakea erilaisia Leader-hankkeita mm. yhteistyössä. 

Yhteistyössä mahdollisuus lisätä myös työllisyyttä yhdistys työnantajana -mallissa. Kunnan 
työllisyyskoordinaattorin rooli tärkeä. 

Kunnan palveluohjauksessa tulisi huomioida entistä enemmän yhdistyskentän luomat 
mahdollisuudet sekä yhteistyömallit. 
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Toimenpide-ehdotuksia

1) Yhdistystoiminnan ja yhdistyksissä piilevän osaamisen näkyvyyden vahvistaminen kuntalaisille ja muille 
sidosryhmille 

a) jakamalla aktiivisesti yhdistysten välittämää tietoa toiminnastaan

b) järjestämällä kunnan aloitteesta säännöllisesti yhdistyskenttää kokoavia tilaisuuksia ja koulutuksia. 
Ainakin 1 krt / vuosi.

c) ylläpitämällä yhdistysrekisteriä yhdistysten toimittamien yhteystietojen perusteella

d) kokoamalla yhdistysten omat sekä kunnassa yhdistystyötä tekevien yhteystiedot samaan paikkaan 
julkisesti nähtäville ja hyödynnettäväksi (siltä osin kuin suostumus annettu)

e) ”kohtauttamalla” kunnan alueella toimivia järjestöjä sekä kunnan asiantuntijoita eri aiheiden tiimoilta

f) Kokoamalla yhdistyksissä ja niiden jäsenistössä piilevää osaamista ”yksiin kansiin” niin, että kunta, 
yhdistykset ja muut sidosryhmät voisivat osaamista mahdollisuuksien mukaan hyödyntää (siltä osin 
kuin suostumus annettu).
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Toimenpide-ehdotuksia, jatkuu…
2) Kolmannen sektorin huomioiminen 

-päätösvaikutusten arvioinnissa

-kuntastrategiaa ja muita asiakirjoja päivitettäessä

-toimialojen käyttösuunnitelmissa ja suunnitelmakauden tavoitteita asetettaessa

-osallisuustoimenpiteitä ja kyselyitä toteutettaessa

Vastuuhenkilö ohjeistusten laatimiseen, ohjeistusten jalkauttaminen johtoryhmästä toimialoille ja palvelualueille.

3) Kunnan yhdistysyhteistyörakenteen edelleen selkiyttäminen: vastuut, roolit, työnjako, valmistelu, 
jääviysongelmien välttäminen. Suositeltua jakaa valmistelu- ja päätösvastuuta esimerkiksi erottamalla urheilu- ja 
kulttuuriseurayhteistyö muusta yhdistyskentästä.

4) Uudistetun yhdistysavustusjärjestelmän hyväksyminen ja käyttöönotto > nykyinen avustusjärjestelmä on 
suunniteltu ennen kaikkea urheiluseuroja silmällä pitäen. Mittareita, haku- ja myöntämiskriteereitä, pisteytystä, 
hakuluokkia, valmisteluvastuita ja tiedottamista tulisi uudistaa erityisesti avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun 
näkökulmasta. Samalla avustuspotin tason uudelleen arvioiminen vaikutusarviointeineen.
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Vaikutusarviointi ja/tai 
suunnittelu yhteistyössä 

yhdistysten ja kunnan 
kesken

Poliittinen ja 
operatiivinen 

sitoutuminen ja johdon 
yhteinen tahtotila

Toteutus yhteistyössä: 
ohjelma 

toimenpiteineen elää ja 
täydentyy… 

Toteutettavat
toimenpiteet ja niiden 
seuranta > kokemuksia 

tulevaisuutta varten

Aktiivinen yhteydenpito: 
vastuunjako kunnan ja 

yhdistysten välillä

Yhdistyksiä ja yhteisöjä koskettavassa valmistelussa ja päätöksenteossa…
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Renkajärven 
suojeluyhdistys, 

Renkajärven 
kalastusyhdistys

Armijärven 

suojeluyhdistys/Nihattulan 

kyläyhdistys, Sattulan 

kyläyhdistys, Nihattulan koti-

ja kouluyhdistys, Lehijärven 

suojeluyhdistys

Pekolan kyläyhdistys, 
Pekolan koti- ja 
kouluyhdistys

Retula-Seura, 
Tyrväntö-

Seura

Suotaalan-Lahdentaan
kyläyhdistys, Lusin-

Siukolan kyläyhdistys, MLL 
Tyrväntö

Tenholan 
kyläyhdistys, 

Suontaan 
ratsastajat

Yllityn 
kyläseura

Merven 
kylätoimikunta, 

Hattulan 
Taiteilijaseura

Lepaan koulun 
vanhempainyhdistys, Lepaa 

Golf ry, Hortonomien 
yhdistys, Lepaan 

oppilaskunta

Hattula 
Golf ry

Parolan Visa, Tawast cycling
club ry, Pekolan isku, Hattulan 

harrastajateatteri, Hattulan 
Pyhän Ristin kuoro, Hattula-
Seura, Jaakko Juteini -seura, 
Mauri Sariola -seura, Hattulan 
yrittäjät, MTK-Hattula-Kalvola, 

Parolan

Alajärven ja Takajärven 
suojeluyhdistys, Etelä-

Hattulan maa- ja 
kotitalousseura

Eläkeliiton Hattulan 
yhdistys, Hattulan 
eläkkeensaajat, 

Hattulan 
sitoutumattomat 

eläkeläiset

Etelä-Suomen 
Päällystön naiset, 
Panssarikilta, HML 
Sotilaskotiyhdistys

Hattulan-Tyrvännön

maanpuolustusnaiset, 

Hattulan-Tyrvännön

reserviläiset 

Hattulan sydänkerho, 
vammaisneuvosto, 
vanhusneuvosto, 
nuorisovaltuusto, 

Mielenterveysomaiset, 
Luustoyhdistys, 

Psoriasisyhdistys, 
Hattulan helluntailähetys

Lions club 
Parola & 

Fredrikat, MLL 
Hattula, Etelä-
Hämeen kotien 

puolesta, 

Saapas, VPK, Parolan 

Eräveikot, 4H, 

Suuntana100, 

Vuoksela-Seura, SPR, 

VasKi

Hattulassa toimivia yhdistyksiä 
2019: 
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Retula-Seura: 
- hyvinvointitiimi
- senioriliikuntaa

- kesäjuhlat

Tyrväntö-Seura:
- Tyrvännön 

järvikalastusmuseo
- alueen historia 

Suotaalan-Lahdentaan
kyläyhdistys: 

- Tyrvännön kylätalo
- hyvinvointitiimi
- senioriliikuntaa

- jumppaa
- kesäkahvio

MLL Tyrväntö, Lepaan
koulun 

vanhempainyhdistys: 
- perhekahvilabrunssit

- enkelikirkko
- perhekahvilat

- keväinen touhutorstai

Lepaa Golf ry:
- golf-kenttä

Hortonomien yhdistys:
- tammiseminaari

- Hortoklubi 
Lepaan oppilaskunta: 

- Lepaa näyttely

Hattulan-Tyrvännön reserviläiset:
- Vanamaja (vuokrausmahdollisuus)

- järjestyksenvalvonta
- aktiivinen ampumaharrastaminen 

- ammuntakoulutus
- soppatykki 
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Merven 
kylätoimikunta:

- kylän uimaranta

Hattulan 
Taiteilijaseura:

- vaihtuvia näyttelyitä
- käden taidot

- Töiden lainaus 
korvausta vastaan

Tenholan kyläyhdistys
- Kesäjuhlat

- Alueen luonto ja 
historia

Suontaan ratsastajat:
- kenttäratsastuskilpailut

- Avoimet maatilat

Hattula Golf ry:
- golf-kenttä

Eläkeliiton Hattulan 
yhdistys, Hattulan 

eläkkeensaajat, Hattulan 
sitoutumattomat 

eläkeläiset, 
Suuntana100:

- aktiivista toimintaa 
eläkeläisille

Panssarikilta:
- luennot, seminaarit
- panssarimuseo 

HML 
Sotilaskotiyhdistys:

- Sotilaskotitoiminta

Lions club Parola & 
Fredrikat, Etelä-
Hämeen kotien 

puolesta:
- Hyväntekeväisyys
- lähimmäispalvelu

MLL Hattula:
- Toimintaa lasten ja 

lapsiperheiden 
hyväksi

Yllityn kyläseura

Pekolan kyläyhdistys, Pekolan koti-
ja kouluyhdistys:
- multigolf-rata

- Juhannusjuhla Eerolan rannassa
- Varttuneiden piiri

- Kyläyhdistys vuokraa mm. telttoja
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Renkajärven 
suojeluyhdistys, 

Renkajärven
kalastusyhdistys: 
- Vuohiniemen 

rukoushuone
- Hyvinvointitiimi

- Monenlaista aktiivista 
paikallistoimintaa

- Aktiivista 
vesiensuojelutoimintaa

- Kunnon kuntalainen 
2019-palkinto

Etelä-Hattulan maa- ja 
kotitalousseura: 

- Kouvalan 
maamiesseurantalo
- hyvinvointitiimi
- Kosken kenttä

- Tansseja, myyjäisiä, 
tapahtumia

Alajärven ja Takajärven 
suojeluyhdistys: 

- Vesiensuojelutilaisuuksia 
ja -toimia

Armijärven 

suojeluyhdistys/Nihattulan 

kyläyhdistys, Nihattulan koti- ja 

kouluyhdistys: 

- Kylähuone Nihattulan koululla

- pienten järvien 

kunnostusosaaminen

- Hoitokalastusrysien 

vuokraaminen

- Vanhempien ja koulun välinen 

toiminta

- tukee koteja ja edistää lasten 

kehitystä 

Sattulan kyläyhdistys, 
Lehijärven suojeluyhdistys: 

- Kylätiekokeilu
- Kylän yhteinen ranta
- Sepän pirtti-museo
- Mukana MAISA-

hankkeessa
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Hattulan sydänkerho: 
- senioriliikuntaa Hattulassa

- Tiedotus 
- Seminaareja, retkiä, kerhoja, vertaistuki

Vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, 
nuorisovaltuusto:

- Yhteistyöelimet kunnan ja kuntalaisten välillä
- Mielenterveysomaiset, Luustoyhdistys, 

Psoriasisyhdistys:
- Potilasyhdistyksiä (vertaistukea, luentoja, 

seminaareja ym.)
Parolan

Parolan Visa:
- monipuolisia liikuntapalveluita

- jalkapallo, futsal, ohjaustoiminta
Tawast cycling club ry:

- maastopyöräily, maantiepyöräily, triathlon 
Pekolan isku:

- Aktiivista harrasteurheilua 
Hattulan harrastajateatteri

Hattula-Seura
- Hattula-pirtti
- HyTe-hetket

- hyvinvointitiimi
Jaakko Juteini –seura:

- Vaalii Jaakko Juteinin kulttuuriperintöä 
- Järjestää kirjallisia tilaisuuksia ja muuta toimintaa

Mauri Sariola -seura
Hattulan yrittäjät

MTK-Hattula-Kalvola

Saapas: 
- Vastaa nuorten avun tarpeeseen

VPK:
- palo- ja pelastustoimien suorittaminen

Parolan Eräveikot:
- partiotoimintaa

4H:
- Erilaista kerhotoimintaa ym.

Vuoksela-Seura:
- Vuokselan kunnan alueella asuneiden ja heidän 

jälkeläistensä keskinäinen yhdysside sekä historian kerääjä
SPR: 

- Vapaaehtoistyö
- Ystävätoiminta

- Reddie kids
Vanajaveden kisällit VasKi:

- Käsityöharrastajat ja –yrittäjät 

Hattulan 
helluntailähetys ry: 

- Leipäkirkko tiistaisin
- Hyvän tahdon 

kirpputori
- Jumalanpalvelukset 

ja lähetystyö



Yhdistykset yhdessä –hanke 4.3.2019 – 3.3.2020

Hattulan kunta

Viestinnän ja vuorovaikutuksen palvelualue

Launo Haapamäki, yhteyspäällikkö

Elina Sorvali, Yhdistyksen yhdessä -hanketyöntekijä
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