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Hyvä keskisuomalainen kuntapäättäjä ja -viranhaltija, 

tervetuloa Sinun työtäsi tukevan, ajankohtaisen järjestötiedon äärelle! Edessäsi on Keski-Suomen 

Yhteisöjen Tuki ry:n Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen ensimmäinen kuntakirje. Julkaisemme 

noin neljä kertaa vuodessa kuntakirjeitä, joissa kerromme keskisuomalaisten järjestöjen, yhdistysten ja 

seurojen tekemästä hyvinvointityöstä sekä siitä, miten ne ovat oleellinen osa tulevaisuuden elinvoimaista 

kuntaa.  

Tästä kirjeestämme löydät tietoa Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeesta, meneillään olevasta 

kuntakyselystä, kuntien ja järjestöjen yhteistyöstä uudessa toimintaympäristössä sekä kevään 

kohokohdasta eli kaikkia Keski-Suomen kuntia koskevista kunta-järjestöyhteistyön alueellisista 

elinvoimapajoista.  

 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeessa tuemme järjestöjä muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Päätavoitteenamme on järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen maakunta- ja sote-

uudistuksessa ja uudessa maakunnassa sekä maakunnan ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistyössä.  

Toimintamme etenemiseen ja painopisteisiin vaikuttaa maakunta- ja soteuudistuksen eteneminen. Joka 

tapauksessa uudistus luo tarpeen ja mahdollisuuden ottaa järjestöt mukaan hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseen kunnissa ja maakunnassa. Lisätietoja: http://www.ks2020.fi/uudistuksen-

karkihankkeet/vaikuttavat-jarjestot/  

 

Kysely kuntien yhteistyöstä järjestöjen kanssa 

Olemme lähettäneet kuntakyselyn viime viikolla Keski-Suomen kuntajohtajille. Kyselyllä kartoitamme 

keskisuomalaisten kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä sekä siihen liittyviä toiveita. Kyselyllä koottua 

tietoa käytetään kunta-järjestöyhteistyön vahvistamiseen. Jokaisen kunnan vastaukset ovat merkittäviä, 

joten toivomme Teidän vastaavan 28.2.2018 mennessä.  

Kyselyllä koottu tieto on julkista ja voitte kunnassanne hyödyntää sitä mm. suunnitellessanne järjestöjen ja 

yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä. Toteutimme myös järjestöille oman kyselyn ja näiden kahden 

kyselyn vastauksista kootaan Keski-Suomen järjestökartoitus.  

 

Tulevaisuuden hyvinvointikunta rakentuu yhdistysten ja kunnan yhteistyöllä 

Kunnan uudenlainen rooli ja tulevaisuuden verkostomainen työskentelytapa avaavat uusia mahdollisuuksia 

edistää hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä yhdistysten kanssa. Keski-Suomen maakunnassa on  

yli 5000 rekisteröityä yhdistystä, joista suurin osa toimii paikallisesti, lähellä kuntalaisten 

arkea.  
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Yhdistysten monipuolinen toiminta vahvistaa kuntalaisten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja 

vähentää yksinäisyyttä. Ne tavoittavat ja edustavat heikoimmassakin asemassa olevia kuntalaisia laajasti ja 

tuovat heidän ääntään esille. Yhdistykset ovat tehokkaita kehittämisalustoja uusille hyville käytänteille. 

Kunnan ja yhdistysten yhteistyöllä voidaan esimerkiksi kanavoida asukkaiden osaamista ja 

kehittämispotentiaalia palveluiden ja lähiympäristön suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.  

Kunnilla on jatkossakin mahdollisuus huolehtia järjestöjen avustuksista eri toimialoilla, tarjota yhdistyksille 

tiloja ja ohjata kuntalaisia yhdistysten toiminnan piiriin, kuten vertaistukeen tai vapaaehtoistoimintaan. 

http://alueuudistus.fi/jarjestot. Kunnan kannattaa ottaa järjestöt, yhdistykset ja seurat järjestelmällisesti 

mukaan kuntalaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja tukea niiden toimintaa.  

Valtakunnallista keskustelua järjestöjen roolista tulevaisuuden kunnassa käydään mm. SOSTEn, Kuntaliiton 

ja Punaisen Ristin 28.2.2018 järjestämässä Tulevaisuuden kunta – järjestöt mukana -tilaisuudessa, jota voi 

seurata myös etäyhteydellä. Lisätietoja: https://www.soste.fi/tapahtumat/teemaseminaarit/ 

tulevaisuuden-kunta-jarjestot-mukana.html  

 

Tulossa: alueelliset elinvoimapajat kunta-järjestöyhteistyön edistäjinä 

Tiesitkö, että Sinunkin kuntasi on mukana kunta-järjestöyhteistyön alueellisissa elinvoimapajoissa? 

Elinvoimapajat kutsuvat huhti-toukokuussa yhdistysten ja kuntien väkeä yhteistyön äärelle seitsemällä 

alueella Keski-Suomessa. 

Elinvoimapajat ovat parin tunnin iltatilaisuuksia, joihin haastamme mukaan laajasti paikallisia yhdistyksiä, 

vapaaehtoisia, kuntien päättäjiä ja viranhaltijoita. Pajoissa tutustutaan huhtikuussa julkaistavan Keski-

Suomen järjestökartoituksen tuloksiin ja työstetään yhdessä järjestöyhteistyön konkreettisia tavoitteita ja 

toimenpiteitä kuntakohtaisissa työpajoissa.  

Tilaisuuksien sisältö suunnitellaan yhteistyössä kuntien ja alueellisten toimijoiden kanssa. Käytännön 

järjestäjinä ja fasilitoijina toimivat Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n työntekijät.  

Hyppää kanssamme hyvän kierteeseen! Oman alueesi elinvoimapajan löydät Yhdistystorilta: 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/elinvoimapajat/  

 

Innostavaa ja myötätuulista vuotta 2018 toivottaen,  

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen & järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen 

 

Yhteystiedot:  

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, p. 050 3440 429, anne.astikainen@kyt.fi 

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen, p. 050 599 6293, anu.hatinen@kyt.fi  

Kansalaistoiminnankeskus Matara. Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä (2.krs, B-käytävä) 

Rahoittaja: STEA, Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelma 

Hallinnoija: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
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