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Hyvä keskisuomalainen kuntapäättäjä ja -viranhaltija, 

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

ry:n Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen kuntakirje.  

 

Kunnat ja järjestöt tekevät jatkossakin hyvää yhdessä 

Hankkeemme laatiman tuoreen järjestökartoituksen alustavat tulokset kertovat, että kuntien viranhaltijat 

ja yhdistysväki pitävät tärkeänä järjestöjen toimintaedellytysten turvaamista sekä entistä 

suunnitelmallisempaa ja pitkäjänteisempää kumppanuutta. Kuntakyselyyn vastasi 22 Keski-Suomen kuntaa 

ja järjestökyselyyn 270 maakunnassa toimivaa järjestöä. Kartoitus julkaistaan huhtikuun loppuun mennessä 

ja on kaikkien hyödynnettävissä. 

Suuri osa kuntien asukkaiden toimeliaisuudesta ja aktiivisuudesta kanavoituu järjestöjen, yhdistysten ja 

seurojen kautta. Meillä Keski-Suomessa yli 5000 yhdistystä tekee korvaamattoman arvokasta työtä 

asukkaiden arjen hyvinvoinnin eteen. Vertaistuki, harrastukset, tapahtumat ja tempaukset – nämä ovat vain 

muutamia esimerkkejä asioista, joita vaille jäisimme, jos järjestöjen toimintaa ei olisi. 

Monille vapaaehtoistoimin pyöriville yhdistyksille oman toiminnan merkityksen näkyväksi tekeminen ja 

vaikuttavuuden osoittaminen ovat vielä uutta. Toisaalta monissa järjestöissä hahmotetaan myös niitä 

mahdollisuuksia, joita käynnissä olevat uudistukset ja yhteistyön tiivistäminen avaavat.  

 

Alueelliset elinvoimapajat kunta-järjestöyhteistyön edistäjinä 

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

innostetaan paikallisia yhdistyksiä ja kuntia entistä tiiviimpään kumppanuuteen. Tilaisuuksia järjestetään 

huhti-toukokuussa seitsemällä Keski-Suomen paikkakunnalla, ja ensimmäinen on 10.4.2018 Äänekoskella.  

Elinvoimapajat kokoavat kuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä sekä järjestöjen väkeä luomaan 

verkostoja sekä suunnittelemaan kunta-järjestöyhteistyötä. 

Pajojen ideoinnissa ja toteutuksessa ovat mukana kaikki Keski-Suomen kunnat ja laaja joukko järjestöjä. 

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

Hyppää kanssamme hyvän kierteeseen! Oman alueesi tilaisuuden löydät Yhdistystorilta: 

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

 

Toivottavasti tapaamme elinvoimapajoissa! Aurinkoista kevättä toivottaen,  

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen & järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen 
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Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen tavoitteena on tukea erilaisten ja erikokoisten järjestöjen 

luontevan roolin rakentumista suhteessa maakuntaan ja kuntiin. 

Lisätietoja: http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/vaikuttavat-jarjestot/  

 

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.  

 

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 

Toimintakausi: 1.8.2017-31.12.2020 
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