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Hyvä keskisuomalainen kuntapäättäjä ja kuntaviranhaltija, 

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

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

 

Keski-Suomen järjestökartoitus 2018 on julkaistu 

Hankkeemme toteuttama kartoitus tuo selkeästi esille keskisuomalaisen järjestökentän moninaisuuden. 

Ilman järjestöjä moni ihmisten arjen ja myönteisen kuntakuvan kannalta merkityksellinen asia jäisi 

tekemättä. Keskisuomalaiset kunnat arvostavat järjestöjä ja tunnistavat niiden merkityksen asukkaiden 

hyvinvoinnille sekä kunnan elinvoimaisuudelle. Kunnat haluavat kehittää järjestöjen kanssa tehtävää 

yhteistyötä entistä systemaattisempaan ja pitkäjänteisempään suuntaan.  

Toivomme, että Keski-Suomen uudessa maakunnassa ja kunnissa varmistetaan järjestöjen 

toimintaedellytykset. Suosittelemme, että maakuntaan ja kuntiin nimetään HYTE-yhdyshenkilöt sekä 

järjestöyhdyshenkilöt. Tällöin mm. lukuisten vapaaehtoisten yhteydenotot löytäisivät kunnassa helpommin 

oikean osoitteen ja yhteistyöllä olisi jatkuvuutta.  

Kartoitus on luettavissa Yhdistystorilla: https://www.yhdistystori.fi/jarjestotietopankki/jarjestokartoitus/  

 

Keski-Suomen #hyvänkierre -elinvoimapajat innostivat kehittämään järjestö-kuntayhteistyötä  

Kevään järjestö-kuntayhteistyön elinvoimapajoihin osallistui yhteensä 220 kuntien, järjestöjen ja muiden 

tahojen edustajaa sekä kuntalaista seitsemällä Keski-Suomen alueella. #Hyvänkierre -kiertueen saldona oli 

27 konkreettista kunta-järjestöyhteistyön suunnitelmaa ja runsas määrä uusia ideoita. Moneen kuntaan 

visioitiin uudenlaisia kunnan ja järjestöjen yhteisiä tapaamisia ja tutustumista sekä järjestöyhdyshenkilöä.  

Löydät oman paikkakuntasi ideat ja suunnitelmat sekä kuntakohtaiset järjestökartoituksen tulokset 

Yhdistystorilta: https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/elinvoimapajat/tilaisuuksien-materiaalit/ 

Tervetuloa mukaan seuraaviin elinvoimapajoihin keväällä 2019 ja 2020!  

 

Brax: Hyte-yhteistyö sote-järjestöjen kanssa luo kuntaan taloudellista vahvuutta 

Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax on arvioinut järjestöjen ja muun kolmannen sektorin 

toimintamahdollisuuksia uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon mallissa sosiaali- ja terveysministeriön 

nimittämänä selvityshenkilönä. Hän esittänee selvityksessään, että kuntien antamat avustukset sote- 

järjestöille pitää tilastoida ensi vuodesta lähtien. Samoin ns. hyte-indikaattoreihin lisättäneen erilliseksi 

kohdaksi kunnan tekemä yhteistyö sote-järjestöjen kanssa. Raportti julkaistaan 30.6.2018.  

Braxin kirje kuntapäättäjille: https://www.soste.fi/elinvoimaiset-jarjestot/tuija-brax-kirje-

kuntapaattajille.html  
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Aurinkoista ja lämmintä kesää toivottaen,  

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen & järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen 

 

 

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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