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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.  

 

Joko Sinun kuntasi ottaa järjestöt mukaan hyvinvointikertomustyöhön?  

Keski-Suomen järjestökartoituksen 2018 mukaan yli puolet Keski-Suomen kunnista hyödyntää järjestöjen 

asiantuntijuutta hyvinvointikertomustyössä. Järjestöiltä kannattaa kerätä kokemustietoa ja ottaa heidät 

mukaan kaikkiin hyvinvointivointikertomuksen vaiheisiin. Järjestökentällä toimivilla aktiiveilla, 

vapaaehtoisilla ja palkatuilla työntekijöillä on sellaista ruohonjuuritason laadullista tietoa ja 

asiantuntemusta kunnan asukkaista ja heidän hyvinvoinnistaan, jota ei ole muilla toimijoilla. Järjestöt 

tavoittavat sekä palveluiden käyttäjiä että niitä, jotka eivät ole virallisen palvelujärjestelmän piirissä. Tieto 

on ajankohtaista ja ennakoivaa.  

Järjestöjen mukaan ottamiseksi suosittelemme julkaisemaan hyvinvointikertomuksen kuntanne sivuilla 

helposti löytyvänä ja hyödyntämään käytössä olevia osallistamisen malleja. Esimerkiksi Kannonkoskella on 

järjestetty kuntalaisten ja järjestöjen kuulemistilaisuus ja Laukaassa järjestöjen kokemustietoa on kerätty 

sähköisellä hyvinvointikyselyllä. Myös hankkeestamme saatte tarvittaessa apua järjestöjen kokemustiedon 

keräämiseen ja tietoa erilaisista malleista.  

 

Toivotamme Sinut tervetulleeksi mukaan ensi kevään järjestö-kuntayhteistyön elinvoimapajaan 

Tämän vuoden #hyvänkierre -elinvoimapajat kokosivat yhteen 220 innokasta osallistujaa kunnista ja 

järjestöistä ideoimaan yhteistyötä. Näitä suunnitelmia viedään eteenpäin syksyn aikana useissa kunnissa 

erilaisten järjestö-kuntatapaamisten muodossa. Hyvän kierre laajenee ensi vuoden kevään 

elinvoimapajoissa, joiden ajankohdat löydät jo Yhdistystorilta. Tervetuloa mukaan! Yhdistystorilta voit 

katsoa myös, millaista järjestöyhteistyötä juuri sinun kuntaasi on ideoitu.  

 

Toimivat rakenteet luovat aitoa ja kestävää kumppanuutta järjestöjen kanssa 

Keski-Suomen järjestökartoituksen 2018 mukaan kunnat toivovat suunnitelmallisempaa ja 

pitkäjänteisempää yhteistyötä järjestöjen kanssa. Toimivalle yhteistyölle luo vahvaa pohjaa järjestöjen 

kanssa sovitut yhteistyön rakenteet ja toimintatavat. Näitä ovat mm. säännölliset tapaamiset järjestöjen 

kanssa sekä kuntaan nimetty järjestöyhdyshenkilö(t). Yhteistyö järjestöjen kanssa voi olla myös osa kuntaan  

nimetyn hyte-koordinaattorin työnkuvaa. Kunnan sivuilta on hyvä löytyä helposti tiedot järjestöyhteistyön 

rakenteista. On myös suositeltavaa huomioida monipuolisesti järjestöt ja järjestöyhteistyö kunnan 

keskeisimmissä asiakirjoissa, kuten kuntastrategiassa sekä kehittämisohjelmissa  

ja -suunnitelmissa.  

 

 

 

 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/elinvoimapajat-2/


 

 

 

Värikästä syksyn jatkoa 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 Yhdistystorilta.  

 

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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