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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.  

 

Järjestöpositiivinen kunta on hyvinvoinnin voittaja!  

Tiedätkö sinä, kuinka järjestöpositiivinen kuntasi on? Olemme laatineet Keski-Suomen kuntien 

järjestöyhteistyön työkaluksi neljän kohdan tarkistuslistan yhteistyössä KYT-järjestöpalveluiden kanssa. Se 

kannustaa jokaista keskisuomalaista kuntaa ottamaan järjestöt toiminnallisiksi ja strategisiksi kumppaneiksi 

sekä vahvistamaan järjestöjen merkittävää hyvinvointityötä luomalla toimivia rakenteita ja yhteistyön 

käytäntöjä. Järjestöpositiivisessa kunnassa mm. panostetaan toimiviin yhteistyörakenteisiin, nähdään 

avustukset kannattavana sijoituksena kuntalaisten hyvinvointiin sekä hyödynnetään järjestötietoa 

aktiivisesti. Tarkistuslista löytyy Yhdistystorilta.  

 

Hyvän kierre laajenee kuntien ja järjestöjen yhteistyössä 

Keväällä käynnistynyt kaikki Keski-Suomen kunnat kattava alueellinen elinvoimapaja -kiertue saa jatkoa. 

Ensi keväänä kuntien ja järjestöjen yhteisen kehittämisen pajoissa keskitytään yhteistyöhön hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisessä. Kuntasi elinvoimapajan ajankohdan ja paikan löydät jo nyt Yhdistystorilta – 

tervetuloa mukaan!  

Elinvoimapajat ovat käynnistäneet useassa kunnassa järjestöyhteistyön kehittämisprosesseja. Näissä 

kunnissa on tartuttu pajassa tehtyyn yhteistyön suunnitelmaan ja järjestetty järjestöiltoja yhteistyössä 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kanssa. Olemme mallintaneet paljon hyvää palautetta saaneen 

elinvoimapajan ensimmäisen vuoden toteutuksen Innokylään vapaasti hyödynnettäväksi.  

 

Malleja järjestöjen kokemustiedon keräämiseen 

Innokylään on koottu malleja järjestöjen kokemustiedon keräämiseen. Työtilasta löytyy Keski-Suomen 

osalta Karstulan hyte-illan malli ja Laukaan järjestökysely. Mikäli teidän kunnassanne on tarvetta kehittää 

järjestöjen mukaan ottamista hyvinvointikertomustyöhön, voit olla yhteydessä Anuun (yhteystiedot kirjeen 

lopussa) - suunnitellaan yhdessä juuri teidän kuntaanne parhaiten palveleva malli. 

 

Ota maksuton Yhdistystori.fi kuntasi järjestöyhteistyön työkaluksi!  

Yhdistystorin avulla löydät kuntasi yhdistykset vaivattomasti, voit hyödyntää yhdistysten julkaisuja kunnan 

markkinoinnissa sekä edistät kuntalaisten osallisuutta. Palvelua ylläpitää KYT-järjestöpalvelut. Tutustu 

palveluun Yhdistystorilla ja kysy lisää erityisasiantuntija katariina.luoto@kyt.fi.  

 

 

 

 

 

https://www.yhdistystori.fi/assets/files/sites/4/2018/10/J%C3%A4rjest%C3%B6positiivinen-kunta-on-hyvinvoinnin-voittaja.pdf
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/elinvoimapajat-2/
https://www.innokyla.fi/web/malli7988934/
https://www.innokyla.fi/web/tyotila5607938/kokemustiedon-keraaminen-hyvinvointikertomukseen
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/elinvoimapajat-2/
mailto:katariina.luoto@kyt.fi


 

 

 

Tunnelmallista joulun aikaa 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 
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