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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.  

 

”Kun järjestöt voivat hyvin, asukkaat voivat paremmin.” -oivallus elinvoimapajojen ytimessä 

Koko Keski-Suomen kattanut yhdistysten ja kuntien #hyvänkierre -elinvoimapajakiertue kokosi tänä 

keväänä lähes 170 kuntien, yhdistysten ja muiden tahojen edustajaa sekä kuntalaista kehittämään yhteistä 

hyvinvointityötä. Vuorovaikutteisen työskentelyn saldona oli 23 kuntakohtaista hyte-palapeliä, joiden avulla 

osallistujat kuvasivat oman kuntansa ja järjestöjen hyvinvointiyhteistyön nykytilaa. Jokaiseen palapeliin 

ideoitiin puuttuva tulevaisuuden palanen, jolla lähdetään vahvistamaan asukkaiden arjen hyvinvointia. 

Palautteen perusteella tilaisuudet koetaan tarpeellisiksi, innostaviksi ja niitä toivotaan lisää. Elinvoimapajat 

nähdään tärkeänä eri toimijoiden välisen vuoropuhelun ja yhteistyön alustana. Myös eri paikkakuntien väen 

yhteen saattamista kiiteltiin. ”Kiitos, nyt saimme kuulla naapurinkin toimista, se tuo uutta näkemystä.” 

kertoo eräs osallistuja tunnelmistaan.  

Kolmivuotinen kiertue huipentuu kevään 2020 päätöstilaisuuksiin. Seitsemällä alueella järjestettävien 

pajojen ajankohdat ja paikat julkaistaan loppuvuodesta. Lisätietoja Yhdistystorilta.  

 

Onko sinun kuntasi puuttuva palanen järjestöyhdyshenkilö?  

Nimetty järjestöyhdyshenkilö on kunnalle oiva, konkreettinen keino edistää yhteistyötä yhdistysten kanssa. 

Yhdyshenkilö on viranhaltija, jonka työnkuvaan sisältyy yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön 

koordinointi ja tukeminen eri tavoin. Tämä voi sisältää esim. yhdistysten ja kunnan yhteisten tapaamisten 

järjestämistä, tiedottamista yhdistyksille niitä koskevista ajankohtaisista asioista sekä yhdistysten viestien 

viemistä eteenpäin hallinnon ja päätöksenteon eri portaisiin. 

Tällä hetkellä maakunnassamme on järjestöyhdyshenkilö vain joka kolmannessa kunnassa (Keski-Suomen 

järjestökartoitus 2018). Kevään elinvoimapajoissa havaittiin, että tieto oman kunnan yhdyshenkilön tai -

henkilöiden olemassa olosta tai työnkuvasta ei välttämättä ole viranhaltijoiden, päättäjien ja yhdistysten 

hahmotettavissa tai helposti saatavilla. Järjestöyhdyshenkilö tunnistettiinkin puuttuvaksi hyvinvointityön 

palaseksi monessa kunnassa. Näin oli esimerkiksi Petäjävedellä, jossa heti pajan jälkeen nimettiin kunnan 

vapaa-ajan ohjaaja yhdyshenkilöksi. Muuramessa puolestaan kerättiin sähköisellä kyselyllä yhdistyksiltä 

toiveita ja näkemyksiä yhdyshenkilön työnkuvaan.  

Järjestöyhdyshenkilön tehtävät voivat olla yhden viranhaltijan pääasiallisena toimena toteutettavaa, oman 

toimen ohella tehtävää tai jaettu useamman viranhaltijan kesken. Pääasia on, että yhdyshenkilön 

yhteystiedot sekä tieto siitä mitä kaikkea hänen työnkuvaansa kuuluu löytyvät helposti.  

 

Uudistuksen kaatumisen vaikutukset Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeeseen 

Hankkeessa olemme tehneet järjestöyhteistyötä sekä rakenteilla olleen maakunnan että kuntien kanssa. 

Erityisesti maakunnan rakentamiseen liittynyt yhteistyö asemoidaan uudelleen, mutta järjestö- 

kuntayhteistyötä jatketaan kuten tähänkin asti. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallitus on linjannut, että 
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järjestöjen tulee olla mukana seuraavissakin uudistuksen vaiheissa, eikä hankkeen tarve ole kadonnut soten 

kaatumisesta huolimatta. Hankkeen rahoittajalle STEAlle laaditaan erillisten ohjeiden mukaan väliraportti 

tähän asti tehdystä työstä. Jatkohakemus vuodelle 2020 laaditaan toimintaympäristön muutokset 

huomioiden.  

 

Aurinkoista kevään jatkoa!  

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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