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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.  

 

Kurkkaa tutkaan: Järjestöpositiivisuutta näkyvissä Keski-Suomen kunnissa 

Tuore Keski-Suomen kuntatutka* kertoo järjestöpositiivista viestiä maakunnastamme. Järjestöjen kanssa 

yhteistyötä tekevien viranhaltijoiden määrä kunnissa on kasvanut huimasti parin viime vuoden aikana. 

Kunnissamme turvataan mallikkaasti järjestöjen toimintaedellytyksiä tarjoamalla maksuttomia tiloja ja 

myöntämällä järjestöavustuksia. Näiden lisäksi suurimmassa osassa kuntia on tarjolla erilaisia tukipalveluita 

järjestöille.  

Kehittämiskohteitakin löytyy. Läheskään kaikista kunnista ei vielä löydy nimettyä järjestöyhdyshenkilöä, 

jonka viralliseen työnkuvaan kuuluu järjestöyhteistyö. Lisäksi vasta puolessa kunnistamme vuoropuhelu 

kaikkien järjestöjen kanssa on vakiintunut käytäntö.  

Selkeisiin yhteistyörakenteisiin ja toimintatapoihin kannattaa panostaa, sillä ne säästävät aikaa ja rahaa, 

vauhdittavat yhteistä kehittämistä sekä vahvistavat asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia.  

* Kuntatutka on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:ssä kehitetty työkalu kuntien järjestöpositiivisuuden 

mittaamiseen. Kuntatutkan 2019 tulokset on julkaistu Yhdistystorilla. 

 

Järjestöyhdyshenkilöiden verkosto tukee yhteistyön kehittämistä järjestöjen kanssa 

Kutsuimme kuntien järjestöyhdyshenkilöt verkostotapaamiseen elokuussa 2019 yhteistyössä KYT-

järjestöpalveluiden kanssa. Tapaamisessa nousi esiin, että järjestö-kuntayhteistyön ajankohtaiset ilmiöt 

ovat pitkälti samoja niin pienemmissä kuin isommissakin kunnissa. Laajemmalle verkostoitumiselle, 

yhteistyön tiivistämiselle ja tiedon jakamiselle nähtiin selkeä tarve. Verkosto kokoontuu jatkossa kaksi 

kertaa vuodessa. Yhdistystorilta voit lukea lisää tapaamisen tunnelmista.  

 

Kevään 2020 kunta-järjestöyhteistyön alueellisten elinvoimapajojen ajankohdat on julkaistu 

Kolmivuotinen koko Keski-Suomen kattava yhdistysten ja kuntien #hyvänkierre -elinvoimapajakiertue 

huipentuu kevään 2020 päätöstilaisuuksiin. Seitsemällä alueella järjestettävien pajojen ajankohdat on nyt 

julkaistu Yhdistystorilla. Tervetuloa mukaan rakentamaan kunnastasi yhä järjestöpositiivisempi!  

 

Tajuutsä? -tapahtuma kuntien ja yhdistysten aikuisille 20.11.2019 Viitasaarella 

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille niille aikuisille yhdistyksissä tai kunnassa, jotka haluaisivat ottaa nuoret 

paremmin mukaan, mutta kaipaavat avukseen konkreettisia työkaluja ja vinkkejä. Näitä on nyt luvassa, 

nuorten tekemänä ja kertomana! Lisätietoja ja ilmoittautuminen tapahtuman sivulta.  

 

 

http://www.yhdistystori.fi/kuntatutka
https://www.yhdistystori.fi/2019/09/02/jarjestoyhdyshenkilot-kohtaavat-yhdistykset-kunnissa/
http://www.yhdistystori.fi/elinvoimapajat
https://www.yhdistystori.fi/tajuutsa/?fbclid=IwAR17rX5Auxd4PSdyMQRpWOZE-VD9WOSGxP_OZ16NqX892GRS8MUtAx-1hFU


Värikästä syksyn jatkoa!  

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen & järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen 

 

Lisätietoja hankkeesta 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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