
 

Muistio 

Jyväskylän yhdistysten ja päättäjien iltakahvit 
 
Aika:  31.10.2019 klo 17.00-19.30 
Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara/ Matara-Sali 
Osallistujat: 27 henkilöä / 17 edustettua yhdistystä 
Järjestäjät:  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry & Jyväskylän kaupunki 
 

Tilaisuuden avaaminen 
o Avaussanat Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n (KYT) toiminnanjohtaja Raili 

Haaki 
o Illan vetovastuussa Jyväskylän kaupungin erikoissuunnittelija Jukka 

Laukkanen 
o Tilaisuus on toinen kerta. Edellisen kerran muistio: 

https://www.yhdistystori.fi/jyvaskyla/kuntayhteistyo-jyvaskyla/ 
o Iltakahveilla käsiteltävät teemat ovat jatkoa edellisen kerran 

tapahtumalle 
o Illan puhujina ovat Jyväskylän kaupungilta kulttuuripäällikkö Mari 

Aholainen ja viestintäjohtaja Helinä Mäenpää 

Puheenvuorot 
o Mari Aholainen puhui kaupungin rahoituksesta. Esityksen diat ja sisältö 

saatavilla Yhdistystorilta: https://www.yhdistystori.fi/jyvaskyla/kuntayhteistyo-
jyvaskyla/ 

o Helinä Mäenpään puhe viestinnästä 
o Jyväskylän nettisivuilla (www.jyvaskyla.fi) on paljon tietoa ja asiaa 

kaikesta kaupunkiin liittyvästä. Viestinnästä kaikki olennainen löytyy: 
https://www.jyvaskyla.fi/viestinta 

o Kaupungin sivuilta löytyvästä palaute -osiossa voi antaa kattavasti 
palautetta kaikesta kaupunkiin liittyvästä: 
https://www.jyvaskyla.fi/palaute 

o Kaupungin internetsivuilla on Jyväskylän uusittu tapahtumakalenteri. 
Uusi osa on harrastekalenteri. Kalenterista näkee nyt jumpat, 
tapahtumat ja kaikki muut. Webmasterilta voi pyytää tunnukset, joilla voi 
kätevästi ja ilmaiseksi ilmoittaa kalenteriin tapahtumia. 

o Kaupungin tiedotteet löytyvät nettisivujen pääsivulta. 
o Jyväskylä on sivistyskaupunki. Muista kaupungeista erottava tekijä on 

”ajassa elävä sivistys”. Jyväskylän brändi sivistyskaupunkina on hyvä ja 
sitä kehitetään aktiivisesti. 

o Kaupungin viestintä ja markkinointisuunnitelma pohjataan 
brändidokumenttiin: 
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https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jyvaskylan-
brandidokumentti-30092019.pdf 

o Kaikki toimijat ovat osaltaan rakentamassa Jyväskylää. 
o Kaupunki etsii hyviä viestejä ja tarinoita, joilla päästään valtakunnan 

mediaan 
o Kaupungin tiedotuslehti jaetaan postitse neljä kertaa vuodessa. 

o Gradian kansainvälisten asioiden suunnittelija Aino Malin kertoi Erasmus+ 
rahoitusohjelmasta: 

 Erasmus+ rahoitusohjelma katetaan eurooppalaisten 
verorahoista. EU kanavoi rahat uuteen käyttöön. 

 Järjestöt, museot, kirjastot ym. organisaatiot ovat oikeutettuja 
hakemaan rahoitusta lähteäkseen tutustumaan omaa toimintaa 
vastaavaan järjestötoimintaan EU:n sisällä. 

 Rahoituksen haku on helmikuussa 
 Ei omarahoitusosuutta. Mahdollista hakea mm. matkatukea, 

oleskelutukea ja kurssitukea 
 Ry:ssä tukioikeutettuja ovat sekä vapaaehtoiset että palkatut 

työntekijät 

Päättäjien, viranhaltijoiden ja yhdistysten yhteinen pienryhmäkeskustelu  
o Teemat: 

o Teema 1. Mikä on mielestänne hyvää ja toimivaa avustuksissa ja 
avustusjärjestelmässä? Mikä ei toimi ja mitä korjattavaa 
avustussysteemissä mielestänne on? Mitä ideoita avustuskäytäntöjen/-
systeemin parantamiseksi?  

o Teema 2. Mitä hyvää ja toimivaa kaupungin ja yhdistysten välisessä 
viestinnässä mielestänne on? Mitä korjattavaa siinä mielestänne on? 
Mitä ideoita teillä on viestinnän tehostukseksi kaupungin ja yhdistysten 
välillä?  

o Teema 3. Mitä muuta haluaisitte nostaa esiin: Onko jotain uusia 
huolenaiheita tai kiittämisen arvoista yhteistyössä ja vuoropuhelussa 
yhdistysten ja kaupungin välillä?  

Yhteinen keskusteluosuus 
o Teema 1:  

o Jyväskylässä jaetaan kohtalaisen hyvin avustuksia kaikenlaisille toimijoille 
verrattuna moneen muuhun kuntaan 

o Sähköinen hakemusjärjestelmä koettiin positiiviseksi verrattuna 
paperisiin hakemuksiin. 

o Hakemusprosessin saavutettavuus 
 Onko hakemusprosessi saavutettava? Täyttääkö prosessi 

saavutettavuusdirektiivin vaatimukset? 
 Eri erityisryhmien näkökulma esim. aistirajoitteiset tai 

monikulttuurisuus. 
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 Jos ei ole tietoa avustuksista ja kokemusta avustuksien hakemisesta, 
niin kuinka uudet hakijat saavat tietoa hakuprosessista? 

 Avustuksista viestimistä ja tiedottamista myös yhdistystä 
vapaammille ryhmille toivottiin 

 Avustusten käyttösykli koettiin hankalaksi yhdistysten toiminnan 
kannalta. Parempi olisi esimerkiksi haku 4 krt vuodessa sekä 
ylivuotinen budjetointi. 

 Avustusmäärät ovat pieniä säännölliseen toimintaan.  
 Tilojen käyttö ja saatavuus 

 Pohdittiin, paljonko kaupungin myöntämistä avustuksista 
menee kaupungin omiin tilavuokriin. 

 Onko mahdollista, että tilavuokrat olisivat ilmaisia pienille 
yhdistyksille? Kävi ilmi, että osa koulutiloista on ilmaiseksi iltaisin 
käytössä. Harvalla oli siitä tietoa ja koettiin, ettei tietoa ollut helppo 
löytää. 
 

o Teema 2:  
 Keskustelua Jyväskylän kaupungin internet-sivustosta. 

 Tapahtumakalenteri tuli uutena asiana monelle.  
 Paikalla olijat kokivat, että kaupungin sivut ovat hankalat käyttää ja 

tapahtumakalenteri vaikea löytää mobiilissa. 
 Mobiilisivun puutteellisuus myönnettiin ja todettiin, että sivujen 

käytettävyyttä työstetään ja kehitetään jatkuvasti 
 Tapahtumakalenteri löytyy Jyväskylän kaupungin mobiilisivujen 

etusivulta klikkaamalla tähteä. Sieltä löytyy myös ”lisää tapahtuma”, 
josta voi lisätä kalenteriin uuden tapahtuman. Tapahtumakalenteri on 
kaupungin nettisivujen käytetyimpiä osuuksia. Organisaatiot saavat sen 
kautta maksutonta näkyvyyttä. 

 Keskusteltiin Yhdistystorista 
 Yhdistystori.fi on sivusto, joka palvelee keskisuomalaisia yhdistyksiä 

monipuolisesti. Sieltä löytyy mm. yhdistykset, tapahtumia, uutisia, 
tiedotteita ja ajankohtaisia yhdistyksiä koskevia asioita. Yhdistykset 
löytyvät myös kunnittain. 

 Yhdistystorin kautta kunnat löytävät tiedot yhdistyksistä. Esimerkiksi 
terveysasemien palveluohjaajat hyödyntävät Yhdistystoria etsiessään 
asiakkaille tietoa yhdistysten toiminnasta ja tarjoamasta tuesta. 

 Yhdistystori on maksuton ja yhdistykset rekisteröivät itse tietonsa sinne 
 Pohdittiin internetiä käyttämättömän ihmisen asemaa kaupungin tiedotuksessa 

 Postin kautta saapuva tiedotus on suunnattu muun muassa heille, jotka 
eivät käytä internetiä. 

 Eräs osallistuja kertoi kokemuksestaan, että kaupunki oli nostanut oma-
aloitteisesti yhdistyksen esiin omassa some-kanavassaan ja tiedotti 
toiminnasta. Tämän kaltainen kaupungin toiminta koettiin yhdistyksessä 
erittäin positiiviseksi. 
 Päättäjät totesivat, että kaupungin some-tileillä kerrotaan erilaisesta 

toiminnasta monipuolisesti, kun vain hoksataan tiedottaa jotakin. 



 Yhdistysten puolelta koettiin, että kaupungin henkilöstön yhteystietoja on 
usein vaikea löytää. Toivottiin, että yhteystietojen tavoitettavuuteen 
kiinnitettäisiin huomiota. 
 On olemassa paljon säädöksiä siitä, ettei jokaisen yhteystietoja voi 

laittaa yleisesti näkyviin ja siksi hakutoiminnoilla ei kaikkia löydy. 
Kaupungilla on n. 6700 henkilöä töissä. Olennaista on löytää haluttu 
palvelu ja yhteyden saa sitä kautta tai soittamalla puhelinvaihteeseen. 
Yleensä ainakin tieto saadaan niitä kautta eteenpäin. 

 Keskustelu palasi tilojen saatavuuteen 
 Tilan hakeminen vaikeampaa, jos ei ole rekisteröity yhdistys. Kuinka 

esim. koulujen tiloja voi hakea? Onko olemassa tilanhakujärjestelmää? 
 Koulutilojen käyttöön ei ole selkeää ohjeistusta, yhteisiä sääntöjä tai 

varaussysteemiä, joten ne ovat koulukohtaisia. 
 Liikuntapalvelut hallinnoivat liikuntatiloja ja ne ovat kätevästi 

varattavissa: https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntatilojen-
varaaminen-ja-seurapalvelut 

 Lähikouluista tiloja voi mahdollisesti varata niiden omilta sivuilta tai 
rehtorilta. Joistakin päiväkodeista tilan voi varata esimerkiksi 
päiväkodin johtajan kautta. 

 Ehdotettiin yhteistä tilavarausjärjestelmää, jossa myös yksityiset 
toimijat voisivat tarjota tilojaan käyttöön. 

 Päättäjien taholta luvattiin ottaa pohdintaan, kuinka voitaisiin saada 
pelisääntöjä asiaan. Uusissa kouluissa tilojen käyttö on todennäköisesti 
helpompi toteuttaa sähkölukituksen ja tilojen osastoinnin vuoksi. 

 KYTin ylläpitämissä Kansalaistoiminnankeskus Matarassa ja 
Sepänkeskuksessa on tarjolla halpoja tiloja yhdistystoimijoille. Mataran 
aula on ilmainen käyttää. https://www.kyt.fi/ 

 Eri yhdistyksillä myös tiloja, joita kannattaa kysellä. 
 Ongelmat näyttävät olevan osin viestinnällisiä. 

 
o Teema 3.  

 Koululaisille haluttiin saada ilmainen yhteinen tapahtuman Toukofestin tilalle. 
 

Päätössanat ja jatkosta sopiminen 
o Raili Haaki ja Jukka Laukkanen totesivat lopuksi, että paljon keskustelluista asioista 

kulminoituvat tiedonkulkuun. 
o Tilaisuudelle on tarvetta myös tulevaisuudessa ja sitä tullaan järjestämään jatkossakin. 

Muistion kirjasi Anssi Karhima 
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