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Hyvä keskisuomalainen kuntapäättäjä ja -viranhaltija, 

tervetuloa työtäsi tukevan, ajankohtaisen järjestötiedon äärelle! Edessäsi on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 

(KYT) ry:n Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen kuntakirje.  

 

Kuntien ja järjestöjen elinvoimapajakiertue huipentuu maaliskuussa 2020 

Kutsumme juuri Sinut mukaan ”Järjestöpositiivisuus palkitsee!” -iltaan kehittämään yhteistyötä kuntasi 

järjestöjen kanssa. Kolmivuotisen elinvoimapajakiertueen huipentumana jaamme jokaisessa tilaisuudessa 

Hyvän kierre -palkinto henkilölle ja teolle, joka on edistänyt järjestöjen ja kunnan välistä yhteistyötä 

jossakin alueen kunnista viimeisen vuoden sisällä.  

Kuntasi tilaisuuden ajankohdan ja paikan löydät Yhdistystorilta. Sivulla pääset ehdottamaan Hyvän kierre -

palkinnon saajaa tai palkittavaa tekoa sekä ilmoittautumaan mukaan. Julkaisemme ohjelman vuoden 2020 

alussa, mutta alkupaloja pajojen sisällöstä on jo tarjolla täällä.  

 

Ovatko järjestöt mukana sinun kuntasi hyvinvointikertomustyössä?  

Tänä syksynä julkaisemamme Keski-Suomen kuntatutkan* mukaan vain 50% kunnista ottaa järjestöt 

mukaan hyvinvointikertomustyöhön. Näissä kunnissa järjestöt pääsevät pääsääntöisesti suunnittelemaan ja 

tuottamaan sisältöä kertomukseen. Vain kahdessa kunnassa järjestöt ovat mukana prosessin kaikissa 

vaiheissa. Järjestöjen kokemustietoa ja näkemyksiä on koottu yleisimmin kyselyiden ja järjestöiltojen avulla.  

Suunta on positiivinen; jatkossa useampikin kunta on suunnitellut ottavansa järjestöt mukaan kuluvan 

valtuustokauden kertomuksen arviointiin ja seuraavan kauden kertomuksen laadintaan. 

Hyvinvointikertomustyö onkin oivallinen paikka kaikkien järjestöjen osallisuuteen ja yhteiskehittämiseen. 

* Kuntatutka on KYTissä kehitetty työkalu kuntien järjestöpositiivisuuden mittaamiseen. Kuntatutkan 2019 

tulokset on julkaistu Yhdistystorilla. 

 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen tähänastiset tulokset ja jatkonäkymät 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA pyysi syksyllä 2019 kaikilta Järjestö 2.0 -ohjelmaan 

kuuluvilta maakunnallisilta hankkeilta selvitystä kahden ensimmäisen vuoden toiminnasta ja tuloksista. Voit 

lukea koosteen väliraportistamme Yhdistystorilta.  

STEA ehdottaa hankkeellemme avustusta myös vuodelle 2020. Keski-Suomen, kuten kaikkien muiden 

maakuntien vastaavien hankkeiden osalta avustusta ehdotetaan yhdeksän kuukauden jaksolle. Ensi vuoden 

suunnitelmistamme voit lukea hankkeemme sivuilta. 

 

Tunnelmallista joulun aikaa!  

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen & järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen 

 

http://www.yhdistystori.fi/elinvoimapajat
https://www.yhdistystori.fi/2019/11/19/jarjestopositiivisuus-palkitsee-ilmianna-kisaan-hyva-teko-tai-huippuhenkilo/
http://www.yhdistystori.fi/kuntatutka
https://www.yhdistystori.fi/2019/12/05/keski-suomen-vaikuttavat-jarjestot-hankkeen-tulokset-ja-jatko/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/


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. 050 344 0429, 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: 2017-2020 

 

Lisätietoja hankkeesta Yhdistystorilla.  
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