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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 vuoden 2020 ensimmäinen kuntakirje.  

 

Maaliskuussa palkitaan keskisuomalaisia järjestöpositiivisuuden tekoja ja henkilöitä  

Hyvän kierre on liikkunut jo kaksi vuotta Keski-Suomen kunnissa elinvoimapajojen innoittamana. 

Elinvoimapajat ovat toimintamalli, jolla kehitetään järjestöjen ja kuntien yhteistyötä niin paikallisesti kuin 

myös alueellisesti. Vuosien 2018 ja 2019 pajat kokosivat yhteen lähes 400 yhdistysten, kuntien ja muiden 

tahojen edustajaa kaikista maakuntamme kunnista. Niissä luotiin liki 30 kuntakohtaista 

yhteistyösuunnitelmaa ja reilu 20 yhteisen hyvinvointityön palapeliä sekä annettiin yli 200 henkilökohtaista 

lupausta hyvän kierteen liikuttamiseksi omalla paikkakunnalla. 

Nyt kiertue huipentuu päätöstilaisuuksiin. Tervetuloa mukaan selvittämään, miten järjestöpositiivinen sinun 

kuntasi on sekä vahvistamaan hyvän kierrettä entisestään! Luvassa suoraa puhetta ja rehtiä 

vuorovaikutusta juuri sinun kuntasi järjestöyhteistyöstä. Jaamme illassa Hyvän kierre -palkinnon henkilölle 

ja teolle, joka on edistänyt järjestöjen ja kunnan välistä yhteistyötä.  

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen ja ehdota järjestöpositiivista tekoa/henkilöä palkittavaksi 

elinvoimapajojen verkkosivulla.  

 

Kunnan sivuille koottu järjestötieto lisää osallisuutta ja vahvistaa yhteistyötä 

Yksi merkittävä keino lisätä asukkaiden osallisuutta ja helpottaa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä on 

koota kaikki järjestöjä koskeva tieto yhteen paikkaan kunnan sivuille. Helposti löydettävissä oleva tieto 

helpottaa myös järjestöjen toimintoihin ohjaamista ja niiden löydettävyyttä.  

Keski-Suomen järjestöpositiivisuuden kuntatutkan mukaan 13:ssa Keski-Suomen kunnassa järjestötietoa on 

koottu kunnan sivuille. Useasti tieto on kuitenkin hajanaista tai vaikeasti löydettävissä. Sivulta olisi hyvä 

löytyä mm. järjestöjen yhteystietoja, avustuksia, tiloja, muita tukimuotoja ja viestintää koskevia tietoja sekä 

järjestöyhdyshenkilön yhteystiedot. Esimerkiksi Jämsässä näitä tietoja on koottu Jämsän kaupunkikonsernin 

ja järjestöjen yhteistyöasiakirjaan, joka löytyy Jämsän yhdistykset -sivulta.  

 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke päättyy 30.9. mennessä 

Järjestö 2.0 -ohjelmakokonaisuuteen kuuluvissa maakunnallisissa hankkeissa on syksystä 2017 alkaen 

edistetty järjestöjen, kuntien ja maakuntien sekä muiden toimijoiden yhteistyötä ja yhteistyörakenteita. 

Järjestö 2.0 -hankkeiden oli määrä jatkua vuoden 2020 loppuun saakka, mutta ne kaikki saivatkin 

avustuspäätöksen vain yhdeksälle kuukaudelle.  

Päätös vaikuttaa myös Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen toimintaan. Koska avustuspäätös oli 

ennakoimaton ja varsin poikkeuksellinen, hankkeen päättymiseen kesken vuotta ei ole voitu varautua 

mitenkään. Moniakaan toimintoja ei voida siirtää hankkeen hallinnoijalle (KYT ry) eikä muille toimijoille.  

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/elinvoimapajat-2/tilaisuuksien-materiaalit/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/elinvoimapajat-2/tilaisuuksien-materiaalit-2019/
https://www.yhdistystori.fi/2019/11/19/jarjestopositiivisuus-palkitsee-ilmianna-kisaan-hyva-teko-tai-huippuhenkilo/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/elinvoimapajat-2/
http://www.yhdistystori.fi/kuntatutka
https://www.jamsa.fi/info-ja-asiointi/osallistu-ja-vaikuta/yhdistykset


Erityisen harmillista on järjestöjen tuen päättyminen sote-uudistuksen valmistelun ja käynnistymisen 

kynnyksellä. Juuri tässä tilanteessa, jossa soteuudistusta viedään eteenpäin aktiivisesti, järjestöresurssin 

tulisi olla maakunnallinen. Lisää päätöksen vaikutuksista toimintaamme voit lukea KYTin sivuilta.  

 

Tavataan elinvoimapajassa!  

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen & järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen 

 

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.  

 

https://www.kyt.fi/2020/02/13/maakunnallinen-vaikuttamistyo-kuultiin-mutta-paatoksia-se-ei-muuksi-muuttanut-keski-suomen-vaikuttavat-jarjestot-hanke-paattyy-30-9-202-mennessa/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/uutiskirjeet/
mailto:anne.astikainen@kyt.fi
mailto:anu.hatinen@kyt.fi
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/

