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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 viimeinen kuntakirje.  

 

Elinvoimapajat järjestöpositiivisten kuntien ja kuntapositiivisten järjestöjen rakentajina 

Elinvoimapajat innostivat kuntia ja järjestöjä tiiviimpään kumppanuuteen vuosien 2018-2020 aikana. Pajat 

tarjosivat järjestöille ja kunnille uudenlaisen foorumin yhteistyön kehittämiseen sekä verkostojen 

luomiseen kokoamalla toimijoita yhteen useamman kunnan alueelta. Niihin osallistui yhteensä lähes 450 

kuntien, järjestöjen ja muiden tahojen edustajaa sekä kuntalaista. Palautteiden mukaan elinvoimapajat 

tukivat aitoa keskustelua ja verkostoitumista oman kunnan viranhaltijoiden ja päättäjien sekä järjestöjen 

kesken. Tämänkaltaiset tilaisuudet koettiin jatkossakin tärkeäksi.  

Kolmivuotisen kiertueen päätoteuttajatahona olivat Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Keski-Suomen 

vaikuttavat järjestöt -hanke ja KYT-järjestöpalvelut. Kumppaneina olivat kaikki Keski-Suomen kunnat. 

Kiertueesta on koottu tietoa elinvoimapajojen sivuille ja blogikirjoitukseen. Voit myös tutustua 

elinvoimapajojen toimintamalliin Innokylässä.  

 

Järjestöjen tukea ja tietoa kootusti Yhdistystorilla 

KYT on julkaissut Yhdistystori.fi-palvelussa uuden Tukea ja toimintaa etänä -osion, joka kokoaa 

keskisuomalaisten järjestöjen etäpalveluja kätevästi yhteen paikkaan. Tiedon kokoamisesta hyötyvät 

erityisesti poikkeustilan keskelle tukea, apua ja toimintaa kaipaavat ihmiset. Järjestöt tuottavat sinne uutta 

sisältöä jatkuvasti. Koontisivulla on myös kuntien ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen etäpalveluja. Voit 

tutustua sisältöön: https://www.yhdistystori.fi/tukea-ja-toimintaa-etana/ 

 

Järjestöt mukaan muodostamaan tilannekuvaa talousarvion ja hyvinvointikertomuksen pohjaksi 

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeusolojen seurauksena eteen tullee tilanne, jossa talousarvion ja 

hyvinvointikertomuksen laatimiseksi tarvitaan päivitetty tilannekuva. Kannustamme hyödyntämään tässä 

työssä järjestöjen kokemustiedon, asiantuntijuuden ja osaamisen. Järjestöille kertyy arvokasta tietoa 

poikkeusolojen vaikutuksista asukkaiden hyvinvointiin sekä kokemusta toimintojen ja palveluiden 

muovaamisesta vastaamaan uudenlaista tilannetta. Yksi ketterä tapa ottaa järjestöt mukaan kunnan 

strategiatyöhön on järjestää kaikille järjestöille avoin teemailta. Tukea tähän työhön saa KYT-

järjestöpalveluista. 

 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen henkilöstössä muutoksia  

KYTin henkilöstömuutosten myötä hankkeessa työskentelee 1.5.-31.12.2020 järjestöjen muutosagentti 

Anne Astikainen. Muutoskoordinaattori Anu Hätinen siirtyy erityisasiantuntijaksi KYT-järjestöpalveluihin 

ajalle 1.5.-31.12.2020. Lisätietoja muutoksista.  

http://www.yhdistystori.fi/elinvoimapajat
https://www.yhdistystori.fi/2020/04/28/elinvoimapajat-2018-2020-jarjestopositiivisten-kuntien-ja-kuntapositiivisten-jarjestojen-rakentajina/
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/jarjesto-kuntayhteistyon-alueelliset-elinvoimapajat
https://www.yhdistystori.fi/tukea-ja-toimintaa-etana/
https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut/
https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut/
https://www.kyt.fi/2020/04/22/muutoksia-kytin-henkilostossa-ja-toiminnoissa-vuoden-2020-loppuun-asti/


Kuntakirjeet ovat kuuluneet Anun työnkuvaan, joten muutosten takia tämä on hankkeen viimeinen 

kuntakirje. Kuluvan vuoden toiminnan painopisteet löydät Yhdistystorilta ja hankkeen ajankohtaisia asioita 

voit seurata facebook-sivuiltamme.  

 

 

Hyvää vuoden 2020 jatkoa poikkeusoloista huolimatta toivottavat 

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen & järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen 

 

Yhteystiedot:  

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, p. 050 344 0429, anne.astikainen@kyt.fi 

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen, p. 050 599 6293, anu.hatinen@kyt.fi (30.4.2020 asti) 

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 

 

Lisätietoja hankkeesta Yhdistystorilla.  

 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/
https://www.facebook.com/vaikuttavatjarjestot/
mailto:anne.astikainen@kyt.fi
mailto:anu.hatinen@kyt.fi
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/

