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Hyvä keskisuomalainen kuntapäättäjä ja kuntaviranhaltija,
tervetuloa työtäsi tukevan, ajankohtaisen järjestötiedon äärelle! Edessäsi on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki
ry:n Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen kuntakirje.
Vauhdittaako Sinun kuntasi hyvän kierrettä yhdessä yhdistysten kanssa?
Tervetuloa kuntasi Hyvän kierteellä hyvinvoinnin voittajaksi! -elinvoimapajaan!
Elinvoimapajat kokoavat järjestöjä sekä kuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä yhteistyön
kehittämisen äärelle seitsemällä alueella Keski-Suomessa. Koko maakunnan kattava kiertue on maalishuhtikuussa. Oman kuntasi ja alueesi tilaisuuden sekä ilmoittautumisen löydät Yhdistystorilta.
Viime keväänä järjestetyissä tilaisuuksissa syntyi lähes 30 yhteistyön kehittämisideaa. Monia niistä on
hienosti viety kunnissa eteenpäin; mm. järjestetty yhdistysiltoja ja työstetty järjestöyhdyshenkilön
työnkuvaa yhdistysten kanssa. Nyt yhteistyötä lähestytään erityisesti siitä näkökulmasta, miten voimme
edistää kuntalaisten arjen hyvinvointia vahvemmalla yhteistyöllä.
Voit virittäytyä tunnelmaan lukemalla jutun Yhdistykset vauhdittavat hyvän kierrettä.

Kohti vaikuttavampaa yhteistyötä yhdistysten kanssa
Viime vuonna tekemämme kuntakyselyn mukaan kaikki Keski-Suomen kunnat toivovat systemaattisempaa,
tavoitteellisempaa ja pitkäjänteisempää yhteistyötä yhdistysten kanssa. Kevään 2018 elinvoimapajat
toimivatkin useassa kunnassa sytykkeinä syvempään yhteistyöhön.
Kohti strategisempaa ja toiminnallisempaa yhteistyötä voidaan kulkea varmistamalla, että kunnan
kokonaisuus on #järjestöpositiivinen. Onko kunnassanne esimerkiksi:
•
•
•

nimetty henkilö, jonka työnkuvaan sisältyy järjestöyhteistyö,
säännöllisiä viranhaltijoiden, päättäjien ja järjestöjen tapaamisia,
käytäntönä avustaa järjestöjä monipuolisesti ja yhdenvertaisesti?

Koko Järjestöpositiivisen kunnan tarkistuslistan löydät Yhdistystorilta. Tietoa järjestöyhteistyön malleista ja
tukea yhteistyön vahvistamiseen saat sekä hankkeemme muutoskoordinaattori Anu Hätiseltä että KYTjärjestöpalveluista erityisasiantuntija Katariina Luodolta.

Tavataan elinvoimapajassa!
Muutoskoordinaattori Anu Hätinen & järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen tavoitteena on tukea erilaisten ja erikokoisten järjestöjen
luontevan roolin rakentumista suhteessa maakuntaan ja kuntiin.
Lisätietoja 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.
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