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Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki kasvaa ja
kehittyy
KYTistä on kasvanut 15 vuoden toimintakautensa aikana merkittävä kolmannen sektorin toimija sekä järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten edistäjä Keski-Suomessa. Vuoden vaihteessa yhdistyksen palkkalistoilla oli noin 40 työntekijää. Vuoden
2013 liikevaihto oli yli 2 miljoonaa euroa. KYTillä on monia omia hankkeita ja se on
mukana monissa yhteishankkeissa. KYT hallinnoi yhdistys- ja kansalaistoiminnalle tärkeitä Kansalaistoiminnankeskus Mataraa ja Sepänkeskusta. KYTin osuuskunta tuottaa
yhdistykselle hallinto- ja talouspalveluja.
KYTin kehitys on osoittanut, että yhdistysten tuki ja katto-organisaatiota tarvitaan.
Yhdistyksellä on hyvä maine ja yleinen yhteiskunnallinen hyväksyntä. Yhteistyösuhteet toimivat hyvin sekä järjestöihin että julkiseen hallintoon. KYT on saanut myös valtakunnallista tunnustusta. Se mainitaan usein esimerkkinä siitä kuinka paikallistasolla
tulee järjestää ja tukea kolmannen sektorin yhteistoimintaa.
KYTillä on hyvät tulevaisuuden näkymät. Menestyminen edellyttää kuitenkin jatkuvaa
kehittämistä. Tarkoitus on edetä maltillisella ja vakaalla kasvu-uralla. Tällä hetkellä ei
ole mitään suuria toiminnan laajentumissuunnitelmia. KYTille toiminnan kasvattaminen ei ole itsetarkoitus vaan strategiana on seurata aikaa ja mahdollisuuksia sillä tavoin, että uusiin haasteisiin voidaan tarttua silloin, kun siihen tarjoutuu tilaisuus ja se
on yhdistyksen perustehtävän mukaista. Tällä hetkellä odotetaan uuden EU-ohjelmakauden alkamista.
Toinen kehitystehtävä on talouden vahvistaminen. Sinänsä KYTin talous on vakaalla pohjalla eikä kriisin merkkejä ole olemassa. Taloutta pitäisi kuitenkin kehittää siten, että syntyy sellaista kohtuullista ylijäämää, joka mahdollistaa panostamisen uusien palvelujen kehittämiseen. Kytin pitäisi pystyä aktiivisemmin tekemään sellaista
kehitystyötä, joka ei välttämättä ole heti tuottavaa, mutta josta voi tulevaisuudessa
kasvaa hyödyllinen ja tuottoisa toimintamuoto. Tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu
vaan taloudellisen liikkumavaran lisääminen Kytin tulevan toiminnan turvaksi.
Kolmantena tehostamissuuntana on KYTin toiminnan tunnettavuuden parantaminen
ja yhteistyösuhteiden kehittäminen. KYT haluaa tehdä aktiivista yhteistyötä sekä julkisen sektorin että yritysten kanssa, jotta yleinen yhdistystoiminnan merkitys tunnustetaan ja yhdistystoiminnan toimintaedellytykset paranevat. KYT on myös valmis laajentamaan hankeyhteistyötä muiden toimijoiden kassa. Järjestökentässä KYTistä ja
sen tarjoamista palveluista ei tiedetä riittävästi. Yhteydenpito yhdistyksiin kaipaa tehostamista. Melkein kaikki kansalaiset kuuluvat johonkin yhdistykseen. Tieto KYTistä leviää kansalaisten kautta. Siksi KYTin pitää näkyä entistä enemmän julkisuudessa.
Yhdistystoiminnan puolustaminen on osa julkisuustyötä.
Nykyään puhutaan paljon talouden heikosta kehityksestä ja julkisen sektorin vaikeuksista. Tässä tilanteessa kolmannen sektorin merkitys kasvaa. Kolmannen sektorin
tarkoitus ei ole hoitaa niitä tehtäviä, jotka kuuluvat julkiselle ja yrityssektorille. Kolmannen sektorin tärkein tehtävä on auttaa kansalaisia sekä ylläpitää ja luoda sellaista kansalaisaktiivisuutta, mikä edistää julkisen hallinnon toimivuutta ja vilkastuttaa
yritystoimintaa. KYT haluaa olla vahva yhdistys- ja kansalaistoiminnan tukija sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja.
Sakari Möttönen
KYTin hallituksen puheenjohtaja
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Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 2013
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki –osuuskunnan tarkoituksena on edistää voittoa tavoittelematta kolmannen sektorin toimijoiden toimintaedellytyksiä ja taloutta sekä tuottaa toimijoille tilitoimistopalveluja.
Osuuskunta on myymistään palveluista arvonlisäverovelvollinen. Vaikka osuuskunnan päätarkoitus on tuottaa taloushallinnon palveluja kolmannen sektorin toimijoille, voidaan asiakkaiksi ottaa myös yksityisiä
yrityksiä ja yhteisöjä.
Osuuskunnan rinnakkaisorganisaationa toimii Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, jonka tarkoitus on toimia kolmanteen sektoriin kuuluvien
yhteisöjen kehittämis- ja tukiorganisaationa. Kyt ry tarjoaa ohjausta,
neuvontaa ja koulutusta, avustaa rahoitushankinnoissa ja projektisuunnitelmien laatimisessa, hakee rahoituksia sekä toimii projektien koordinoijana ja hallinnoijana.

Osuuskunta
JÄSENET
Osuuskuntaan kuuluvat tällä hetkellä
seuraavat jäsenyhteisöt:
•Jyväskylän Katulähetys ry
•Jyvässeudun Työttömät ry
•Keljon Järjestöyhdistys ry
•Keski-Suomen Liikunta ry
•Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry
•Puustellin Tuki ry
•Suomen Monikkoperheet ry
•YAD Youth Against Drugs ry

TYÖNTEKIJÄT
KYT:n taloushallinnon tehtävissä toimi
neljä vakinaista kirjanpitäjää ja yksi palkkatukityösuhteessa oleva taloussihteeri. Työpanoksesta noin kahden ja puolen henkilötyövuoden osuus kohdistui
osuuskunnan toimintaan. Kirjanpitäjinä
toimivat Mirja Kokkonen, Sari Nieminen,
Päivi Nikander sekä Anitta Virtanen ja taloussihteerinä Sinikka Soisalo.

TILIKAUDEN TOIMINTA JA TULOS
Osuuskunnan toiminta keskittyi edelleen taloushallinnon palvelujen tuottamiseen pääasiassa kolmannen sektorin
toimijoille. Lisäksi osuuskunta on tarjonnut Kansalaistoiminnankeskus Matarassa
toimiville toimijoille kopio- ja frankeerauspalveluja sekä vuokrannut kokoustiloja
ja saunaosastoa Matarankatu 4:n takkahuone/saunaosastolta.

KYT:N HALLINTO
KYT-osuuskunnalla sekä KYT ry:llä on yhteinen hallitus sekä yhteiset kokoukset.
Yhdistyksen toiminnanjohtajana ja samalla KYT – osuuskunnan toimitusjohtajana on toiminut Antero Mikonranta.

KOKOUKSET
Kevätkokous pidettiin 29.4.2013. ja syyskokous 10.12.2013.

TILINTARKASTAJAT
KYT:n tilintarkastajana on toiminut KHT
Petri Korkiamäki Ernst & Young Oy:stä.

Yhdistys
ka koostuivat vuokraustoiminnasta sekä
kopio- ja atk-palveluista, 44 071 euroa.
Asiakaskunnasta valtaosa on edelleen taloudelliselta volyymiltaan pieniä yhteisöjä. Ulkoisia asiakkaita oli tilikauden lopussa 75 (71).

TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ
KYT –osuuskunnan toiminta keskittyy
pääosin tilitoimistopalvelujen tuottamiseen lähinnä kolmannen sektorin toimijoille. Osuuskunta tuottaa myös kopio- ja
atk-tukipalveluita KYT ry:lle ja muille Kansalaistoiminnankeskus Mataran toimijoille sekä hallinnoi Matarankatu 4:n sauna/
takkahuoneiston vuokrausta.
KYT –osuuskunnan menestys riippuu
suuressa määrin siitä miten sen potentiaalisen asiakasyhteisön toiminta ja taloudelliset edellytykset kehittyvät. Hanke- ja
projektitoiminta tuottaa palvelujen tarvetta ja asiakkaita KYT:lle. Myös julkisen
rahoituksen muut vaihtelut kolmannen
sektorin toimijoille heijastuvat tilitoimistoasiakkuuksien kehitykseen. Palveluja
voidaan tarjota myös muille kuin kolmannen sektorin yhteisöille, jolloin kysymykseen tulevat lähinnä pienyritykset.

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA
1.1.2013 – 31.12.2013
Osuuskunnan tuloslaskelma tilikaudelta
1.1.2013 - 31.12.2013 osoittaa 598,29 euron suuruista ylijäämää.

Tilitoimiston liikevaihto vuonna 2013 oli
142 200 euroa (129 625 euroa vuonna
2012) ja muut liiketoiminnan tuotot, jot-
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JÄSENET
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 11
uutta jäsenyhteisöä. KYT ry:n jäsenyhteisöt vuoden 2013 lopussa olivat :
•Autosynergia ry
•Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry
•Huhtasuon ASA ry
•Jyväskylän Elävän Musiikin Yhdistys Jelmu ry
•Jyväskylän Katulähetys ry
•Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry
•Jyväskylän Kumppanuustoiminnan
tuki JKT ry
•Jyväskylän Kuurojen yhdistys ry
•Jyväskylän Parapsykologinen seura ry
•Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
•Jyväskylän Reumayhdistys ry
•Jyvässeudun Työttömät ry
•Keski-Suomen AVH- ja Afasiayhdistys ry
•Keski-Suomen Diabetesyhdistys ry
•Keski-Suomen Epilepsiayhdistys ry
•Keski-Suomen Kylät ry
•Keski-Suomen Lihastautiyhdistys ry
•Keski-Suomen MS-yhdistys ry
•Keski-Suomen Parkinson -yhdistys ry
•Keski-Suomen Selkäyhdistys ry
•Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry
•Keski-Suomen Työpajayhdistys ry
•Keski-Suomen Vihreät ry
•Kuiville Pyrkivien Tuki ry
•Mielentaide ry
•Nuorten Keski-Suomi ry
•Paremmin Yhdessä ry
•Perhehoitoliitto ry
•Pesäpuu ry
•Saarijärven Invalidit ry
•Suomen Migreeniyhdistys ry
•Suomen Monikkoperheet ry
•Suomen Nuoret lesket ry

TOIMITILAT

Hallitus
KYT:N HALLITUKSEEN OVAT KUULUNEET
SEURAAVAT HENKILÖT:
Varsinainen jäsen		
					

Henkilökohtainen
vararajäsen

Amanda Majasaari, puheenjohtaja			
PetriLehtoranta
Tuija Hämäläinen				
Sirpa Pekkarinen
Matti Kangasaho					Tuija Öystilä
Petri Lahtinen				
Petri Wirzenius
Sakari Möttönen			
Anne Laimio
Hallituksen valitsemana varapuheenjohtajana on
toiminut Sakari Möttönen.
Hallitus on pitänyt tilikauden aikana yhteensä
7 kokousta.

•Suomen Nuorisoseurat ry/K-S aluetoimisto
•SuPerin Keski-Suomen yksityissektorin ao
•Sveitsin Ystävät Suomessa ry/SV KS
•Työvalmennussäätiö Avitus
•Vaajakosken Suvanto ry
•Visio–säätiö
•YAD Youth Against Drugs ry
•Äänekosken Katulähetys ry

HENKILÖSTÖ
Työntekijöitä on tilikauden aikana ollut
eri projekteissa ja toiminnoissa keskimäärin 40 henkilöä.

EDUSTUKSET JA OSALLISTUMINEN
YHTEISTYÖHÖN
Keski-Suomen liiton osaamis- ja työllisyystyöryhmään (OSAT) 3. sektorin edustajana on osallistunut Antero Mikonranta, varalla Usko Hintikka.
Keskisuomalaisten yhteistoimintaorganisaatioiden muodostaman Järjestöareenan työryhmässä olivat KYT:sta Tiina Sivonen ja Matti Tervaniemi, joka on myös
hoitanut yhteistyöelimen tiedotusta ja
sihteerin tehtäviä.
Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueellisen
etnisten suhteiden neuvottelukunnassa

Osuuskunnan ja KYT ry:n toimitilat ovat
Matarankatu 4:n 3. kerroksessa yhdessä
useiden muiden kolmannen sektorin ja
eräiden Jyväskylän kaupungin toimijoiden sekä Humakin TKI - Akseli –yksikön
kanssa.
KYT ry on järjestötoimijoiden osalta päävuokralainen 1295 m2:n tiloissa Ammattiliitto Pro:n omistamassa kiinteistössä.
Kansalaistoiminnankeskus Mataran ja
Monikulttuurikeskuksen tiloja on lisäksi
Yleisradion eläkesäätiöltä vuokratuissa tiloissa Matarankatu 6:ssa 1080 m2. KYT ry
hallinnoi myös järjestöjen käytössä olevaa Sepänkeskusta, Kyllikinkatu 1:ssa.
Osuuskunta on vuokrannut lisäksi Matarankatu 4:n 4. kerroksesta sauna/takkahuonetilan, jota vuokrataan ulkopuolisille koulutus- yms. käyttöön.

on asiantuntijajäsenenä Arja Seppälä, varajäsenenä Anu Juurakko.

ra ry:n hallituksessa on ollut Tiina Sivonen.

Maakunnallisen ohjauksen kehittämisryhmään on osallistunut Tiina Sivonen,
varajäsenenä Susanna Uusitalo.

Lisäksi KYT:n edustajia on osallistunut
moniin kehittämistyöryhmiin ja 3.sektorin projektien ohjausryhmiin.

Keski-Suomen maakunnallisessa nuorisotakuutyöryhmässä on edustajana ollut Markku Hassinen, varalla Susanna Uusitalo.

TILIKAUDEN TULOS

Jyväskylän kaupungin nuorten palveluverkosto- ja nuorisotakuutyöryhmään on
kuulunut Antero Mikonranta.
Työllisyyden kuntakokeilun ohjausryhmässä KYT:n nimeämänä edustajana on
toiminut Antero Mikonranta, varalla Tiina Sivonen.
Keski-Suomen Kylät ry:n hallitukseen on
kuulunut Tiina Sivonen, varajäsenenä Antero Mikonranta.
Visio-säätiön valtuuskuntaan on KYT:n
edustajaksi toimikaudeksi 2013-2016 nimetty Tuija Hämäläinen.
Valtakunnallisen ReilutParastajat -verkoston toimintaan on osallistunut Matti Tervaniemi.
Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seu-
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Yhdistyksen tulot muodostuvat valtaosin
projektikohtaisista hallinnointi- ja koordinointituotoista. Perusrahoitusta on saatu
Jyväskylän kaupungilta, minkä lisäksi sen
myöntämä likviditeettilaina on maksuvalmiuden kannalta merkittävä seikka projektitoiminnan toteuttamisessa.
Projekteista ja toiminnoista on pidetty
kalenterivuoden aikana erilliset kirjanpidot, jotka on vuoden lopussa yhdistetty
KYT:n kirjanpitoon. Toiminnan taloudellinen volyymi oli yhteensä 2 125 029 euroa
(1 877 401 vuonna 2012).

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.
– 31.12.2013 JA HALLITUKSEN
EHDOTUS YLIJÄÄMÄN
KIRJAAMISESTA
Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 36
050,12 euron ylijäämää. Hallitus esittää,
että ylijäämä merkitään ylijäämä/alijäämätilille.

Järjestöjen tuki- ja kehittämispalvelut
Järjestöjen tuki- ja kehittämispalveluiden päämääränä on keskisuomalaisten yleishyödyllisten yhdistysten toimintaedellytyksien vahvistaminen. Palvelujen tavoitteena on tukea järjestöjen työntekijöitä ja
kansalaistoimijoita yhteisönsä toiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Järjestöjen tuki- ja kehittämispalvelut on suunnattu yhteisöille, joiden toiminta liittyy kansalaisten arjen hyvinvoinnin edistämiseen.
Toimintaa rahoitetaan pääosin Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla toiminta-avustuksella. Tuki- ja kehittämispalveluissa työskentelevät kehittämispäällikkö Tiina Sivonen ja tiedottaja/kehittäjä Matti
Tervaniemi.

ULKOINEN ARVIOINTI
Tuki- ja kehittämispalveluista tehtiin ulkoinen arviointi vuoden 2013 kevään aikana. Ulkoisen arvioinnin toteutti Kuntoutussäätiö. Saman prosessin aikana arvioitiin ja
kehitettiin myös toiminnan itsearvioinnin menetelmiä. Tuloksena syntyi tuki- ja kehittämispalveluiden itsearviointimalli, joka tukee järjestön vuosisyklin mukaisia toiminnan raportoinnin, suunnittelun ja kehittämisen vaiheita. Jatkossa toiminnan arviointia tehdään pääasiallisesti itsearvioinnin keinoin. Uutena palautteen keruu ja
– hyödyntämismenetelmänä toteutetaan asiakasraati, jossa on mahdollista keskustella sekä toiminnan kohderyhmän että toteuttajan puolella syntyneistä ideoista ja
uusista avauksista.
Ulkoisen arvioinnin johtopäätöksenä oli, että järjestöjen tuki- ja kehittämispalvelut
koetaan tavoitteiltaan tarpeellisiksi ja hyvin toteutetuksi palveluksi. Palvelun tavoitteet koetaan selkeiksi ja toiminnan suunnittelu ja organisointi sekä käytännön toimeenpano toteutuvat enemmistön mukaan hyvin tai kiitettävästi.
Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi ulkoisessa arvioinnissa nousivat
•yhteistyön lisääminen järjestöjen ja järjestöjen ja julkisen kesken erityisesti seutukunnilla
•palvelujen tarjoaminen yhä useammalle
•toiminnan tuotteistaminen ja tunnettavuuden lisääminen
•suorat yhteydenotot yhdistyksiin ja toimijoiden tukeminen
•koulutustoiminnan kehittäminen siten, että koulutuksen hyödyllisyys yhdistyksen
toimintaan liittyvissä asioissa lisääntyisi
•arviointiosaamisen lisääminen ja yhdistystoimijoiden tukeminen oman toiminnan
arvioinnissa.
Erityisesti järjestöjen välisen yhteistyön edistämiseen seutukunnilla haettiin lisäresurssia Raha-automaattiyhdistykseltä, joka myös myönsi tuki- ja kehittämispalveluille
lisärahoitusta vuosille 2014 – 2015.
Tuki- ja kehittämispalvelut ovat toteutuneet neljän toimintalinjan kautta seuraavasti:

OHJAUS- JA KONSULTAATIOPALVELUT JÄRJESTÖTOIMIJOILLE
Ohjaus- ja konsultaatiopalvelut ovat luonteeltaan ruohonjuuritasolle menevää kehittämiskumppanuutta, joka tarkoittaa mm. neuvontaa ja ohjausta yhdistystoiminnan
perustoiminnoissa, rahoitusneuvontaa sekä hankesuunnittelua, toiminnan arviointikeskustelua ja pitkän aikavälin suunnittelua.
Ohjauksessa on ollut vuoden aikana 89 henkilöä 50 eri yhdistyksestä ja muusta yhteisöstä. Asiakkuuksia on ollut 44, joista 9 asiakkuudessa tapaamisia on ollut enemmän
kuin kaksi. Ohjausten lisäksi työryhmä- /ohjausryhmätyössä on osallistuttu 6 eri yhdistyksen tai muun yhteisön kokoamaan ryhmään 9 kertaa.
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KOULUTUSPALVELUT
JÄRJESTÖTOIMIJOILLE
Koulutuspalveluita toteutettiin vuonna
2013 kolmella eri tavalla: pienoiskoulutukset (16 kpl, 247 hlö, 110 yhdistystä),
yleisötilaisuudet (3 kpl, 108 hlö, 60 yhdistystä) ja laajemmat koulutuskokonaisuudet järjestötoimijoille (1 kpl 11 hlö, 9 yhdistystä).
Pienoiskoulutuksissa käsiteltiin mm. taloushallintoon, kokoustoimintaan, työnantajuuteen ja sosiaaliseen mediaan
liittyviä asioita. Yleisötilaisuudet käsittelivät ajankohtaisia asioita kuten Rahaautomaattiyhdistyksen seurantaa ja jäsenhankintaa. Loppuvuonna aloitetun
koulutuskokonaisuuden aiheena oli projektisuunnittelu. Tämä koulutus jatkuu
vuonna 2014.
Pienoiskoulutukset toteutettiin yhteistyössä seutukuntien kansalais- ja työväenopistojen ja Elinvoimaa Joutsaan
-kehittämishankkeen kanssa sekä eri järjestöjen kuten SOSTE Suomen sosiaali ja
terveys ry:n, Sovatek-säätiön ja Viitasaaren mielenterveysseuran kanssa. Koulutuksia toteutettiin vuoden aikana Jyväskylän lisäksi Viitasaarella, Joutsassa,
Hankasalmella, Keuruulla ja Jämsässä.
Uutena kokeiluna SOSTE:n kanssa olivat
virtuaaliset iltakoulut, jotka käsittelivät
hallituksen vastuita ja sisäistä valvontaa.

JÄRJESTÖJEN HANKE- JA
SEUTUYHTEISTYÖN EDISTÄMINEN
Hanke- ja seutuyhteistyön tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja edistää entistä
laaja-alaisempia ja kestävämpiä tuloksia
aikaansaavia hankkeita. Tuki- ja kehittämispalvelut edistävät yhteistyötä kokoamalla toimijoita ja koordinoimalla toimijoiden työskentelyä.
Tuki- ja kehittämispalvelut on ollut mukana Kansalaistoiminnankeskus – hankkeen
toiminnoissa ja erityisesti Kansalaistoiminnankeskuksen ja oppilaitosyhteistyön edistämisessä. Lisäksi tuki- ja kehittämispalvelut on tukenut Jämsän seudun
järjestöjen Jämsän voimavara – Yhdessä
enemmän! – kehittämishankkeen toteuttamista. Hanke sai rahoituksen Toimintaryhmä Vesuri ry:ltä Maaseudun kehittämisrahoituksesta ja sen tavoitteena
on lisätä järjestöjen toimintaedellytyksiä
luomalla Jämsään järjestöjen yhteistyöverkosto ja lisäämällä jämsäläisten järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja Jämsän
kaupungin välistä yhteistyötä.

Tuki- ja kehittämispalvelut on toiminut
keskisuomalaisen järjestökentän yhteistyöverkoston Keski-Suomen Järjestöareenan sihteerinä ja vastannut Järjestöareenan tiedottamisesta. Keski-Suomen
Järjestöareenan yhtenä tavoitteena on
vaikuttaa Keski-Suomen liiton ohjelma- ja
strategiatyöhön. Keski-Suomen liiton ja
Järjestöareenan yhteistyön ansiosta järjestöjen näkökulmia on huomioitu maakunnan kehittämisessä. Tähän liittyen
Järjestöareena järjesti tilaisuuden ”Yhdistystoimija, millaista Keski-Suomea haluat olla rakentamassa?”, jossa keskisuomalaiset järjestöt ottivat kantaa Keski-Suomi
2040 –strategiaan. Tuki- ja kehittämispalveluiden työntekijät ovat myös osallistuneet Järjestöareenan toimintaa toimeenpanevaan työryhmään.

JÄRJESTÖKENTÄN
TIEDOTUSALUSTA YHDISTYSTORI
Yhdistystori-portaali (www.yhdistystori.fi) on nettisivusto, joka palvelee Keski-Suomen maakunnan yhdistyksiä, järjestöjä sekä näissä toimivia henkilöitä
tiedotukseen, koulutukseen ja yhdistystoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Yhdistystori on mukana valtakunnallisessa järjestöviestinnän kehittämisen
työryhmässä (Reilut Parastajat), jonka tavoitteena on koota, levittää ja parantaa
alueellisesti toimivissa portaaleissa saatuja kokemuksia ja menetelmiä sekä luoda
yhteisiä välineitä yhdistysten toiminnan
tukemiseksi.
Kasvavana haasteena Yhdistystori-portaalissa on palvelun vakauden takaaminen. Taustajärjestelmänä käytetty
Joomla! on yksi yleisimmistä avoimen
lähdekoodin ohjelmistoista. Avoimuus
on ohjelmistolle sekä vahvuus että heikkous, se kehittyy nopeasti, mutta sen tietoturva ei aina ole paras mahdollinen ja
se on altis eriasteisille hyökkäyksille. Helmikuun alussa 2013 yhdistystori joutui
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taustajärjestelmän rikkovan verkkohyökkäyksen kohteeksi, ja sivuston eri toimintojen korjaaminen kesti osin toukokuulle
asti. Yhteistyö ReilutParastajat -verkoston
kanssa poiki kevään RAY-hakuun yhteishankkeen, jossa tavoitteena on toimeksi.fi – hankekokonaisuudessa kehitetyn
verkkopalvelualustan levittäminen KeskiSuomen ja Pohjois-Karjalan alueille.
Toimeksi.fi –alusta on suljettu. Toiminnallisesti se tarjoaisi samat ominaisuudet
kuin nykyinen ratkaisu, mutta se on rakennettu loppukäyttäjän tarpeiden näkökulmasta, joten nykyiset sisällöt esitettäisiin toisella tavalla. Lisäksi alusta on osa
valtakunnallista kokonaisuutta, jossa alueilla on omat sivustonsa yhteisen kokonaisuuden rinnalla. Myös yhteistyö ToimintaSuomi –portaaliin on järjestelmässä
sisäänrakennettuna.
Joulukuun RAY-ennakkopäätöksissä hanke ei kuitenkaan saanut rahoitusta, ja tulevaisuuden vaihtoehtoja täytyy miettiä
tarkemmin. Todennäköisesti hankekokonaisuutta haetaan vuodelle 2015 uudestaan, mutta jo sitä ennen kannattaa
tutkia, olisiko alustan käyttöönotto nykyisellä rahoituspohjalla mahdollinen.
Kävijämäärät ovat vuoden aikana vaihdelleet suuresti. Kevään toimintakatkos
pysäytti edellisenä vuonna alkaneen tasaisen nousun, ja lomakaudet verottavat
myös kävijämääriä kovalla kädellä. Keskimääräinen kävijämäärä on ollut 3216
kävijää kuukaudessa, hiljaisinta oli heinäkuussa (1255 kävijää), parhaana kuukautena lokakuussa kävijöitä oli 5680. Yksittäisiä vierailuja per vierailija oli vuoden
aikana keskimäärin 1,74.
Rekisteröityneitä käyttäjiä yhdistystorilla
on 228. Yhdistystorin uutiskirje-moduulin kautta tuotettua Yhdistystorin uutisia
tilaa noin 417 henkilöä

Jämsän Voimavara - Yhdessä enemmän
Jämsän kaupungin alueella toteutettiin vuonna 2012 huhti- ja syyskuun välisenä aikana Jämsän Voimavara - Järjestöverkosto -esiselvitys.
Esiselvityksessä nousi esille kehittämistarpeita, joita yhdistyksillä oli
oman toiminnan sekä yhdistysten välisten toimintojen kehittämiseksi sekä aktivoimiseksi. Näistä kehittämistarpeista suunniteltiin Jämsän
voimavara – Yhdessä enemmän -kehittämishanke.

Jämsän voimavara – Yhdessä enemmän -kehittämishankkeen tavoitteena
on lisätä järjestöjen toimintaedellytyksiä luomalla Jämsään järjestöjen yhteistyöverkosto ja lisäämällä jämsäläisten
järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja Jämsän kaupungin välistä yhteistyötä. Jämsän voimavara -hankkeen kohderyhmänä ovat jämsäläiset järjestöt, järjestöissä
toimivat ihmiset ja Jämsän kaupunki.
Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2013
– 31.3.2014. Hanketta rahoittaa Vesuriryhmä ry Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmasta. Hankkeen projektityöntekijänä on toiminut Tarja Nevalainen. Projektityöntekijän tukena on
toiminut jämsäläisistä järjestöistä ja kaupungin edustajista koottu asiantuntijaryhmä.
Hankkeen toimenpiteinä toteutettiin
jämsäläisten järjestöjen yhteiset yhdistysmessut, selvitettiin yhdistysten tilatarpeita ja neuvoteltiin tiloista kaupungin virkamiesten kanssa ja lisättiin jämsäläisten
järjestöjen välistä sekä kaupungin ja jär-

jestöjen välistä yhteistyötä.
Yhdistysmessut toteutettiin 29.6.2013
Suurjämsän moottoriklupin tiloissa Pomonassa. Messuilla oli esittelemässä toimintaansa 61 toimijaa, joista yhdistyksiä oli n. 50 kpl. Messukävijöitä oli noin
350. Palaute messuista oli pääsääntöisesti positiivista. Erityisesti potilasjärjestöt ja niiden esittelypisteet olivat kävijöiden mielestä mielenkiintoisia. Ajankohta
oli haasteellinen, koska samanaikaisesti
Jämsässä oli myös monia muita tapahtumia. Yhdistysmessut tullaan järjestämään
uudestaan vuonna 2014.
Tärkeimmät järjestöjen tilantarpeet ovat
kokoontumistilat sekä säilytystilat arkistoille. Neuvotteluja tiloista on jatkettu
koko hankkeen ajan kaupungin ja järjestöjen kesken. Myös yksityisten kanssa on
keskusteltu tilavaihtoehdoista. Tilatarpeiden ratkaisua etsitään edelleen.
Järjestöjen välisen ja järjestöjen ja kaupungin välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi järjestettiin Potilasjärjestöt hyvin-
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vointia luomassa – työpajoja yhteistyössä
kaupungin hyvinvointikoordinaattorin,
Keski-Suomen Sydänpiirin ja jämsäläisten potilasjärjestöjen kesken. Tästä työskentelystä tulee jatkossa vuosittainen
käytäntö. Lisäksi neuvotteluissa kaupungin virkamiesten kanssa sovittiin, että jatkossa Jämsän kaupunki kutsuu järjestöjä
koolle yhteiseen tapaamiseen. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään seuraavien
yhdistysmessujen yhteydessä. Myös järjestöjen yhteyshenkilöitä tullaan nimeämään kaupungin hallintoon. Hankkeen
aikana järjestettiin myös tilaisuus, jossa
esiteltiin Jämsän kaupungin uusia nettisivuja ja yhdistysten mahdollisuuksia
saada sinne tietojaan tapahtumista sekä
yhteystietojaan. Lisäksi vuoden 2013 loppuvaiheella syntyi ajatus jämsäläisten
kyläyhdistysten ja muiden järjestöjen
yhteisen yhdistyksen perustamiseksi. Yhdistyksen perustamistoimet tapahtuvat
vuoden 2014 puolella.

Kansalaistoiminnannkeskus Matara

Ihminen tarvitsee ihmistä
ollakseen ihminen ihmiselle
ollakseen itse ihminen.

- Tommy Taberman -

Vuosi 2013 meni nopeasti.
Edellisenä vuonna olimme saaneet
luotua Mataran toimijoiden kanssa hyviä
käytänteitä ja olimme suunnitelleet vuoden

2013 osalle toimivan toimintasuunnitelman.
Vuosihan oli Kansalaistoiminnankeskus
Mataran viimeinen RAY:n kehittämishankkeen vuosi.
Kehittämishankkeen päätavoitteena oli saada Jyväskylään
pysyvä kansalaistoiminnankeskus ja siihen tavoitteeseen
päästiin.

Kansalaistoiminnankeskus Matara on kaikille avoin
kohtaamispaikka, jossa on erilaista yhdistys- ja
vapaaehtoistoimintaa, tiloja ja tapahtumia.
Vuonna 2013 Matara julistautui
syrjinnästä vapaaksi alueeksi.
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TILOJA
Kansalaistoiminnankeskus Matara toimii
kahdessa eri rakennuksessa, molemmissa
on sekä toimisto-, että kokous- ja ryhmähuoneita. Matara 6:n puolella ovat kansalaisten kohtaamispaikan, Monikulttuurikeskus Glorian ja Jyväskylän kaupungin
Vapaaehtoistoiminnan palvelut. Kaikkiaan Matassa on toimitilaa noin 2000 m2
ja päivittäin Matarassa on työskennellyt
140 työntekijää. Työntekijät työskentelevät noin 30:ssä eri järjestö-, Jyväskylän
kaupungin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun tiloissa. Vuoden aikana ei ollut toimijoissa vaihdoksia. Kysyntää toimistohuoneisiin on ollut aktiivisesti läpi
vuoden.
Kehittämishankkeen aikana tietoisuus
Mataran kokous- ja ryhmätiloista on kasvanut ja tilat ovat olleet ahkerassa käytössä. Kaikkiaan vuoden 2013 aikana
Mataran omat toimijat ovat käyttäneet
kokous- ja ryhmätiloja noin 5800 tuntia
ja Mataran ulkoiset käyttäjät noin 3100
tuntia, joita oli 157 eri toimijaa. Vuoden
aikana eri toimijoiden käyttäjämäärä on
kasvanut, sillä vuonna 2012 ulkopuolisia
käyttäjiä oli noin 90.
Kokoushuoneiden käyttömäärä on kasvanut huimasti, sillä edellisenä vuonna (2012) käyttötunteja kertyi yhteensä
7300h ja vuonna 2013 käyttötunteja kertyi noin 8900h. Mataran kokous- ja ryhmätilat ovat löytäneet käyttäjänsä. Toisin
on järjestöhotellin laita. Käyttäjiä järjestöhotellihuoneisiin ei ole ollut riittävästi
ja vuoden aikana luovuttiin toisesta huoneesta. Tulevaisuudessa järjestöhotellin
tarvetta tullaan seuraamaan edelleen.
Mataran kohtaamispaikassa on ollut vuoden aikana mahdollisuus aukioloaikoina
tulla viettämään aikaa ja keskustelemaan
päivän polttavista puheenaiheista, tulla lukemaan päivän lehdet, surffailemaan
netissä, mittaamaan verenpainetta tai tekemään erilaisia terveyteen liittyviä testejä terveystietopisteessä. Kuntalaiset ovat
löytäneet kohtaamispaikan myös treffija kokouspaikaksi. Mukulaari osuuskunta on pitänyt yhtä lähiruoan hakupistettä
kohtaamispaikassa. Kohtaamispaikassa
on Mataran aulapalvelu, joka antaa ohjausta ja neuvontaa kuntalaisille talossa
toimivista järjestöistä ja ohjaa mm. tulijan oikeaan huoneeseen. Vuoden aikana
kohtaamispaikassa oli kävijöitä 11 555.
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TOIMINTAA
Kansalaistoiminnankeskus Matarassa on
kahta erilaista toimintamuotoa. Ensimmäinen on mataralaisille (toimijoille, jotka ovat vuokralla Matarassa) ja toinen on
suunnattu kaikille kuntalaisille avoimeksi
kuukausittain tapahtuvaksi toiminnaksi.
Matarassa vuokralla oleville on perustettu erilaisia toimijatapaamisia, joissa he
voivat tutustua toisiinsa, rakentaa yhteisöllisyyttä ja miettiä erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Näitä toimijatapaamisia on kolme: Matara 4, Matara 6 ja Koko
Mataran väen toimijatapaamiset. Vuonna 2013 molemmilla puolilla (Matara 4 ja
Matara 6) omia toimijatapaamisia oli viisi
kertaa. Tapaamisissa olemme keskustelleet ja päättäneet yhteisistä arjessa toimimista helpottavista käytänteistä, keskustelleet mm. syrjinnästä vapaaksi alueeksi
julistautumisesta sekä työstäneet eri tilaisuuksien ja tapahtumien sisältöjä. Koko
Mataran väen toimijatapaamisia oli kolme; kaksi Matarassa ja yksi kehittämis- ja
kesäpäivä Kiponniemessä. Yhteisissä tapaamissa on suunniteltu yhteisesti järjestettävää Mahdollisuuksien Matara päivää
(avoimet ovet), työhyvinvointiin liitty-

viä tilaisuuksia ja toimintasuunnitelmaa
vuodelle 2014. Kehittämis- ja kesäpäivillä
pohdittiin yhteisöllisyyden merkitystä ja
Mataran toiminnan kehittämistä.
Näiden toimijatapaamisten lisäksi mataralaiset ovat osallistuneet erilaisiin säännöllisesti kokoontuviin työryhmiin, joita on koko kehittämishankkeen aikana
(2011-2013) ollut yhteensä 21. Näitä työryhmiä on ollut mm. Mataran tyhy-ryhmä, Ekat synttärit, Mataran tiedotustyöryhmä, Mahdollisuuksien Matara
(avoimet ovet) päivä, Tourujoen Yö-tapahtuma -työryhmät. Tuttuus Mataran työntekijöiden välillä on syventynyt
ja toimijoiden välille on syntynyt myös
luontevia yhteistyökuvioita mm. koulutuksien järjestämisen kautta. Toimijoilta saadun palautteen pohjalta selviää se,
että saman katon alla oleminen tekee yhteistyön helpommaksi. ”Yhteistyö on helpompaa ja hedelmällisempää kun ollaan
samassa yhteisössä ja tekemisissä muutenkin kuin ”virallisesti”.”
Saman katon alla oleminen mahdollistaa myös työyhteisön saamisen yksin-
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työskenteleville työntekijöille ja samalla auttaa työssä jaksamisessa. ”Keskus
tarjoaa työyhteisön joka on työntekijöidenkin näkökulmasta tärkeä hyvinvointiasia…”. Työyhteisössä työskentelevien
työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota
myös perustamalla oma tyhy-ryhmä, joka
suunnittelee mm. Mataran kk-skaboja.
Lisäksi on ollut tarjolla taukojumppaa,
rentoutusta, afropoweria ja kesäpäivien
joukkuekisailua kolmiottelun merkeissä.
Kuntalaiset ovat päässeet osallistumaan
vuoden aikana kaikille avoimiin kuukausittaisiin toimintointoihin. Näitä tilaisuuksia ovat olleet Mataran aamukahvit,
luennot, Arki-info ja muuvit. Näihin tilaisuuksiin on ollut osallistujia yhteensä
435. Mataran aamukahveilla on keskusteltu mm. vertaisuudesta hyvinvointia, lähiliikunnasta ja vireä vanhuus teemoista.
Mataran luennoilla puolestaan on kuultu
mm. nuorten aikuisten osallisuuden esteistä ja mahdollisuuksista, suomalaisesta köyhyydestä ja kansalaistoiminnankeskukset avoimina oppimisympäristöinä.
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MAHDOLLISUUKSIEN
MATARA -TAPAHTUMASSA
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Torstaina 21.11.2013 klo 17.30-20.00
kansalaistoiminnankeskus Matarassa.
Matarankatu 6

1v. Synttärit

18.4.2013

22.3.2013 klo 13-15
TAPAHTUMIA
Matarankatu 6
StandUp, Joonatan Pitkänen
Tuo lahjaksi Mataralle toiveesi ja ajatuksesi Mataran kehittämiseen!

MATARAN

Arki-INFO

14-17
14-17
14-15
15-17
16-17

Pimeä kahvila, Matara 4
Kahvitarjoilu, Matara 6
Tietoiskutori, Matara 6
Elävä kirjasto: Nuoren näköinen,
Tietoiskutori, Matara 6

Matara 4

www.matara.fi

Ohjelmassa raaka-aineiden esi�elyä, ohjeiden
läpikäyn�ä sekä yhdessä työskentelyä. Illan aikana myös mahdollisuus joulukor�en tekoon.
Lopuksi vietetään yhteinen kahvi/teehetki ja
maistellaan tekemiämme herkkuja. Saat ohjeet mukaan!
Ilmoittautumiset: Päivi Varakas
(paivi.varakas@gmail.com tai 040 151 2249)
Mukaan mahtuu 20 henkilöä
Materiaalimaksu 10 € (käteisellä)
Ilmoittautuminen viimeistään 15.11.2013

Afro Power

Matarankatu 4, 3. kerros
ja Matarankatu 6
40100 Jyväskylä (Tourula)

Kansalaistoiminnankeskus Matarassa
Sisi Majitu Africulture ja
Kansalaistoiminnankeskus Matara järjestävät Afro Power- tanssitunteja
seuraavasti:
Paikka:

4.12.

Ke
Kello 16.30

Tourula, Jyväskylä, Matarankatu 6
Mataran ala-aula

“Jouluherkut
valmistuvat
myös ilman
voita, maitoa,
jauhoja
ja uunia!”

Tule vie�ämään erilainen ilta uusien makujen merkeissä! Valmistetaan yhdessä hasselpähkinä-chai-brownieta ja kookos-mantelitryﬀeleitä. Nämä jouluherkut
valmistuvat ilman maitoa, jauhoja ja uunia.

K
ansalaistoiminnankeskus
Matarassa järjestetään kerran kuussa

Aika:

-17.30

Tule hakemaan piristystä keväiseen viikkoon Afro Power- tanssitunnille!
Afrikkalaisesta tanssista muokattu helppo liikuntamuoto sopii kaikille, sinulla ei
tarvitse olla lainkaan tanssikokemusta entuudestaan. Tarkoituksena on unohtaa
vaikeat askelkuviot ja saada hiki pintaan ja hymy huulille! Liikumme avojaloin tai
sisätossuilla. Ota mukaan myös rennot vaatteet ja juomapullo. Tunneilla
livemusiikki!

Arki-infoja, joissa saa tietoa mm. hyvinvointiin ja
palveluihin liittyvistä asioista. Paikalla on vieraileva
asiantuntija, jota kertoo infon aiheena olevasta
asiasta. No
Infoissa on varattu aikaa myös keskustelulle
Zonta Says
ja kysymyksille. Arki-infot ovat kaikille avoimia.
Maanantai 25.11.2013
on YK:notetaan
maailmanlaajuinen
kohdistuvan
Aihe ehdotuksia
mielelläännaisiin
vastaan!

Hinta:

Lisätietoja:
Sisi Majitu Africulture
www.sisimajitu.yah.fi
sisi_majitu@hotmail.com
044-3177177

Jyväskylän Zonta kerho II järjestää tempauksen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa
Ensimmäinen Arki-info järjestetään vielä tämän
vastaan

Ajärkkyminen, väkivallan vaikutus hyvinvointiin.

ihe14-16
4.12.: Henkilökohtaisen turvallisuuden
Matarankatu 6 klo

Tule hakemaan kampanjan tunnusmerkkinä toimiva oranssin nauha itsellesi!

Pihjalasaari ja asiantuntijalääkäri Anneli Kuusinen.

Sari Naappi
Yhteisökoordinaattori
kansalaistoiminnankeskus Matara
040 777 9582
sari.naappi(a)kyt.fi
www.matara.fi

Liikuta minua päivä
13.5.2013

vuoden puolella.

Kansalaistoimintakeskus Mataran aulassa 25. 11. 2013

osaamiskeskus-hankkeen
Tervetuloa!
Zonta kerho II, Jyväskylä hankekoordinaattori Merja

5€/kerta (käteismaksu). Ei ennakkoilmoittautumisia!

Tervetulleita nauttimaan rytmistä ovat sekä naiset, miehet, nuoret että iäkkäät!

väkivallan vastainen päivä.

Samalla sinulla
on mahdollisuus
osallistua
hemmotteluhetkeen.
Paikalla
Läheisväkivallan
ehkäisyn
kansallinen

Kansalaistoiminnankeskus Matara, (Matarankatu 6, Jyväskylä)
Mataran ala-aula
Torstaina 14.3. klo 15.00-16.00
Tiistaisin 19.3., 26.3., 2.4., 9.4., 16.4., 23.4. klo 15.00-16.00.

ve
Ter tu loa !

Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6,

Mataran Liikuta minua tempaus:
Klo 12.30-13.30 "Yläkerran jumppa”

Matara-salissa pidettävän Yläkerran jumpan tavoitteena on liikuttaa
tunteita toiminnallisten harjoitusten avulla ryhmässä. Tuokioon voi
osallistua vapaaehtoiset, ystävätoiminnassa mukana olevat
ystäväparit, työntekijät ja kaikki kiinnostuneet. Ohjaajana toimii Anne
Laimio Vaparista

Klo 13.30 - Iltapäivän pyöräilypyrähdys

(HUOM! Säävaraus) Vietä virkistävä pyöräretki, kierretään leppoisa n.
7km lenkki Rantaraittia pitkin. Lähtö Mataran pihalta klo 13.30.
Mahdollisuus kokeilla lenkillä Mataran työpaikkapyöriä (3kpl),
varaukset p. 040 593 8541. Pyöräretkellä mukana Anna Sarkkinen ja
Paula Wilkman Japa ry:stä.

Matarankatu 6
40100 Jyväskylä

Tempaukseen osallistumiselle ei ole
ennakkoilmoittautumista.
Kansalaistoiminnankeskus
Mataran aulassa
Tervetuloa!
Kello 11.30-12.30

utimaan mu
siikista
e na
Tul osta ilmapi
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nn
e
r
ä!
ja

Tule nauttimaan musiikista ja rennosta
ilmapiiristä kansalaistoiminnankeskus
Mataran ala-aulaan klo 11.30-12.30

a

13.2 Sals hitejä
o
13.3 Disc
10.4
SUOMALAIS-KARJALAIS-VENÄLÄISTÄ
15.5
5.6

18.9 Liikkujan viikon muuvit
• Etno Kafé: Unkarilainen keittiö

räppiä

Mikä
sinua liikuttaa? — tietoa liikuntaLAPSEN• mahdollisuuksista
OIKEUKSIEN
PÄIVÄNÄ
töissä ja vapaa-ajalla

Lastentapahtuma
27.11 Pikkujouluteema
• Riisipuuro

Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut

• Jouluruokien ravintotietoa
Kansalaistoiminnankeskus
Matarassa

(Matarankatu 6, ala-aula)
ke 20.11.2013, klo 17 -19

terveys-

tietopiste

Muuvien yhteydessä
terveystietopisteen esittelyä!

Tapahtumassa mm:

Terveh teile hyvät ristikanzat, terveh kogo Karjalan tazavaldu,terveh Venä, terveh Suomi, älgiä ajatelkua gu minun kieli kuoli! Se
on livgiläine räppi, an livgiläine räppi. Buitegu veičel pystetäh vaččal konzu kuulen, gu karjalan rahvahal ei ole tuliedu aigua – kai
loppui, kengät ”kverhu”, ei ole tolkuu, kus oldih meijän juuret – nygöi on syvä haudu. Muga aiven – koiru haukkuu, tuuli vedäy.
Muakkua pokojal minun buaboi da diedoi. Teijän vunukku Ondrei on täs. Minä rubien. Nostamah livvin kielen lippuu yläh. Hierus, linnas, ruavos, kois da pihal. Minä ole livgiläinen, minä olen ravei briha. Karjalan mua on sydämes, minä olen hänen poigu.
Oletko sežo nengoi? Livvikse voitgo? Terveh teile hyvät ristikanzat, terveh kogo Karjalan tazavaldu,terveh Venä, terveh Suomi,
älgiä ajatelkua gu minun kieli kuoli! Se on livgiläine räppi, an livgiläine räppi. Buitegu veičel pystetäh vaččal konzu kuulen, gu
karjalan rahvahal ei ole tuliedu aigua – kai loppui, kengät ”kverhu”, ei ole tolkuu, kus oldih meijän juuret – nygöi on syvä haudu.
Muga aiven – koiru haukkuu, tuuli vedäy. Muakkua pokojal minun buaboi da diedoi. Teijän vunukku Ondrei on täs. Minä rubien. Nostamah livvin kielen lippuu
yläh. Hierus, linnas, ruavos,
kois da pihal. Minä
ole livgiläinen, minä olen ravei briha. Karjalan
(Matarankatu
6, Tourula,
Jyväskylä)
mua on sydämes, minä olen hänen poigu. Oletko sežo nengoi? Livvikse voitgo? Terveh teile hyvät ristikanzat, terveh kogo Karjalan tazavaldu,terveh Venä, terveh Suomi, älgiä ajatelkua gu minun kieli kuoli! Se on livgiläine räppi, an livgiläine räppi. Buitegu
veičel pystetäh vaččal konzu kuulen, gu karjalan rahvahal ei ole tuliedu aigua – kai loppui, kengät ”kverhu”, ei ole tolkuu, kus
oldih meijän juuret – nygöi on syvä haudu. Muga aiven – koiru haukkuu, tuuli vedäy. Muakkua pokojal minun buaboi da diedoi.
Teijän vunukku Ondrei on täs. Minä rubien. Nostamah livvin kielen lippuu yläh. Hierus, linnas, ruavos, kois da pihal. Minä ole
livgiläinen, minä olen ravei briha. Karjalan mua on sydämes, minä olen hänen poigu. Oletko sežo nengoi? Livvikse voitgo? Terveh
teile hyvät ristikanzat, terveh kogo Karjalan tazavaldu,terveh Venä, terveh Suomi, älgiä ajatelkua gu minun kieli kuoli! Se on livgiläine räppi, an livgiläine räppi. Buitegu veičel pystetäh vaččal konzu kuulen, gu karjalan rahvahal ei ole tuliedu aigua – kai loppui,
kengät ”kverhu”, ei ole tolkuu, kus oldih meijän juuret – nygöi on syvä haudu. Muga aiven – koiru haukkuu, tuuli vedäy. Muakkua
pokojal minun buaboi da diedoi. Teijän vunukku Ondrei on täs. Minä rubien. Nostamah livvin kielen lippuu yläh. Hierus, linnas,
ruavos, kois da pihal. Minä ole livgiläinen, minä olen ravei briha. Karjalan mua on sydämes, minä olen hänen poigu. Oletko sežo
nengoi? Livvikse voitgo? Terveh teile hyvät ristikanzat, terveh kogo Karjalan tazavaldu,terveh Venä, terveh Suomi, älgiä ajatelkua
gu minun kieli kuoli! Se on livgiläine räppi, an livgiläine räppi. Buitegu veičel pystetäh vaččal konzu kuulen, gu karjalan rahvahal
ei ole tuliedu aigua – kai loppui, kengät ”kverhu”, ei ole tolkuu, kus oldih meijän juuret – nygöi on syvä haudu. Muga aiven – koiru
haukkuu, tuuli vedäy. Muakkua pokojal minun buaboi da diedoi. Teijän vunukku Ondrei on täs. Minä rubien. Nostamah livvin
kielen lippuu yläh. Hierus, linnas, ruavos, kois da pihal. Minä ole livgiläinen, minä olen ravei briha. Karjalan mua on sydämes,
minä olen hänen poigu. Oletko sežo nengoi? Livvikse voitgo? Terveh teile hyvät ristikanzat, terveh kogo Karjalan tazavaldu,terveh
Venä, terveh Suomi, älgiä ajatelkua gu minun kieli kuoli! Se on livgiläine räppi, an livgiläine räppi. Buitegu veičel pystetäh vaččal
konzu kuulen, gu karjalan rahvahal ei ole tuliedu aigua – kai loppui, kengät ”kverhu”, ei ole tolkuu, kus oldih meijän juuret – ny-

Kansalaistoiminnankeskus

ONGINTAA,

Matarassa

LAULULEIKKEJÄ,
KASVOMAALAUSTA,
NAPOSTELTAA

18.1.2013 klo 17.00-18.30

YM, YM, YM…
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STAGELLA
Ondrei & Black Diamondzz(Petroskoi),

VIERAILIJOITA
Kansalaistoiminnankeskus Matara on herättänyt vuoden aikana edelleen mielenkiintoa niin Jyväskylässä kuin muuallakin Suomessa. Pitkin vuotta kiinnostuneet järjestö- ja kuntatoimijat ovat käyneet tutustumassa Mataran toimintaan ja tiloihin. Huhtikuussa Presidentti Niinistö ja Rouva Haukio vierailivat Matarassa. Vuonna 2013 Matarassa kävi 29 eri tutustumisryhmää, jossa tutustujia
yhteensä reilut 300. Lisäksi Mataraa on vuoden aikana esitelty Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivillä (12) Mikkelissä ja valtakunnallisilla sihteeriyhdistyksen kevätpäivillä (40) Jyväskylässä. Vuosi on vierähtänyt nopeasti. Kansalaistoiminnankeskus Matara on tiloja, toimintaa ja tapahtumia. Matara on yhdessä enemmän. Vuoden aikana oli yllämainittujen lisäksi vielä paljon
erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Kaikkiaan Mataran kävijämäärä oli vuonna 2013 reilut 39 000.
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MATARASSA TAPAHTUI VUONNA 2013
MITÄ?

KÄVIJÄT

Kokonaiskävijämäärä

39 396/ vuosi

Kävijöitä Mataran kohtaamispaikassa

11 555

Suurimpia tapahtumia/tilaisuuksia

KOKOUSHUONEET

TUNNIT
vuosi
2013

TUNNIT
vuosi
2012

Sisäiset toimijat

5818h/
vuosi

5200h/
vuosi

Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät

250

Mataran Ekat synttärit

250

Mataran ulkopuolisia 3107,5h/
toimijoita (157)
vuosi

2100h/
vuosi

Mahdollisuuksien Matara (avoimet ovet)

130

Yhteensä

Presidentti Niinistön ja Rouva Haukion vierailu

75

7300h/
vuosi

Tourujoen Yö-tapahtuma

3 000

8925,5h/
vuosi

Matka halki Mataran päivä – suunnistus järjestöjen 213
maailmaan (oppilaitokset)
Huuruspäiden teatteriesitys

47

Vapaaehtoiseksi! – messut

400

Matara tutuksi

kokonaismäärä: 397/
vuosi

Tutustujia Matarassa (29 eri ryhmää)

309

36

Valtakunnallinen sihteeriyhdistyksen kevätseminaari (19.4. Jyväskylä)

40

Mataran kuukausittaiset toiminnat
Mataran aamukahvit (8 kertaa)

162

Mataran muuvit (6 kertaa)

150

Mataran luennot (7 kertaa)

110

Mataran Arki-info (1 kerta)

13

kotisivut
www.matara.fi

Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäi- 12
vät (14.2. Mikkeli)
Matara tutuksi yhdistyksille tilaisuus

Mataralla on omat

Mataran löydät myös
facebookista.

Työhyvinvointiin liittyvät tempaukset
mataralaisille

Videoita Mataran

Shindo (4 kertaa)

23

Taukojumppa (24 kertaa)

202

Rentoutus (2 kertaa)

2

Etätyöpäivätempaus (1 kertaa)

12

Mataran kk-skabat (2 kertaa)

19

tapahtumista voi
käydä katsomassa
videokanavaltamme:
http://vimeo.com/
channels/matara
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Glorian toiminta-ajatus on kävijöiden omaehtoisen toiminnan tukeminen - ei pelkästään neuvonta. Gloriassa oli vuoden aikana työntekijöinä
kaksi ohjaajaa ja johtaja, kehittäjä-suunnittelija (elokuu-joulukuu), InfoGlorian neuvoja (ti-to), Galleria Glorian hoitaja (ma-to) sekä 19 harjoittelijaa, joista 14 oli maahanmuuttajataustaista.
Maaliskuun alussa toimintansa aloitti nuorten hanke Mä oon mukana.
Lisäksi Glorian käytössä oli reilusti yli sadan vapaaehtoisen työpanos.
Tällä aktiivisella ja idearikkaalla työntekijäjoukolla Gloria pystyi tekemään myös ennätyksen kävijämäärässään: 16 196 käyntikertaa.
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Vuoden 2013 aikana Monikulttuurikeskus Gloria löysi paikkansa Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. Vuosi oli Glorialle tähän saakka paras
vuosi. Monikulttuurikeskus Gloriaan kuuluu Galleria Gloria ja Info-Gloria.

ik esk us

sk
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Monikulttuurikeskus Gloria

RYHMIÄ

Monikulttuurikeskus Gloriassa
toimi vuoden aikana
46 säännöllisesti kokoontuvaa ryhmää, joissa
kävi yhteensä 10
000 kävijää.

Kieliryhmät ovat lisääntyneet, vuoden aikana niitä toimi kaikkiaan 20.

Uutena ryhmänä aloitti mm. lukutaidottomien suomiryhmä. Kieliryhmien
kaikki vetäjät ovat vapaaehtoisia.

Uusia toimintaryhmiä
vuoden aikana syntyi 27.

Uusina ryhminä aloittivat mm.
kokkikerho, Bárbmu
Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys sekä ulkomailta adoptoitujen
nuorten vertaistuenryhmä.
Gloriassa ihmiset ovat monessa eri roolissa; joskus
kävijä on vapaaehtoinen, toisinaan taas ryhEri rooleismän jäsen tai ryhsa toimiminen
män vastaava.
rikastuttaa niin ihmistä itseään kuin Glorian toimintaakin. Moniarvoisessa yhteisössä
kasvaa koko ajan
uutta.
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TAPAHTUMIA
Gloriassa oli vuoden aikana 50 tapahtumaa, joihin osallistui
kaikkiaan 2851 kävijää:
•Kiinalainen uusi vuosi keräsi Gloriaan noin sata kävijää.
•Naisten ja tyttöjen ilta järjestettiin yhdessä Mä oon mukana
hankkeen ja Setlementin Oivan ja Ilonan kanssa. Naisia ja tyttöjä oli mukana 74.
•Rasisminvastaista päivää ja Nouruzta vietettiin 21.3.
•Gloria osallistui omalla kojullaan Yläkaupungin yöhön toukokuussa.
•Gloria oli mukana Kuokkalan basaarissa ja seniorimessuilla
kaupungin teatterissa sekä vapaaehtoisten messuilla Matarassa.
•Glorian kesäretki suuntautui Joutsaan ja taidekeskus Haihatukseen. Lehtisaaressa kokoonnuttiin elokuun lopussa päiväleirin merkeissä.

TOIMINTAA
Glorian kulttuuri-illat jatkuivat entiseen malliin:
•Kulttuuri-iltoihin ja yhdeksään Etno-Kafeeseen osallistui yhteensä 933 ihmistä.
•Illoissa aiheina olivat esimerkiksi romanien kysy mitä vain
kulttuurista sekä yhteislauluilta.
•Romanien vertaistuen ryhmä kokoontui Gloriassa viikoittain.
•Tanssinkeskus Zodiak järjesti ilmaisen Opi kieltä liikkuen -kineettisen tanssin työpajan Gloriassa kävijöille.
•Tanssinopetusta saatiin myös Göteborgin kautta Kongosta,
kun Dilaila kävi jo kolmatta kertaa opettamassa afrikkalaista
tanssia.
Glorian pitkäaikainen vapaaehtoinen Mina Zad-Ruuska teki
Gloriaan kaksi ammatillista näyttöä lastenohjaajakoulutukseen
liittyen. Syksyllä juhlimme uutta ammattilaista ja Glorian monikulttuurisissa itsenäisyyspäivän juhlissa (320 osallistujaa) juhlimme häntä vuoden vapaaehtoisena.
Monikulttuurikeskus Glorian kolme työntekijää osallistui keväällä Puolan matkaan osana Cafe Culture projektia, jota hallinnoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Hankkeen tarkoituksena oli luoda hyviä käytänteitä koulujen yhteyteen pidettäviin
kerhoihin, joihin haluttiin monikulttuurista toimintaa. Gloria on
työelämänkumppanina myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun
hallinnoimassa kansainvälisessä Soulbus-projektissa, jossa kehitetään työpaikkaohjaajien monikulttuurista osaamista. Glorian
kaksi työntekijää osallistui projektin kick-off seminaariin joulukuussa Hollannissa.
Gloriassa vieraili paljon ryhmiä, erityisesti tutustumassa maahanmuuttajakoulutukseen. Vuoden aikana Gloriassa vierailijoita oli kaikkiaan 1866. Gloriassa vieraili kuntaministeri Henna
Virkkunen sekä kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki.
Toukokuussa Matara ja Gloria sai ottaa vastaan tasavallan presidentti Sauli Niinistön puolisoineen. Ohjaaja Gloria Lapitan sai
kutsun itsenäisyyspäivän juhliin Tampere-taloon. Kutsusta iloitsi koko Glorian väki.
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VERKOSTOYHTEISTYÖ
Kuluneen vuoden aikana Gloriassa tehtiin paljon verkostoyhteistyötä erityisesti maahanmuuttajayhdistysten kanssa. Myös Tampereelta vieraili paikallisia maahanmuuttajayhdistyksiä. Monikulttuurikeskuksesta osallistuttiin Jyväskylän kaupungin monikulttuurisuusohjelman tekoon. Glorian työntekijät osallistuvat eri työryhmiin, jotka
koskivat maahanmuuttajuutta. Glorian edustus on myös kolmessa ohjausryhmässä
sekä Keski-Suomen ETNO:ssa. Vuoden aikana saimme suunniteltua kaksi uutta hanketta, jotka edistävät monikulttuurista työtä Jyväskylässä ja Gloriassa. Hankkeet alkavat vuonna 2014.

INFO-GLORIA
Maahanmuuttajien neuvontapalvelu Info-Gloria tarjoaa ammatillista matalan
kynnyksen neuvontaa maahanmuuttaneille ihmisille. Info-Gloria käynnistettiin
vuonna 2011 Jyväskylän Aikuisopiston
Ulkomailta osaajaksi – hankkeen rahoituksella yhteistyössä monikulttuurikeskus Glorian kanssa. Info-Gloriassa on
työskennellyt alusta alkaen yksi neuvoja kokopäiväisesi (noin kolmena päivänä
viikossa) ja neuvontakielinä ovat olleet
suomi ja englanti.

mien kuukausien pätkissä määräaikaisilla sopimuksilla. Vuonna 2013 toiminta
pystyttiin käynnistämään helmikuussa ja neuvontaa oli tarjolla helmikuusta
kolmena päivänä viikossa (ti - to) ja marras-joulukuussa viitenä päivänä viikossa
(ma-pe) ilman ajanvarausta. Neuvontapisteellä on kansalaistoimintakeskuksessa oma neuvontatila, joten luottamukselliselle asiakastyölle on ollut hyvät
puitteet.

Info-Glorian tavoitteena on ollut tarjota maahanmuuttajille matalan kynnyksen neuvontapalveluita ja tietoa tarjolla
olevista palveluista, esim. sosiaali-, terveys-, työ- ja koulutuspalveluista sekä ohjata maahanmuuttajia kyseisten palvelujen
saajaksi. Neuvontaa ovat voineet saada
kaikki Jyväskylässä tai ympäristössä asuvat maahanmuuttajat. Info-Gloriasta ovat
myös kantasuomalaiset voineet saada
tietoa monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Vuoden 2013 aikana Info-Gloriassa oli
yhteensä 317 käyntiä. Vuoden 2013 asiakaskäynneistä suurin osa (74 %, N=317)
oli henkilökohtaisia asiointeja neuvontapisteessä. Neuvontaa oli mahdollista saada myös puhelimitse sekä sähköpostilla, mutta näitä palveluita käyttivät vain
11 % (puhelin) ja 4 % (sähköposti) asiakkaista. Suurin osa asiakkaista (51 %) oli
saanut tiedon neuvontapalveluista tuttavien kautta. Asiakkaita oli ohjautunut
neuvontaan myös runsaasti (25 %) monikulttuurikeskuksen kautta, joka selittyy
neuvontapisteen sijainnilla monikulttuurikeskuksen yhteydessä.

Neuvonnan rahoituspohjan koostuessa
erinäisistä projektirahoituksista, neuvontaa on jouduttu toteuttamaan muuta-

Monikultuurikeskuksessa vierailee paljon
ryhmiä (mm. kielikoulutuksen ryhmiä)
sekä muita vasta maahan muuttaneita
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ja neuvonnasta tiedotetaan heille osana
monikulttuurikeskuksen toiminnan esittelyä. Neuvontaan ohjauduttiin kuitenkin
pääasiassa tuttavien tai sukulaisten suositusten kautta ja esimerkiksi viranomaisten kautta ohjautuminen oli hyvin vähäistä. Yhteistyötä ja tiedotusta tulisikin
tulevaisuudessa viranomaisten kanssa tehostaa. Esimerkiksi maistraatti on useilla
maahanmuuttajilla ensimmäisiä kontakteja viranomaisiin joten olisi tärkeä että
heidän kauttaan kulkisi tieto tarjolla olevista neuvontapalveluista.
Neuvontapisteen asiakkaista lähes 80 %
oli kotoisin kolmansista maista ja 36 %
puhui äidinkielenään persiaa, joka oli asiakkaista suurin yksittäinen kieliryhmä.
Suurin osa persiaa äidinkielenään puhuvista asiakkaista (84 %) oli Iranista kotoisin, mutta asiakkaina oli myös paljon afganistanilaisia (35 %). Neuvonnassa asioi
myös mm. espanjan, kurdin, arabian, venäjän sekä suahilinkielisiä asiakkaita. Lähes 40 % asiakkaista oli asunut Suomessa yli 5 vuotta, joten neuvontakielenä
oli usein käytetty suomea. Info - Glorian
neuvoja ymmärtää myös hieman persian kieltä, joka voi selittää persiankielisten
asiakkaiden suurta määrää, vaikka neuvontakielenä persia ei ole virallisesti ollut.

GALLERIA GLORIA

laajasti ja heterogeenisesti kaikki keskuksessa kävijät. Galleriassa on käynyt viikossa noin 70 - 90 kävijää sekä opiskelijaryhmiä,
voisi ajatella sen tavoittavan yli 100 kävijää viikossa.

Monikulttuurikeskuksen rikkautena on alusta saakka ollut oma
taidegalleria, joka on toteuttanut osaltaan Glorian pyrkimystä käyttää taidetta ja taidekasvatusta osana monikulttuurisuustyötä. Galleria Gloria on osa Monikulttuurikeskus Gloriaa
ja sen tavoitteita. Galleriassa on käsitelty monikulttuurisuuteen ja eettisyyteen liittyviä teemoja kuvataiteen kautta. Monikulttuurikeskus Gloria on käyttänyt kielipajoissaan ja muissa
opetustilanteissa taidetta opetuksen välineenä. Vuonna 2013
kahdeksasta näyttelystä kuudessa taiteilijana on ollut maahan
muuttanut tai muussa maassa asuva taiteilija.
Galleria Gloria on syntynyt osana Monikulttuurikeskus Glorian
ja Jyväskylän taidemuseon hallinnoiman Kulttuurisauna -hankkeen yhteisöllistä projektia vuosina 2009 - 2010, jonka tavoitteena oli ohjata seudun maahanmuuttajia kulttuurin pariin
sekä kulttuurintekijöinä että -kuluttajina. Tavoitteena oli myös
luoda mahdollisuuksia maahanmuuttajien verkostoitumiseen
suomalaisella kulttuuri- ja taidekentällä. Monikulttuurikeskus
Glorian muuttaessa vuonna 2012 Mataraan myös Galleria Gloria sai uudet tilat Kansalaistoiminnankeskus Mataran aulassa.
Matarassa on paljon 3. sektorin toimijoita, Jokikievarin ruokala, Jyväskylän kaupungin Kulttuuriaitta ja kulttuuripalvelut sekä
alakerrassa Nuorten Taidetyöpaja. Galleria Gloria on tavoittanut

Gallerian tärkeimmät tapahtumat työvuoden 2013 aikana olivat kunta- ja hallintoministeri Henna Virkkusen avajaispuhe ja
presidenttiparin vierailu Miranda – näyttelyn aikaan sekä kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen tutustumiskierros
Mayumin näyttelyn aikaan. Keväällä 2013 galleriassa oli neljä
näyttelyä sekä Josefin järjestämä taikuri-musiikkishow ja Johannan ja Biagion pitämä Maalaa Kahvilla – taidetyöpaja. Myös Veijo Baltzar järjesti romaninuorille Miranda -näyttelystä kertovan
työpajan. OKM:n myöntämää hankerahaa (4000€) käytettiin keväällä monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen
työhön sekä gallerian toiminnan kehittämiseen.
Galleria Glorian toimintaan on haettu ja saatukin aikaisemmin
tukea (OKM vuonna 2012–2013, Museovirasto 2009–2010), galleristi on palkattu käyttämällä korkeinta korotettua työllisyysavustusta. Vuoden 2013 loppuun mennessä gallerialle ei onnistuttu, useista yrityksistä huolimatta, saamaan jatkorahoitusta.
Galleria Glorian toiminta päättyi Vicky Lynn Snellmanin valokuvanäyttelyyn A Personal Conversation with Rain. Galleria Gloriassa oli kaikkiaan viiden vuoden aikana 31 näyttelyä, joista 24
oli maahanmuuttaja taustaisia taiteilijoita.
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Sepänkeskus
Jyväskylän kaupungin omistaman ja nuorisotoimen hallinnassa
olleen Sepänkeskuksen toiminta siirtyi KYT ry:n hallinnoimaksi ja
koordinoimaksi elokuussa 2012. Talossa tehtiin remontti, jolla käytöstä poistettuja ja kosteusvaurioista kärsineitä tiloja saatiin uudelleen käyttöön. Korjaustöitä jatkettiin vielä vuoden 2013 puolellakin. Pysyviä vuokralaisia, joilla on oma toimitila talossa, oli vuoden
lopussa 16, pääasiassa järjestöjä. Talossa on 7 kokoontumistilaa,
joita käyttää yli 60 eri toimijaa. Kävijöitä on ollut yhteensä 42 950,
käyttötunteja 6178 ja päiviä 2160
Taloudellisesti Sepänkeskuksen toiminta saatiin ennakkoepäilyistä
huolimatta kannattavaksi ja vuoden 2013 ylijäämää voidaan käyttää tarpeellisiin kalusto- ja tarvikehankintoihin vuonna 2014.

20

VälittäjäPLUS
Välittäjäorganisaatiohanke VälittäjäPLUS toimi lähes kolme vuotta,
ajalla 1.6.2011 – 31.3.2014. VälittäjäPLUS on KYT ry:n hallinnoima välittäjäorganisaatiohanke, joka hallinnoi kuutta eri 3. sektorin toimijan
työllistämistoiminnan kehittämishanketta. Hankekokonaisuuden rahoittajia ovat ESR, Keski-Suomen ELY-keskus, Hankasalmen ja Pihtiputaan kunnat sekä Jyväskylän ja Äänekosken kaupungit.
Hankkeen kohderyhmänä oli 3. sektorin toimijat, jotka halusivat kehittää työllistämistoimintaansa ja yritykset/työnantajat, joiden tarpeisiin
osahankkeet ohjasivat tuetusti työvoimaa. VälittäjäPLUSsan osahankkeita olivat:
• Välitän 2 (Hankasalmen 4H ry)
• Open Ways (Jyväskylän Katulähetys ry.)
• Tulevaisuuden uudet tekijät, TUT (Jyvässeudun 4H ry)
• Kasi (Keski-Suomen MS-yhdistys ry)
• Tempo (Viitaseudun Kumppanuus ry) ja
• Etumatka (Äänekosken katulähetys ry)
Osahankkeiden toiminta-aika vaihteli 1.10.2011 – 31.12.2013 välisenä aikana. Koko toteutusajan 1.6.2011 – 31.3.2014 kustannukset ovat 1
109 227 €, josta ESR-rahoitusta on 953 979 € ja kuntien rahoitusta 155
299 €. Hankkeen projektipäällikkönä työskenteli Eija Lappi, projektitiedottajana Riina Autio ja projektisihteerinä Päivi Varakas. Hankkeen taloushallinnosta vastasi Sari Nieminen.
TAVOITTEET
VälittäjäPLUSsan tavoite on ollut toimia
välittäjäorganisaationa 3. sektorin toimijoille, joiden kehittämistoimenpiteet
parantavat pitkään työttöminä olleiden
työllistymismahdollisuuksia ja edistävät nuorten koulutukseen ja työelämään
siirtymistä. Lisäksi tarkoituksena on ollut lisätä työnantajien tietoutta pitkään
työttömänä olleen tai vajaakuntoisen
henkilön työllistämiseen liittyvistä asioista sekä perehdyttää maahanmuuttajanuoria suomalaiseen koulutus- ja työkulttuuriin. Edelleen osahankkeet ovat
tarjonneet työllistämiseen liittyvää ohjausta ja tukea alueensa työnantajille ja
muille toimijoille.

TULOKSET
VälittäjäPlussan kehittämistyön tuloksena kuusi 3. sektorin toimijaa toteutti osahankkeitaan suunniteltujen tavoitteiden
mukaisesti ja kehittämistyön tuloksena
luodut uudet toimintatavat juurrutettiin
osatoteuttajien tai yhteistyöverkoston
toimintoihin soveltuvin osin. Toimintatavat ja –menetelmät testattiin kohderyhmässä, pitkään työttöminä olleille
työnhakijoille suunnatuissa yksilö- ja ryhmävalmennustoiminnoissa.
Hankkeiden kehittämistyön tuloksina

syntyi mm. palkkatuki.fi –sivusto, jonne
keskisuomalaiset yhdistystoimijat voivat
ilmoittaa omat työkokeilu- ja palkkatukityöpaikkansa. Kasi-hanke työsti ms-sairaudesta Työ oikeutena ja voimavarana
–oppaan sekä opetusvideon, joka on tarkoitettu lähinnä terveydenhuollon henkilöstölle. Etumatka-kortit toimivat asiakastyön työkaluna, tukena itsetutkiskelun ja
keskustelun pohjana yksilö- ja ryhmävalmennuksessa. Open Waysissa kehitetty
toimintamalli, työnhakijoiden ohjautumisesta avoimille työmarkkinoille sulautui
Jyväskylän kaupungin Töihin! –palvelun
toimintatavaksi. Tulevaisuuden uudet tekijät-hankkeen maahanmuuttajille räätälöityjä ja kohdennettuja koulutuksia ja
niihin luotuja materiaaleja tullaan jatkossa käyttämään tulevissa koulutuksissa.
Tempo-hankkeen toimintamalli työnhakijoiden ohjautumisesta avoimille työmarkkinoille laajeni Kinnulan kunnan
alueelle ja yhteistyö Pihtiputaan kunnan
kanssa tiivistyi lisääntyneinä työtehtävinä. Välitän 2 työsti koko toimintansa ajan,
nuorten kanssa yhteistyössä Me välitämme! -prosessikirjaa, johon on koottu erilaisia yksilö- ja ryhmätoiminnoissa käytettäviä harjoitteita ja tehtäviä. Kirja on
tarkoitettu nuorten kanssa työskentelevien ohjaajien ja valmentajien työkaluksi.
Lisäksi hankkeessa syntyi työnohjauksen
apuvälineeksi Mitä väliä?/Me välitämme!
–kortit.
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HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Osahanketoimijat ovat ottaneet käyttöön
hankkeen aikana kehitettyjä uusia toimintatapoja ja menetelmiä.
Hyvät käytännöt on dokumentoitu ja kehittämistyön tulokset on mallinnettu tai
kuvattu siten, että niitä voivat hyödyntää ja ottaa käyttöön myös muut toimijat (mm. yhteistyöverkosto): Yhteydenpito (osahankkeiden) ELY-keskukseen
koordinoidusti. KYT:n rahoituspuskuri: osahanketoimijoille on voitu maksaa
henkilöstökulut etupainotteisesti. Yhteistyö KYT:n muiden hankkeiden kesken: on yhdessä suunniteltu ja järjestetty
luentoja,tapahtumia ja seminaareja koko
verkostolle. VälittäjäPlussan etenemistä,
taloutta ja toimintaa on seurattu yhteispalaverissa toiminnanjohtajan ja hankehenkilöstön kanssa. Yhteistyö Työllisyyden kuntakokeiluhanke Töihin!-palvelun
ja osahankkeiden kesken.
VälittäjäPLUSsan päättymisen jälkeen kehitettyjä toimintatapoja hyödynnetään
KYT:n omissa toiminnoissa ja toteuttamissa hankkeissa. Palkkatuki.fi -sivusto
tulee jäämään KYT:n toiminnaksi.
VälittäjäPlus kuvina:
http://www.pinterest.com/valittajaplus/

Kierto
KIERTO projekti on kierrätystoiminnan kehittämishanke, joka saa rahoituksensa Euroopan sosiaalirahaston Manner-Suomen ESR ohjelmasta
ja kuuluu Länsi-Suomen suuralueosioon. Projekti kuuluu ESR 2. toimintalinjaan ja projektin toteuttajina toimivat Keski-Suomi kierrättää ry: n
jäsenistöön kuuluvat EkoCenter myymälät. KYT ry toimii projekti hallinnoijana.

KIERTO projektin tavoitteena on uusien
työpaikkojen luominen järjestötoimijoiden kierrätystoimintaan sekä yrityksiin,
erityisesti jätehuolto- ja kierrätyssektorilla. Tavoitteena on järjestöissä valmennettavana olevien henkilöiden parempi
työllistyminen avoimille työmarkkinoille osaamista vahvistamalla. Tavoitteena
on myös pitempien työsuhteiden lisääminen järjestöjen kierrätystoiminnassa.
Välillisinä kohderyhminä ovat Jätehuoltoyhtiöt, kunnat, oppilaitokset, yritykset, TE-toimistot, työvoiman palvelukeskukset, alueen kehittämisyhtiöt ja muut
järjestöt. Kierrätystietoisuuden kasvattamiseksi myös kuluttajat ovat projektin
toiminnan kohteena.
KIERTO projektin kohderyhmänä ovat
kierrätystoimintaa ja työllistämistä harjoittavat järjestöt ja työpajat sekä niissä
kierrätyksen alalla työskentelevät henkilöt. Pääasiassa he ovat työharjoittelussa,
työelämävalmennuksessa ja tukityössä
olevia. Kohderyhmänä ovat myös projektiin osallistuvien kuntien kierrätyksestä ja
jätehuollosta vastaavat yksiköt ja niiden
henkilöstö.
Kuluneen toimintakauden aikana KIERTO projekti sai elokuussa jatkopäätöksen,
jonka mukaisesti KIERTO projekti jatkaa
toimintaansa 30.6.2014 saakka. Kierrätys-

passi koulutuksia jatkettiin vuoden 2013
aikana ja vuoden loppuun mennessä
kierrätyspassin on suorittanut 50 kierrätyskeskuksissa työskentelevää valmentajaa ja valmentautujaa. Kierrätyspassikoulutukset toteutettiin yhteistyössä
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus
POKE: n kanssa ja loppuvuodesta korttikoulutukset kilpailutettiin uudelleen
ja jatkossa kouluttavana organisaationa
toimii Bovallius ammattiopisto. KIERTO
projekti jatkoi myös työturvallisuuskorttikoulutusten järjestämistä ja työturvallisuuskortin suoritti vuoden 2013 aikana
37 kierrätyskeskuksissa työskentelevää
henkilöä.
KIERTO projekti osallistui toimintavuoden aikana erilaisiin tapahtumiin. Suurin
tapahtuma oli Nuori 2013 tapahtuma Jyväskylässä, jonka järjestäjinä olivat kaikki keskeiset valtakunnalliset nuorisotyötä
harjoittavat valtakunnalliset tahot. Tapahtuman kierrätystyylisistä somistuksista vastasi KIERTO projekti yhdessä keskisuomalaisten työpajojen kanssa.
KIERTO projekti oli myötävaikuttamassa uusien EkoCenter myymälöiden avaamiseen Äänekoskella ja Jämsänkoskella. Uudet myymälät mahdollistivat myös
uusien kierrätykseen liittyvien matalankynnyksen työpaikkojen luomiseen kier-
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rätyskeskuksiin. Vuoden lopussa KIERTO
projektin myötävaikutuksella oli syntynyt
22 uutta työpaikkaa ja projektin tavoitteena oleva 25 työpaikkaa tullaan saavuttamaan projektin päättymiseen mennessä.
Marraskuun lopulla avattiin toisen kerran Jyväskylän Kolmikulmaan Keski-Suomi kierrättää ry:n ja toimijoiden yhteinen
”pop up” joululahjamyymälä, jonka toteuttamisesta vastasi Keski-Suomi Kierrättää ry: n jäsenorganisaatiot. KIERTO
projekti toimi joulukaupan suunnittelussa konsultoivassa roolissa ja kauppa
osoittautui asiakaspalautteen perusteella
jälleen menestykseksi.
KIERTO projekti myötävaikutti myös siihen, että vuoden 2014 Jyväskylän asuntomessuilla Keski-Suomi Kierrättää ry, Sovatek säätiö ja JAO toteuttavat yhden
kerrostaloasunnon kalustamisen kierrätetyillä ja tuunatuilla huonekaluilla
KIERTO projektissa ovat työskennelleet
toimintavuoden aikana Jyväskylässä
Markku Hassinen projektipäällikkönä ja
18.11. saakka Marju Helenius-Kalavainen
projektityöntekijänä. KIERTO projektityöntekijöinä toimivat Äänekoskella Rauna Koivunen ja Jukka Savola Jämsässä.

PAIKKO – Paikka Pajalta

PAIKKO on ESR-osarahoitteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää
työpajojen ja oppilaitosten yhteistyötä
tunnistamalla oppimisympäristöjä, kartoittamalla valmentautujien osaamista
ja kehittämällä työvalmennuspalvelujen
laatua. Projektissa ovat mukana Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Äänekoski sekä
erillisellä rahoitusosuudella SOVATEK –
säätiö.
PAIKKO – Paikka pajalta hankkeen toisena toimintavuonna 2013 keskityttiin erityisesti osaamistodistuksen muotoiluun
ja käyttöönottoon. Osaamistodistuksen muotoilun ja rakenteen arkkitehtinä toimi projektisuunnittelija Heidi Lokkila, jonka työsuhde päättyi 31.1.2013.
Osaamistodistus on mahdollista ottaa
käyttöön työpajoissa, joiden oppimisympäristö on tunnistettu ammatillisen
perustutkinnon perusteiden mukaisesti. Tärkeää on myös valmennushenkilöstön kouluttaminen todistuksen käyttöön.
Vuoden aikana järjestettiin jokaisella työ-

pajalla käyttöönottokoulutus sekä käytiin
tarpeen tullen konsultoimassa todistuksen laadinnassa.
PAIKKO – mallin mukaisesti on vuoden
2013 loppuun mennessä tunnistettu 58
työpajojen oppimisympäristöä. Osaamistodistustietokantaan sisältyvät 18 eri
tutkinnon sisällöt. Tämän mittavan tunnistustyön ovat hankkeen puolesta suorittaneet aluetyöntekijät Kati Karjalainen
ja Sanna Lähde.
Aluetyöntekijöiden työskentely projektissa päättyi syyskuussa, jolloin projektipäällikkö Susanna Uusitalo jäi kokoamaan hankkeen tuloksista PAIKKO
– käsikirjaa. Kirja saatiin taittoon joulukuun alussa.
Hanke osallistui aktiivisesti niin alueelliseen, paikalliseen kuin valtakunnalliseenkin hankeyhteistyöhön. Lisäksi järjestettiin useita eri tilaisuuksia, joissa
kehitettiin työvalmennuspalvelujen laa-
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tua ja edistettiin eri osapuolten yhteistyötä. Hankkeen järjestämistä koulutuksista tärkeimpiä olivat Yhteistoiminnan
aakkoset oppilaitoksille ja työpajoille
sekä Työvalmentajien Arviointikoulutus.
Etsivän nuorisotyön ja oppilaitosten yhteistyötä edistettiin kahden keskustelutilaisuuden verran.
Hankkeen loppuseminaari pidettiin Palokan Pelimanni – talolla 19.9. Seminaari kokosi yhteen hyvän joukon hankkeen
yhteistyökumppaneita, joiden kanssa
pohdittiin yhteistyön sujuvuutta ja jatkon
toimintaa.
PAIKKO – rekisteröitiin tavaramerkkinä
syksyllä 2013. Rekisteröinnin tarkoituksena on mallin luotettavuuden takaaminen
myös hanketoiminnan loputtua. Vuoden
loppuessa PAIKKO sai hankkeena jatkorahoituspäätöksen huhtikuun 2014 loppuun. Tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen hanketoiminnan
loputtua.

PAR – järjestelmät
Par-järjestelmät ovat syntyneet työpajojen ja etsivän nuorisotyön tarpeesta kerätä tilastollista tietoa omasta toiminnastaan. Niiden sisältö
pohjautuu suoraan OKM:n valtakunnalliseen työpajakyselyyn (PARty) ja
etsivän nuorisotyön kyselyyn (PARent). Tavoitteena on tuottaa vertailukelpoista ja ajantasaista tilastollista tietoa työpajan toiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä.
PAR-järjestelmät toimi OKM:n valtionavustuksella (Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan ELY-keskukset) v. 2010–2011.
Avustus myönnettiin ohjelmistojen levittämiseen ja käyttöönottokoulutuksiin Länsi-Suomen Läänin alueella. Levitystyötä jatkettiin kysynnän ja resurssien
puitteissa. Tämä määrärahakausi päättyi
vuonna 2011
Vuoden 2012 alussa toiminnassa oli katkos, koska uusi OKM:N rahoituspäätös
saatiin vasta 1.6.2012. Kesän 2012 aikana
toimintaa suunniteltiin, päivitettiin asiakaskontaktit sekä vahvistettiin että luotiin kontakteja eri yhteistyötahoihin. Vuosi 2013 rahoitettiin kokonaisuudessaan
Opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämällä toiminta-avustuksella (80.000 €).
Periaatteet ohjelmistojen kehittämiselle vuoteen 2013 aikana olivat pääpiirteissään:
•Tavoitteena työntekijöiden työn helpottaminen, tilastointi, tutkimustyö ja
valtakunnallisuus.
•Käyttöjärjestelmänä Excel, käyttömahdollisuuksien monipuolistaminen, nopeus ja helppous, asiakasnumeroiden
käyttöönotto / anonymiteetti, käyttäjävirheiden minimointi, tapaamisten seuranta sekä oman työn seuranta, yhteensopivuuden parantaminen ja toiminnan
näkyväksi tekeminen.

Uusi monipuolisempi PAR3 – versio esiteltiin yleisölle Nuori 2013 – tapahtumassa Jyväskylän Messukeskuksessa 8.10.1.2013
Anonymiteetin käyttöönottaminen mahdollistaa kehitystyön seuraavan vaiheen,
eli PARkki-järjestelmän (2014), jolloin tietojen siirtäminen turvallisesti helpottaa
tietojen kokoamista ja täten organisaatiokohtaisten, kunta- ja aluekohtaisten
ja jopa valtakunnallisten ajoitettujen raporttien tuottaminen on vaivatonta.
Käyttöönottokoulutuksia järjestettiin
vuonna 2013 yhteensä 34 ympäri Suomen. Koulutuksiin osallistui 246 organisaatiota ja järjestelmän käyttäjiä koulutettiin 616. Käyttäjäorganisaatioita oli
vuoden lopussa kaikkiaan 374. Uuteen
järjestelmään koulutetuista oli vanhoja
asiakkaita 62% ja kokonaan uusia käyttäjäorganisaatioita oli 94.
PAR-hankkeessa työskenteli vuonna 2013
kaksi työntekijää:
Tuulikki Nieminen: Ohjelmistokehitys (äitiysloma 25.1.2013 lähtien)
Riitta Piesanen: Koulutus ja käyttäjätuki
Tammi-helmikuun vaihteessa 2013 hankkeen ohjelmistokehittäjä jäi äitiyslomalle tehden sen jälkeen yhden viikkotyö-
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päivän.
Vuoden 2013 tärkeimmät kehityslinjat
olivat:
•PAR3-version levittäminen ja kouluttaminen mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle
•PARkki-järjestelmän (”tietopankki”) kehittäminen käyttöönotettavaksi vuoden
2014 alussa
•Helsingin opetusviraston Tulevaisuustiski Enter-hankkeen saattaminen yhteensopivaksi PARentin kanssa.
Tavoitteet saavutettiin henkilökuntavajauksesta huolimatta
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Ohjausryhmässä
oli edustettuna Opetus- ja kulttuuriministeriö, AVIt, Valtakunnallinen työpajayhdistys, Kyt ry, Keski-Suomen työpajayhdistys, paikallinen työpaja ja etsivän
nuorisotyön koordinaatioryhmä. Ohjausryhmätyöskentely oli aktiivista ja asetti
toiminnalle selkeät toimintalinjat

Työkompassi 2
Työkompassi 2 -hanke on toiminut 1.10.2008 - 31.5.2013 välisenä aikana Jyvässeudulla. Se oli jatkoa kolme vuotta kestäneelle Työkompassi
-hankkeelle, joka päättyi 30.9.2008.
Työkompassi 2 -hankkeen päätavoitteena oli kehittää Jyvässeudulla
maahanmuuttajille räätälöityä tuetun työllistämisen mallia. Malli tarkoittaa pitkäaikaisen, henkilökohtaisen tuen antamista asiakkaalle työllistymisen alussa ja sen jälkeen työpaikalla.

Projektin kohderyhmiä olivat:
•Motivoituneet pitkäaikaistyöttömät ja
vaikeasti työllistyvät työikäiset maahanmuuttajat, jotka tarvitsivat tukea työnhaussa ja kouluttautumisessa
•Kotimaassaan koulutetut maahanmuuttajat, jotka tarvitsivat tukea koulutuksen päivittämisessä sekä suomen
kielen oppimisessa.
•Syrjäytymisvaarassa olevat maahanmuuttaneet nuoret, jotka olivat valmistumassa tai valmistuneet ammatillisista
oppilaitoksista ja tarvitsivat tukea ensimmäisen työpaikan etsimisessä.
•Vuonna 2011 lähtien uutena kehityspalveluna otettiin mukaan myös niitä
maahanmuuttajataustaisia nuoria, jotka
opiskelivat koulussa ja tarvitsivat tukea
kesätyöpaikan etsimisessä.
Hankkeen tarkoituksena oli tukea kohderyhmään kuuluvia työvalmennuspalvelun avulla. Työvalmennus piti sisällään henkilökohtaisen ja pitkäaikaisen
tuen työn ja/tai koulutuspaikan etsimisessä, työllistämisen tai koulutuksen alkaessa ja jatkuessa. Asiakasta autettiin
sopeutumaan työpaikkaan ja työyhteisöön työpaikalla tarvittavan suomen
kielen ja työelämän pelisääntöjen opetuksella. Tarvittaessa tukea ja ohjausta
annettiin asiakkaiden lisäksi myös maahanmuuttajia työllistäville yrityksille työhön perehdyttämisessä sekä työpaikalla
mahdollisesti esiin nousseiden ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.
Hanke teki tiivistä yhteistyötä yritysten,
oppisopimuskeskuksen, TE- toimiston,
eri oppilaitosten, Jyväskylän kaupungin
sekä paikallisten maahanmuuttajatoimijoiden ja -järjestöjen kanssa.
Työkompassi 2 -hanketta hallinnoi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. Hanketta
toteutti Mikael Isomäki apunaan opiskelijoita eri oppilaitoksista, kuten Humanistisesta ammattikorkeakoulusta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Kaikki hankkeen asiakkaat on ensin haastateltu ja heidän kanssaan on täytetty taustalomake, josta selviää asiakkaan
työ- ja koulutustausta sekä tulevaisuudelle asetetut tavoitteet. Työvalmentaja
tutustui asiakkaan taustatietoihin ja arvioi hänen työllistymisensä tarpeet. Tämän
jälkeen asiakkaalle on tehty henkilökohtainen valmennussuunnitelma, jossa yhdessä asiakkaan kanssa mietitään hänen
kykyjään ja tavoitteitaan sekä suunnitellaan miten tavoitteisiin päästään. Henkilökohtaisen valmennussuunnitelman
valmistuttua työvalmentaja on arvioinut
asiakkaan työllistymisen mahdollisuuksia ja lähtenyt viemään suunnitelmaa
eteenpäin. Asiakasta on valmennettu
työnhakuun ja työhaastatteluihin. Työhönvalmentaja on ollut asiakkaan apuna työhaastattelussa, työsopimusten allekirjoittamisessa, verokortin hankinnassa
sekä tarvittaessa mukana työpaikalla perehdyttäessä. Koko työllistymisprosessin
ajan työhönvalmentaja on ollut tukena
sekä asiakkaalle että työnantajalle. Tuki
on jatkunut niin kauan kuin asiakas sekä
työnantaja ovat tunteneet sitä tarvitsevansa. Työvalmennusta on tehty yhdessä
asiakkaan kanssa, koska tavoitteena on
ollut, että asiakas itse oppii hoitamaan
asioitaan Suomessa ja etsimään jatkossa
itselleen töitä.
Työhönvalmentajalla oli monen asiakkaan kanssa yhteinen kieli, joten he ovat
saaneet palvelut omalla äidinkielellään.
Valmennuksessa asiakkaille on hankittu
työllistymistä edistävää koulutusta:
•Hygieniapassi 68
•Anniskelupassi 33
•Työturvallisuuskortti 3
•Tulityökortti 1
•4H yhdistyksen tarjoama kotipalvelu- ja
työelämä ajokorttikurssi 13
•Suomen kielen opetusta
•Korkeakoulutuksen tutkintotodistus
käännetty suomeksi.
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•Ammatillisen koulutuksensa liittyvä
maksu on maksettu 1
•Lähihoitajan oppisopimukseen sisältyvä soveltuvuustesti 4
Hankkeessa oli mukana 240 maahanmuuttajataustaista asiakasta yli 23 eri
maasta. Asiakkaista 103 oli naisia ja 137
miehiä. Ikäjakauma oli 17 – 64 vuoden
välillä, kesätyönhakijat olivat 16 -31 -vuotiaita. Kaikille näille asiakkaille on tehty
henkilökohtainen valmennussuunnitelma ja heidän suunnitelmansa on toteutettu seuraavasti:
•Asiakkaista 80 on päässyt palkkatyösuhteeseen
•92 työharjoitteluun
•8 asiakasta oppisopimuskoulutukseen
•20 asiakasta ammatilliseen koulutukseen
•60 asiakasta työvoimakoulutukseen.
•11 henkilön kohdalla prosessi on keskeytynyt, sillä asiakas ei ollut yhteistyöhaluinen tai hanke ei vastannut heidän
sen hetkistä tarvettaan.
•Useaa on autettu tekemään työhakemus ja ansioluettelo.
Muutamalle ulkomaalaiselle opiskelijalle ja maahanmuuttajataustaiselle, joita
ei ole voitu ottaa hankkeen asiakkaaksi,
on annettu ohjausta ja neuvontaa työpaikan hakemisesta. Työllisyystilanne on
ollut Jyväskylän seudulla vaikea ja työpaikkojen määrä verrattuna työttömien
määrään on ollut vähäinen. Tämän vuoksi maahanmuuttajien työllistyminen on
ollut haastavaa erityisesti avoimilla työmarkkinoilla.
Työkompassi 2 -projektin asiakkaista suuri osa on taustaltaan pakolaisia, ja heillä on ollut heikko koulutustausta ja huono suomen kielen taito. Työkompassi 2
-projekti on onnistunut näistä tilanteista
huolimatta työllistämään asiakkaitaan ja
heidän prosessiaan on pystytty viemään
eteenpäin.

Työhönvalmentaja Mikael Isomäki on maahanmuuttaja. Perhe tuli kiintiöpakolaisina Turkin kautta Iranista Suomeen ja Jyväskylään syksyllä 1992. Mikael oli tuolloin
18-vuotias. Tärkeintä oli päästä turvaan, eikä vastaanottavaa maata päässyt valitsemaan. Poliittisesti aktiivinen isä
oli jo aiemmin joutunut pakenemaan kotimaasta. Jyväskylässä perhe majoitettiin rivitaloasuntoon, jonka alakerrasta löytyi oma huone grillausta varten. Pian tosin selvisi
saunan todellinen tarkoituskin.
Maahanmuuttajana Mikael tietää ja tunnistaa maahanmuuttoon ja maahanmuuttajan työllistymiseen liittyvät
haasteet. Työn hakemiseen, oman osaamisen tunnistamiseen ja urasuunnitteluun tarvitaan taitoja, joita Mikael on
tietoisesti kehittänyt itsessään ja halunnut opettaa myös
muille.
Oppi ja kokemus työhönvalmentajaksi alkoi kertyä hanketyössä Jyväskylässä sekä pääkaupunkiseudulla vuosina 1999–2004. Vantaalla toteutettiin tuetun työllistämisen
mallia, joka oli saanut alkunsa Amerikasta 1980-luvulla.
Malli tarkoittaa pitkäaikaisen, henkilökohtaisen tuen antamista asiakkaalle työllistymisen alussa ja sen jälkeen työpaikalla.
Mikael halusi tuoda hyväksi havaitun toimintamallin Jyvässeudulle. Vastaavia palveluita ei tässä laajuudessa paikkakunnalla vielä saanut, ja tarvetta oli. Idea jalostui KYT:n
hallinnoimiksi Työkompassi ja Työkompassi 2 -hankkeiksi, joille ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki myönsivät rahoituksen.
Asiakaskohtaamiset ja onnistumiset kantavat Mikaelia
työssään. Vuosien varrella kohdatuilla asiakkailla on jokaisella ollut oma tarina mukanaan ja polkunsa löydettävänä uudessa maassa. Suureksi ilokseen Mikael on pystynyt
auttamaan heistä monia. Kuten sitäkin kemian insinööriä, joka oli ollut omassa maassaan johtavissa tehtävissä,
mutta täällä työllistyminen kohtasi suuria haasteita. Hänelle löytyi mielekäs työpaikka yläkoulun kemian, fysiikan
ja matematiikan aineiden tukiopettajana sekä kouluavustajana.
Toinen maahanmuuttajataustainen nuori asiakas etsi työtä opintojen jälkeen. Työelämään tuntui olevan todella
korkea kynnys. Nuori ei tiennyt miten työnantajalle kerrotaan omista vahvuuksista tai miten heitä voi lähestyä. Mikaelin avulla löytyi harjoittelun ja sijaisuuksien jälkeen vakituinen työ.
Tällä hetkellä Mikael Isomäki jatkaa työtään Kanto-hankkeessa, jossa aloitti kesäkuussa 2013.
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Mä oon mukana!
Mä oon mukana! – hanke aloitti toimintansa 1.3.2013
jolloin kaksi työntekijää, projektipäällikkö Tiinu Ristinen ja projektityöntekijä Emmanuel Sibomana aloittivat työnsä. Mä oon mukana! konkreettinen tavoite
on tavoittaa ja kohdata maahanmuuttajanuoria ja
vanhempia sekä tukea heidän voimaantumista ja
kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat monikulttuuriset nuoret
sekä heidän perheet, huoltajat ja vanhemmat. Hanke toimii Jyväskylän alueella. Hanketta rahoittaa
Raha-automaattiyhdistys. Hanketyöntekijöiden toimisto sijaitsee Kansalaistoiminnankeskus Matarassa
ja hyvin luonnollinen ja toimiva toimintaympäristö
hankkeelle on Monikulttuurikeskus Gloria. Gloriassa
käy vanhempia esimerkiksi opiskelemassa suomea
ja näin tavoitamme vanhempia ja heidän nuoriaan.
Kun vanhemmilla on luottamus tilaan ja toimijoihin
niin heidän on helpompi päästää lapsensa osallistumaan toimintaan.
Mä oon mukana! – hankkeen ensimmäinen toimintavuosi kertoi heti, että tällaiselle kohdennetulle toiminnalle on tarvetta.
Hankesuunnitelman mukainen tavoite vuodelle 2013 oli tavoittaa 10 nuorta ja tämä tavoite ylittyi reilusti. Toiminnassa oli mukana 86 nuorta. Nuoret olivat 18sta eri kansallisuudesta ja 47 oli
iältään 13–17 -vuotiaita ja 31 nuorta oli 18–29 -vuotiaita. Alle
kohderyhmän (alle 13v) oli kuusi lasta ja yli kohderyhmän (29v)
oli 2 nuorta. Osa nuorista osallistui säännölliseen viikkotoimintaan, osa leireille ja osan kanssa tehtiin intensiivistä yksilötyöskentelyä.
Hankkeessa on pyritty vastaamaan nuorten tarpeisiin, kuulemaan heidän ideoitaan sekä tukemaan näiden ideoiden toteutumista. Nuorten omista ideoista lähti liikkeelle myös Twibukeelokuvaprojekti. Projektissa on mukana kahdeksan nuorta
miestä, jotka haluavat elokuvan keinoin kertoa millaista Kongossa oli elää ennen sotaa ja sodan aikana, pakolaisleirillä asumisesta, sekä Suomeen muuttamisesta ja elämisestä Suomessa.
Projektille haettiin Cimon Youth in Action nuorisoaloiterahoitusta toukokuun haussa ja myöntävä päätös rahoitukselle saatiin elokuussa. Projekti jatkuu vuoteen 2015 saakka.
Mä oon mukana! työntekijöiden avustamana myös Young for
Ever - projekti sai Youth in Action nuorisoaloiterahoituksen. Tässä projektissa neljä nuorta miestä haluavat toteuttaa päihteettömiä musiikkitapahtumia Jyväskyläläisille nuorille edistäen
yhdenvertaisuutta ja poistaen ennakkoluuloja. Tapahtumia järjestäessään nuoret saavat vastuuta ja pääsevät toteuttamaan
omaa intohimoaan, soittamaan, laulamaan ja tanssimaan.
Nuorten omista ideoista lähtivät käyntiin myös tanssiryhmät Jyväskylän tanssiopiston ja Liikuntalaturin kanssa.
Säännöllisenä viikkotoimintana olivat läksykerhot. Keväällä läksykerho oli kerran viikossa. Nuorten toiveesta läksykerho kuitenkin vakiintui toimimaan neljä kertaa viikossa, maanantaista
torstaihin. Perjantaisin kokoontui Perjantai Pulinat ryhmä, joka
oli toiminnallinen, avoin, suomenkielen puhumista tukeva ryhmä. Nuorten toiveesta myös englanninopiskeluryhmä sai alkunsa ja jatkui koko syksyn.
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Nuoria polutettiin muiden palveluiden piiriin esimerkiksi Nuorten Taidetyöpajalle, mielenterveyspalveluihin, työllistämispalveluihin ja –hankkeisiin sekä harrastuksiin. Myös vanhempia
polutettiin työllistämispalveluiden ja – hankkeiden pariin.
Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestettiin nuorille, vanhemmille ja perheille suunnattuja tapahtumia. Keskustelua Kasvatuksesta illat järjestettiin kahdeksan kertaa ja osallistujia oli
374. Keskustelua Kasvatuksesta illoissa järjestäjätahoina olivat
Mä oon mukana!, Paremmin Yhdessä ry, Monikulttuurikeskus
Gloria, Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalvelut sekä
Jyväskylän Bahái yhteisö. Marraskuussa järjestettiin Tyttöjen,
Naisten ja Äitien ilta yhteistyössä Monikulttuurikeskus Glorian,
Oiva ja Ilona sekä Polku Kotiin hankkeiden kanssa. Rahoitus iltoihin saatiin Naishehkua toimikunnalta. Tässä ensimmäisessä
tytöille ja naisille suunnatussa illassa oli 73 kävijää. Mä oon isä!
–ryhmä on avoin ja kaikille isille avoin ryhmä joka aloitti toimintansa syyskuussa. Ryhmä tavoitti 15 isää lapsineen ja kokoontui syksyllä viisi kertaa. Näidenkin tapahtumien ja keskusteluiltojen kautta tavoitettiin vanhempia ja perheitä. Tule sellaisena
kuin olet -kulttuurisen nuorisotyön seminaari järjestettiin marraskuussa yhteistyössä monikulttuurisen nuorisotyön tiimin
kanssa. Työntekijät ovat osallistuneet aktiivisesti tiimin työskentelyyn.
Elokuussa järjestettiin pienryhmätoimintaa tukeva Mahis – ohjaajakoulutus. Koulutuksessa oli mukana 16 henkilöä, suurin
osa maahanmuuttajia ja muutama maahanmuuttajien kanssa toimiva henkilö. Mahis-koulutuksen käynyt ohjaaja suunnittelee vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten kanssa projektin johon voi hakea toiminta-avustusta Nuorten Akatemialta.
Koulutuksen jälkeen alkoi yksi Mahis-ryhmä ja kahta viriteltiin
alkavaksi.
Nuorten kanssa yhdessä järjestettyjä tapahtumia olivat mm. ravintolapäivän ravintola, musiikkitapahtumia ja leiri. Myös muiden toimijoiden kanssa on yhdessä järjestetty tapahtumia ja
osallistuttu tapahtumiin mm. Yläkaupungin Yö, perheleiri, kesäretki, kaupunkisuunnistus, päiväleiri lapsille, kesäleiri nuorille,
Kuokkalan syysbasaari sekä Tourujoen Yö – tapahtumat.
Harjoittelijoita hankkeen toiminnassa oli yhteensä 7. Harjoittelut liittyivät suomenkielen opintoihin, ammattiopintoihin, TETharjoitteluun tai kuntoutukseen. Harjoittelijat tulivat Kristilliseltä Opistolta, Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta, Vihtavuoren
yläkoulusta, Jyväskylän aikuisopistosta sekä Partaharjun opistosta.
Vapaaehtoistoimijoita oli avustamassa säännöllisessä ryhmätoiminnassa, läksykerhossa, Perjantai Pulinoissa ja englannin opetuksessa. Vapaaehtoistoimijoita oli yhteensä 43. Vapaaehtoisille
järjestettiin koulutuksia syksyllä, sekä kiitosilta joulukuussa.

28

Kansalaistoiminnankeskus työllistää KANTO
Kanto – hanke alkoi toukokuussa 2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen
työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitettuna, 3-vuotiseksi suunniteltuna hankkeena. Hanketta tukee myös Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut.
Hankkeen päätavoitteena on kehittää Kansalaistoiminnankeskus Matarasta merkittävä työllistymis- ja oppimisympäristö. Konkreettisena
toimintana se tarkoittaa sitä, että luodaan uusia työllistymis-, työkokeilu- ja kuntoutumispaikkoa Kansalaistoiminnan- keskuksen, siihen
kuuluvien yhteisöjen ja verkoston toiminnoissa. Sen lisäksi luodaan yhteyksiä yrityksiin ja julkisen sektorin työpaikkoihin, jotta työllistyminen
myös avoimille työmarkkinoille olisi mahdollista.
Kanto-hankkeen erityisinä kohderyhminä ovat nuoret, maahanmuuttajat ja korkea-asteen koulutetut.
Toiminnan piirissä oli vuonna yhteensä
50 eri henkilöä, joista 41:lle on saatu aikaan jokin toimenpide tai ratkaisu vaihtelevan pituiseksi ajaksi. Toimenpiteet jakautuvat seuraavasti:
Avoimille työmarkkinoille		
6
Koulutus			1
Työvoimakoulutukseen 		
4
Oppisopimuskoulutukseen
3
Palkkatuettuun työhön		
10
Työkokeiluun			20
Pelkän ohjaustoimenpiteen piirissä (työn
etsimistä yms) on ollut 9 henkilöä.
Työnhakijat jakaantuivat asiakasstatuksen mukaan seuraavasti:
Pitkäaikaistyöttömät yli 12 kk
13
500 päivää tyött.etuutta saaneet 18
Alle 12 kk työttömänä olleet
19
Alle 25-vuotiaat			10
Maahanmuuttajat		 29
Vuodelle 2013 palkkatuetun työn tavoitteena ollut 15-25 henkilöä keskimäärin kuukaudessa ei ole toteutunut, koska
hanke pääsi alkamaan vasta toukokuun
alussa. Sen sijaan työkokeilu- ja oppisopimuspaikkoja on syntynyt tavoitteiden
mukaisesti. Heikon työllisyystilanteen
vuoksi avoimille työmarkkinoille ohjautuminen on erityisen vaikeaa, mutta muutamia asiakkaita (6) on työllistynyt suoraan yrityksiin. Palkkatukea käyttäviä
yrityksiä ei toistaiseksi ole hankkeessa ollut mukana.

Työhönvalmentajien rooli vaihtelee työnhakijan tarpeiden mukaan. Eniten tukea
on kaivattu työn etsimisessä. Valmentajat ovat kartoittaneet Kansalaistoiminnankeskuksessa ja sen yhteydessä olevien toimijoiden työllistämistarpeita ja
mahdollisuuksia. Yritysten suuntaan on
hyödynnetty aikaisemman Työkompassiprojektin sekä rekrytointiyritysten kautta
saatuja yhteyksiä.
Työhönvalmentajat toimivat työnhakijan
tukena ja yhteistyön rakentajana työnantajiin päin työllistymisprosessin kaikissa vaiheissa: työtehtävien suunnittelussa,
työllistämisjakson aikana ja jatkopolkujen rakentamisessa.
Työnhakijoille järjestettiin seuraavat valmennustapahtumat:
•Rockia työnhakuun – tapahtuma
5.11.2013
•Teatterikone osk:n työnhakuvalmennus 21.11.2013
Muutamille työnhakijoille on järjestetty mahdollisuus hygieniapassi- koulutukseen ja todistuksen hankkimiseen sekä
soveltuvuustesteihin koulutukseen hakeutumisessa.
Kanto-hankkeen tavoitteista ja toiminnasta on tiedotettu seuraavasti:
•Kansalaistoiminnankeskuksen yhteiset
tilaisuudet
•KYT:n työyhteisöpalaverit
•Info-tilaisuus Keski-Suomen TE-toimistossa 24.9.2013
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•Info-piste Mataran aulassa ja Monikulttuurikeskus Gloriassa kerran viikossa
•esittelypiste Tourujoen yö-tapahtumassa 28.9.2013
•esitteet, Roll-up
Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat
olleet luonnollisesti Kansalaistoiminnankeskuksen piirissä toimivat yhteisöt ja
muut KYT:n hankkeet. Jyväskylän kaupungin Töihin! - palvelun kanssa on tehty
konkreettista asiakasyhteistyötä molempiin suuntiin ja avoimille työmarkkinoille polkujen rakentamisessa. Yritystoiminnan vaihtoehtoa asiakkaille tarjottaessa
yhteistyökumppanina on toiminut Tekemonia - osuuskunta. VMP-Group ja Eila
Kaisla –rekrytointiyritysten kanssa on ollut yhteydenpitoa erityisesti palkkatukimahdollisuuksista.
Projektipäällikkönä toimii 50 prosentin
työajalla Antero Mikonranta, joka on vastannut hankkeen hallinnosta, seurannasta ja raportoinnista rahoittajille. Työhönvalmentajia on kaksi kokoaikaista (37,5
tuntia/viikko) työntekijää: Teija Huuhka
ja Mikael Isomäki: He vastaavat asiakkaiden alkukartoituksesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta ja urasuunnittelusta sekä
tarvittavan koulutuksen järjestämisestä.
He toimivat myös työnetsijöinä ja tukihenkilönä asiakkaan ja työnantajan välillä. Mikael Isomäki vastaa pääsääntöisesti
maahanmuuttajista ja Teija Huuhka nuorista ja korkea-asteen koulutetuista.

3T –hanke

Hankkeen päätavoitteena oli parantaa 3. sektorin työllistämistoiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä kehittää maakunnallisia ja
seudullisia yhteistyömuotoja ja – verkostoja yhteistyössä julkisen
ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.
Hanke alkoi vuonna 2008 ja päättyi 30.4.2013, joten kertomuskauden toiminta
jäi vähäiseksi. Päätapahtuma oli ohjauspäivän järjestäminen työllisyyspoliittisella avustuksella toimiville toimijoille sekä 3. sektorin työllistäjäverkoston yhteistyön edistäminen työllisyyspoliittisen neuvottelukunnan muodossa.
Hankeaikana 2008 - 2013 tulokset tavoitealueittain olivat seuraavat

nessä toteutunut 12 sekä 6 muuta
kumppanuushanketta.

Ruohonjuuritason ohjaus- ja
konsultaatiopalvelut

Koulutuspalvelu

Tavoite: 30 asiakaskontaktia/vuosi

Tavoite: 4 – 6 koulutustilaisuutta/
vuosi

Tulokset hankkeen aikana

Tulokset hankkeen aikana:

Konsultaatio- ja kehittämisasiakkuuksien laajuus on ollut
•156 konsultaatiokertaa
•58 eri yhteisöä

Kumppanuuksien ja
verkostojen rakentaminen,
yhteistyöhankkeet
Tavoite: 5-8 hanketta tai
yhteistyörakennetta/vuosi

Tulokset hankkeen aikana:
KYT on koordinoinut, keskeisesti vastannut tai ollut vahvasti mukana 17
projektisuunnitelman rakentamisessa,
joista on vuoden 2012 loppuun men-

• 23 tilaisuutta, joissa
•978 osanottajaa
Hankkeen rahoitus on rakentunut
Keski-Suomen ELY-keskuksen (50%)
ja Jyväskylän kaupungin (50%) rahoituksen varaan.
Projektipäällikkönä ja ainoana projektirahoituksella palkattuna työntekijänä toimi toiminnanjohtaja
Antero Mikonranta. Asiakasneuvontaan ja koulutustilaisuuksien
suunnitteluun on osallistunut vaihtelevasti myös KYT:n muuta henkilöstöä.
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Verkkopalvelumme:
www.kyt.fi
www.matara.fi
www.monikulttuurikeskus-gloria.
Kuvat:
KYT:n, Glorian ja
Mataran arkistot

fi
www.yhdistystori.fi
www.palkkatuki.fi

Yksittäiset kuvat:
Matti Tervaniemi, Tiinu Ristinen,
Mehmet Eralp, Arja
Paakkanen, Anna
Sarkkinen

KYT
Toimintakertomus
2013
Tekstit:
Hankkeiden ja toimintojen
työntekijät

Taitto:
Matti Tervaniemi
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Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki
Matarankatu 4 (3. kerros)
40100 Jyväskylä
www.kyt.fi

