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Katsaus vuoteen 2020
Vuosi 2020 tullaan muistamaan muutosten vuotena. Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan
alkaessa Kansalaistoiminnankeskus Matara sekä
Sepänkeskus suljettiin ohjeistusten mukaisesti. Rajoitusten vuoksi jouduttiin perumaan joitakin suunniteltuja tilaisuuksia ja tapahtumia kuten Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät, jotka oli tarkoitus pitää
Jyväskylässä 2.-3.4.2020. Täysin muuttuneesta työ- ja
arkielämästä huolimatta KYTin työntekijät ottivat
joustavasti haltuun uusia etätyön ja -toiminnan mahdollistavia välineitä ja kehittivät aktiivisesti työtään
poikkeustilanteen ja asiakkaiden tarpeet huomioiden.
KYTin perustehtävän mukaisesti tuettiin myös muita
yhteisöjä digiloikan ottamisessa. Kansalaistoiminnankeskus Mataran kohtaamispaikkatoiminnan digitaaliseen kehittämiseen saatiin vuodelle 2020 STEAn
avustus, jonka avulla tarjottiin ihmisille kohtaamisia,
hyvinvointia tukevia ja osallistumismahdollisuuksia lisääviä tilaisuuksia digitaalisesti.
KYTissä tehtiin tuloksekasta kehittämistyötä, ja useissa toiminnoissa vuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin tai jopa ylitettiin. Uutena kehittämishankkeena käynnistyi hyvin ajankohtaiseen ja työllisyyden
kannalta merkittävään teemaan liittyvä Osaamisella
järjestöihin eli Otto -hanke. Hankkeessa edistetään
osatyökykyisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä tuetaan järjestöjä huomaamaan
omien tehtävien ja rekrytointien mahdollisuudet osatyökykyisten keskuudessa.
Järjestöjen merkitys ihmisten tukemisessa, auttamisessa ja kannattelussa korona-aikana on ollut merkittävä. Järjestöt ovat tarjonneet yhteiskunnalle kustannustehokkaasti palveluja ja toimintoja pandemian
aiheuttamista hyvinvointihaasteista selviämiseen. Toisaalta järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyi ja liittyy
edelleen suurta epävarmuutta. Veikkauksen tuottojen voimakas väheneminen aiheutti uhan järjestöille
myönnettävän avustussumman suuresta leikkauksesta. Keskisuomalaiset järjestöt vaikuttivat omalta
osaltaan rahoituksen varmistamiseen yhteisellä kannanotolla. Valtakunnallisesti eri toimijoiden voimakas
vaikuttamistyö toi tulosta ja eduskunta päättikin Veikkauksen avustusten laskun kompensaatiosta vuoden
2020 osalta. Päätös tuki hetkellisesti järjestöjen toiminnan jatkuvuutta. Edessä on vielä pitkäjänteisen
ja kestävän järjestöjen toimintaedellytyksiä tukevan
ratkaisun löytäminen.

Toimintavuonna ilmestyi Kansalaisyhteiskunnan tila
ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa -raportti Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan toimeksiantona. Raportin yhtenä suosituksena esitettiin, että
kaikilla Suomen alueilla on kansalaistoimintaa tukeva
ja yhteisiä resursseja koordinoiva taho. KYT mainittiin
esimerkkinä alueellisesta verkostoyhdistyksestä, joka
tarjoaa erityisesti pienille yhdistyksille tukea mm.
avustusten hakemiseen ja raportointiin, hallintoon
sekä yhdistystoiminnan kehittämiseen ja koordinointiin.
Keväällä 2020 KYTin toiminnanjohtaja vaihtui. Raili
Haaki johti vajaan neljän vuoden ajan KYTin toimintaa
kehittävällä ja osallisuutta lisäävällä tavalla. Puheenjohtajan ja hallituksen antamalla hyvällä tuella minun
on ollut helppo tarttua toiminnanjohtajan tehtäviin
ja viedä eteenpäin KYTiä yhdessä osaavien ja innostuneiden työntekijöiden kanssa. Haluankin osoittaa
kiitokseni hallitukselle ja työntekijöille hyvästä yhteisestä tekemisestä!
KYT täyttää tätä toimintakertomusta laatiessa 20
vuotta. KYTillä on vahva tarpeisiin perustuva perustehtävä. Lisäksi vuosien aikana saavutettu luottamus
toimijoiden keskuudessa sekä tunnistettu että tunnustettu rooli järjestöjen asioiden, asukkaiden ja ihmisten osallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäjinä ovat
tekijöitä, joilla rakennamme KYTiä edelleen jatkuvasti
muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tiina Sivonen
toiminnanjohtaja, KYT ry
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Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT)
Toiminnan tarkoitus
•
•
•
•

kansalaisten turvallisuuden ja työllistymisen edistäminen
syrjäytymisen ehkäiseminen
heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien kansalaisten olosuhteiden
parantaminen
jäsenten välisen yhteistoiminnan edistäminen

Arvot

•

asiakas- ja
järjestölähtöisyys

•

innovatiivisuus

•

luottamus

•

yhdenvertaisuus

Missio

KYT on kansalaistoiminnan mahdollistaja.

Visio

Jokaisella on mahdollisuus kuulua itselleen merkitykselliseen yhteisöön ja osallistua mielekkääseen tekemiseen.

KYTin oma visio
Olla haluttu ja laajapohjainen kansalaistoiminnan kehittäjä ja yhteistyökumppani sekä paikallisesti että alueellisesti ja osaava valtakunnallinen ja kansainvälinen toimija.

Slogan
KYT on hyväntahtoinen kasvualusta osallisuudelle, moniäänisyydelle, ihmislähtöisyydelle ja
kanssalaisuudelle.
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KYTin strategiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2019-2020
1. Kehitetään kohtaamisen paikkoja yhteisöllisyyden kasvattamiseksi
•

ylläpidetään ja kehitetään Mataraa ja Sepänkeskusta

•

toimitaan verkostoissa kohtaamispaikkojen turvaamiseksi muualla maakunnassa

•

hyödynnetään yhteisöllisiä verkkopalveluita tarpeiden mukaisesti

2. Tulkitaan yhteiskunnallisia muutoksia ja tehdään niiden vaikutuksia
näkyväksi tasa-arvoisesti jakautuvan hyvinvoinnin turvaamiseksi
•

edistetään kansalaistoiminnan asemaa yhteiskunnallisissa muutoksissa (kuten sote-ja
maku-uudistukset, markkinoistuminen, ilmastonmuutos, työn murros, polarisaatio, digitalisaatio)

•

kootaan ja hyödynnetään KYTin toimintoihin kertyvää kokemustietoa

•

vaikutetaan proaktiivisesti (kannanottoja, blogeja, tiedotteita akuutteihin asioihin)

•

verkotetaan järjestöjä yhteistyöhön

3. Tehdään asennetyötä suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi
•

kehitetään aktiivisesti kaikkien ihmisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan
toimintaan yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin

•

lisätään vuorovaikutusta eri kulttuureja edustavien ihmisten ja yhteisöjen välillä

•

hyödynnetään ihmisten moninaisuus kaikissa KYTin toiminnoissa

4. Kehitetään KYTin sisäistä toimintaa ja viestintää
•

tehdään KYT näkyväksi ja tutuksi tavalliselle ihmiselle ja yhteisöille
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STRATEGIAN TOIMEENPANO VUONNA 2020
Vuoden 2020 oli strategian toimeenpanon viimeinen vuosi. Toiminnanjohtajan vaihtumisen vuoksi strategian päivittäminen päätettiin siirtää vuodelle 2021. Koronavuoden aiheuttamista haasteista huolimatta KYTin toiminta on ollut vahvasti strategian mukaista.
Strategiaa toteutettiin eri toimintojen ja hankkeiden työssä, KYTin sisäisten työryhmien
toiminnoissa sekä maakunnallisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa. KYTin
perustoimintaa turvaa osaltaan STEAn yleisavustus. Hallinnon, IT- ja talousasiantuntijuuden lisäksi tärkeitä pysyviä tehtäviä ovat edunvalvonta ja viestintä.
Vuoden 2020 aikana jo vakiintuneita toimintoja, Kansalaistoiminnankeskus Mataraa, Sepänkeskusta ja
KYT-järjestöpalveluita, ylläpidettiin ja kehitettiin edelleen. Näitä perustoimintoja kuvataan ja arvioidaan
toimintakertomuksessa tarkemmin.
Koronavuoden rajoitukset edistivät digivälineiden
käyttöönottoa. KYTissä noudatettiin etätyösuositusta
poikkeusoloista alkaen. Työtä tehtiin vuoden aikana
pääsääntöisesti etänä, jos se työtehtävän luonteen
vuoksi oli mahdollista. IT-asiantuntijan tuki ja neuvonta oli ensiarvoisen tärkeää ja sujuvoitti suuresti uusien
etätyö- ja digivälineiden haltuunottoa. Kansalaistoiminnankeskukselle myönnetty STEA-rahoitus kohtaamispaikan digitaaliseen kehittämiseen toi tullessaan
tarpeellista lisäresurssia erilaisten digikokeilujen testaamiseksi. Myös KYT-järjestöpalveluille syksyllä palkattu digikehittäjä mahdollisti Yhdistystori.fi -sivuston
suuremman kehittämisen ja digituen tarjoamisen
yhdistyksille. Kaiken kaikkiaan KYTin toiminnoissa
tarjottiin mm. livelähetyksiä, verkkovalmennuksia,
videovlogeja ja videoita, chat-palveluja, webinaareja, kohtaamisia puhelimitse ja Discord-alustalla siinä
vaiheessa, kun fyysiset kohtaamiset eivät olleet mahdollisia. Saatuja oppeja tullaan hyödyntämään toiminnoissamme myös jatkossa.
KYT valittiin Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän valitsemana 7.5.2020 perustettuun Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukuntaan, joka
edistää maakuntien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä maakuntien ja valtakunnallisten toimijoiden
välistä vuoropuhelua. Neuvottelukunnan myötä KYT
oli mukana verkostojärjestöjen yhteisessä kehittämisja vaikuttamistyössä.
Uuden Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman myötä Keski-Suomen sote-uudistus käynnistyi
kahden hankeen voimin Jyväskylän kaupungin hallin-
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noimana elokuussa. Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen toiminnan tuloksena Keski-Suomen
sote-uudistukseen resursoitiin osallisuuden ja järjestöyhteistyön projektityöntekijä, jonka tehtävänä
on luoda maakunnalliset osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallit kunnille ja uudelle hyvinvointialueelle. Yhteistyössä Keski-Suomen sote-uudistuksen kanssa järjestettiin Järjestöt tulevaisuuden
sotessa -tilaisuus 19.11.2020 etänä. Tilaisuus oli Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen päätöstilaisuus ja samalla siltaus Keski-Suomen sote-uudistus
-hankkeeseen. KYTin ja sote-uudistuksen yhteistyö oli
muutoinkin aktiivista järjestöjen aseman ja roolin turvaamiseksi uudistuksessa.
KYTillä on vakiintunut rooli työllisyyspoliittisena toimijana ja maakunnan välityömarkkinatoimijoiden kokoajana. KYTin koordinoima maakunnallinen työllisyyspoliittinen yhteistyöryhmä (TYPO) kokoontui vuoden
2020 aikana viisi kertaa. Koronanepidemian taltuttamiseksi laaditut rajoitukset toivat haasteita mm. kuntouttavan työtoiminnan toteuttamiseen. Työryhmässä käytiin läpi toimijoiden kuulumisia ja kokemuksia,
tulevan työllisyyden kuntakokeilun suunnittelua, valtakunnallisia työllisyyteen liittyviä suunnitelmia ja niiden vaikutuksia järjestöjen työllisyystoimiin.
KYTin hanketoiminta painottui vahvasti työllisyyden
edistämiseen, jota toteuttivat Välitin ja Uraverkosto &
Koutsaamo2 -hankkeet sekä PAIKKO-toiminta. Omaa
työllistämistoimintaa toteutettiin myös STEAn Paikka
Auki -ohjelman rahoituksella, osana Mataran toimintaa sekä Sepänkeskuksessa. Välitin-hankekokonaisuus päättyi hyvin tuloksin elokuussa ja syyskuussa
käynnistyi uusi ESR-rahoitteinen Osaamisella järjestöihin (OTTO) -hanke osatyökykyisten osallisuuden
lisäämiseksi. Uraverkosto & Koutsaamo2 -hankkeessa eriytettiin Koutsaamo ja Uraverkosto -toiminnot
omiksi kokonaisuuksiksi asiakasohjautuvuuden

parantamiseksi. Koutsaamo vastaa maahan muuttaneiden työllistämisen edistämisestä. Uraverkosto
koordinoi edelleen työllisyyspoliittisten hankkeiden
yhteistä toimintaa ja uraohjaajien verkostoitumista.
Lisäksi tämän rinnalle Uraverkosto kehitti täysin uuden, erityisesti korkeakoulutetuille ja avoimille työmarkkinoille suuntaaville työnhakijoille suunnatun
palvelun, työelämämuovailun.
Koutsaamo2 -hankkeessa maahan muuttaneille
suunnatun uraohjauksen ja työllisyyttä edistävän toiminnan lisäksi monikulttuurista työtä tehtiin Luonto
voimaa! -hankkeessa, jonka kohderyhmänä ovat maahanmuuttajanaiset. Lisäksi KYT teki laajaa yhteistyötä
monikulttuurista ja maahanmuuttajatyötä tekevien
järjestöjen kanssa.

Yhteistyötä Jyväskylän kaupungin kanssa tiivistettiin
säännöllisellä yhteistyöpalaverikäytännöllä. Tavoitteena on aito, ilmiöpohjainen yhteiskehittäminen
kaupungin ja järjestöjen kesken siten, että kehittämisen lähtökohtana ovat kaupungin asukkaiden tarpeet.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) on hyväntahtoinen
kasvualustaosallisuudelle, moniäänisyydelle,
ihmislähtöisyydelle ja kanssalaisuudelle.

KYT strategiapäivä. Kuva: Katariina Luoto
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JÄSENET
Yhdistykseen liittyi vuoden 2020 aikana 3 uutta jäsenyhteisöä (uudet jäsenet ovat
listassa tummennettuina). Jäsenyydestä erosi yksi yhteisö. KYT ry:n jäsenyhteisöjä oli
vuoden 2020 lopussa 83.
Autosynergia ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Huhtasuon Asa ry, Huhtasuon Asukas Apu
Jelmu ry (Jyväskylän Elävän musiikin yhdistys)
Jyvälän Setlementti ry
Jyväskylän Eläkkeensaajat ry
Jyväskylän Feniks ry
Jyväskylän Seniorit ry
yväskylän Katulähetys ry
Jyväskylän Kestävä Kehitys JAPA ry
Jyväskylän kristillisdemokraatit
Jyväskylän NNKY ry
Jyväskylän Parapsykologinen seura ry
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
Jyväskylän Reformoidun Baptistiseurakunnan
yhdistys ry
Jyväskylän Reumayhdistys ry
Jyväskylän Romaninuoret ry (JyväsRoma)
Jyväskylän Ruskat ry
Jyväskylän Seta ry
Jyväskylän Seudun Invalidit ry
Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry
Jyväskylän Suomalais-Saksalainen Yhdistys ry
Jyväskylän Teatteriyhdistys Kulissi ry
Jyvässeudun 4H-yhdistys ry
Jyvässeudun Työllistämisyhdistys JST ry
Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö sr
Keski-Suomen ADHD-yhdistys ry
Keski-Suomen Afganistanilaiset ry
Aivoyhdistys Keski-Suomi ry
Keski-Suomen aivovammayhdistys ry
Keski-Suomen Autismiyhdistys ry
Keski-Suomen CP-yhdistys ry
Keski-Suomen diabetesyhdistys ry
Keski-Suomen Epilepsiayhdistys ry
Keski-Suomen Eteläpohjalaiset ry
Keski-Suomen Hengitysyhdistys ry
Keski-Suomen Keliakiayhdistys ry
Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry
Keski-Suomen Kylät ry

Keski-Suomen neuroyhdistys ry
Keski-Suomen Näkövammaiset ry
Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry
Keski-Suomen Pelastusalan Ammattihenkilöstö ry
Keski-Suomen Selkäyhdistys ry
Keski-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen
kannatusyhdistys ry
Keski-Suomen Sydänpiiri ry
Keski-Suomen Työpajayhdistys ry
Keski-Suomen Vihreät ry
Kuiville Pyrkivien Tuki ry
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry
Mielentaide ry
Moni - Inhimillisen kehityksen ja sosiaalisen
muutoksen yhdistys ry
Monikulttuurikeskus Gloria ry
Music Against Drugs ry
Nuorten Suomi ry
Paremmin Yhdessä ry
Pelastakaa Lapset ry
Perhehoitoliitto ry
Pesäpuu ry
Sisä-Suomen SYLI ry
Sovatek-säätiö
Sukupuu ry
Suomen Migreeniyhdistys ry
Suomen Monikkoperheet ry
Suomen Nuoret Lesket ry
Suomen Nuorisoseurat ry/Keski-Suomen aluetoimisto
Superin Keski-Suomen yksityissektorin ao 426
Sveitsin Ystävät Suomessa ry / Sveitsin Ystävät Keski-Suomessa
Syömishäiriöliitto - SYLI ry
Tunturilatu ry / Keski-Suomen Tunturikerho OVTS
Työvalmennussäätiö Avitus
Vaajakosken Suvanto ry
Varstaajat ry
Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso ry
Viitaseudun Kumppanuus ry
Visio-säätiö (ent. Suomenselän Sateenkaarisäätiö)

Keski-Suomen Lihastautiyhdistys ry

YAD Youth Against Drugs ry

Keski-Suomen Mielenterveysomaiset – FinFami ry

Äänekosken Katulähetys ry

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry
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Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys KEMUSI ry

KOKOUKSET
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kevätkokous pidettiin 15.9.2020 ja syyskokous 8.12.2020. Laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi mahdollisti kevätkokouksen pitämisen 30.9.2020 mennessä.

HALLITUS
KYT ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2020 seuraavat henkilöt:
VARSINAINEN JÄSEN: 		
HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN:
Marja-Leena Saarinen, puheenjohtaja Kristiina Pigg
Petri Lehtoranta			
Pirkko Melville (erosi 21.2.)
Emmanuel Sibomana			
Tytti Solankallio-Vahteri
Matti Kangasaho 			
Kari Otollinen
Pekka Piirainen				Tapio Anttonen
			
Hallituksen puheenjohtajan toimi Marja-Leena Saarinen ja hallituksen valitsemana varapuheenjohtajana Petri
Lehtoranta. Hallitus piti tilikauden aikana yhteensä 11 kokousta.

TILINTARKASTAJA
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Petri Korkiamäki. Varatilintarkastajaksi oli nimetty KHT Matti Oksanen
(UHY TietoAkseli, UHY ValueMiners).

TOIMITILAT
KYTin toiminnot sijoittuivat vuonna 2020 kolmeen eri kiinteistöön Jyväskylässä; osoitteissa Matarankatu 4, 3.
krs ja 6A 1 sijaitseviin tiloihin sekä Sepänkeskukseen osoitteessa Kyllikinkatu 1.
Edellisvuoden tapaan myös vuonna 2020 vähennettiin tiloja Matarankatu 4:n puolelta. YLEn eläkesäätiön omistaman Matarankatu 6:n KYTin tilojen yhteismäärä oli vuoden lopussa 1896 m2 ja Matarankatu 4:n kolmannen
kerroksen KYTin tilojen neliömäärä oli 382 m2. Matarankatu 4. kiinteistön omistaa Business Networks Oy. Sen
kolmannen kerroksen tiloissa toimivat edelleen KYT osuuskunnan työntekijöiden lisäksi KYT ry:n taloussihteeri ja muutamat Kansalaistoiminnankeskus Mataran yhteisöön kuuluvat KYTin alivuokralaiset. Vuoden 2020
aikana käynnistyivät suunnitelmat Matarankatu 4:n toimijoiden siirtymisestä Matarankatu 6:sta vuonna 2021
vapautuviin tiloihin.
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HENKILÖSTÖ
Yhdistyksen toiminnanjohtajana ja samalla KYT osuuskunnan toimitusjohtajana toimi Raili Haaki
24.4.2020 asti. Haaki sanoutui irti tehtävästään ja hänen työsuhteensa päättyi 3.7.2020. Hallitus
kutsui KYTin kehittämispäällikön Tiina Sivosen hoitamaan toiminnan- ja toimitusjohtajan tehtävää
siihen asti, kunnes vakituinen rekrytoitiin. Toiminnanjohtajan tehtävä oli avoimena elo-syyskuun aikana. Hallitus valitsi toiminnanjohtajaksi YTM Tiina Sivosen, joka aloitti tehtävässään 1.11.2020. KYT
ry:llä työsuhteisia työntekijöitä on tilikauden aikana ollut eri projekteissa ja toiminnoissa keskimäärin 35. Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde oli näistä 9 henkilöllä. Pitkäaikaisissa työsuhteissa oli
kaikista työntekijöistä n. 13 henkilöä. Palkkatuella palkattuja henkilöitä oli vuoden aikana yhteensä
17. Lisäksi KYTin toiminnoissa on ollut koronavuodesta huolimatta työkokeilijoita, eri tahojen lähettämiä harjoittelijoita ja avotyössä olevia henkilöitä sekä tuntiyöntekijöitä n. 15.

KYT yleishallinto

Eija Lappi, projektipäällikkö
Sirpa Pekkarinen, hankekehittäjä
Henna Takala, tiedottaja
Hanna Jäntti. talousassistentti

KYT-järjestöpalvelut

Sari Naappi, yhteisökoordinaattori
Pasi Penttinen, aulapalveluvastaava
Niina Kankare-Anttila, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä,
OLKA-toiminta
Veera Henttonen 31.5. saakka, aulapalvelutyöntekijä,
1.6. alkaen Matara digisti -hanke
Kati Multanen, tiedottaja, 15.1. alkaen

Tiina Sivonen, kehittämispäällikkö, 24.4. saakka
Katariina Luoto, erityisasiantuntija 26.4. saakka,
kehittämispäällikkö 27.4. alkaen
Matti Tervaniemi, erityisasiantuntija
Anu Hätinen, erityisasiantuntija, 1.5. alkaen

KYT-tilitoimisto/Osuuskunta
Hanna Jäntti, taloushallinnon koordinaattori
Anja Hämäläinen, kirjanpitäjä
Pirjo Kuukkanen, kirjanpitäjä
Päivi Kuussalo, kirjanpitäjä
Netta Ilves, taloushallinnon assistentti
Pirjo Pihlainen, vastaava siistijä

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke
Anne Astikainen, järjestöjen muutosagentti, 9.8. saakka
Anu Hätinen, muutoskoordinaattori, 30.4. saakka
Henna Takala, hanketiedottaja, 21.9.-31.12.2020

Paikko-toiminta
Susanna Uusitalo, laatupäällikkö
Kaisa Peuha, suunnittelija

Luontovoimaa! -hanke
Tiina Miettinen, hankepäällikkö
Jenni Helin, hankekehittäjä

Uraverkosto & Koutsaamo2 -hanke
Tuuli Sahi, hankepäällikkö
Mohammad Ghadiri, uraohjaaja
Katri Karjula, uraohjaaja

Välitin-hanke (päättyi 31.8.)
Eija Lappi, projektipäällikkö
Henna Takala, projektitiedottaja ja -assistentti
Hanna Jäntti. talousassistentti
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Osaamisella järjestöihin -hanke (alkoi 1.9.)

Raili Haaki, toiminnanjohtaja 1.1.-3.7.2020
Tiina Sivonen, toiminnanjohtaja, 25.4. alkaen
Sari Nieminen, taloussihteeri
Timo Pohjosaho, IT-asiantuntija
Henna Takala, viestintä (tuntityö)

Kansalaistoiminnankeskus Matara

Jaana Kulmala, aulahenkilö
Tuula Kyyrönen, aulapalvelutyöntekijä, 22.4. saakka ja
uudelleen 3.8. alkaen
Taina Raiskio, aulapalvelutyöntekijä, 1.6. alkean
Suvi Halinen, aulapalvelutyöntekijä, 2.3. alkaen
Jussi Tuderus, aulapalvelutyöntekijä, 16.3. alkaen
Pirjo Pihlainen, vastaava siistijä
Natalia Pietikäinen, siistijä
Jukka Rakkolainen, siistijä, 14.1. saakka
Annika Rohula, siistijä, 8.6. alkaen
Eija Lahtinen, siistijä
Katja Tuukkanen, siistijä, 1.10. alkaen
Justine Uwamahoro, siistijä, 19.2. saakka
Rahimi Ziba, siistijä, 6.7.-31.7.2020
Moreh Mehinen, siistijä, 28.9.-31.12.2020

Sepänkeskus
Rutanen Eerik, vastaava aulahenkilö, 10.2. alkaen
Sari Kolari, aulavahtimestari, 2.1. alkaen
Ritva Lamberg, aulahenkilö, 15.2. saakka
Markus Vehviläinen, vahtimestari, 2.1. saakka, aulahenkilö
tuntityönä 22.1.-4.2.2020
Valentina Neza, siistijä, 1.6. alkaen
Taru Poikolainen, siistijä, 2.11. alkaen
Jaana Surakka, siistijä, 16.6. saakka sekä tuntityö
Noora Ollikainen, siistijä, tuntityö

KYTissä pyritään mahdollistamaan ja vahvistamaan kaikkien osallisuutta yhteisöllisyyteen ja työyhteisön kehittämiseen. Toimintavuoden aikana kokoontuivat edellisvuoden tapaan KYTin sisäiset työryhmät, jotka ovat
KYT ry:n ja KYT osuuskunnan yhteisiä. Työryhmiä kutsuttiin koolle tarpeen mukaisesti. Sisäisiä työryhmiä ovat:
koko henkilöstön työyhteisöpalaveri, johtoryhmä, taloushallinnon palaveri, viestintätyöryhmä, työsuojelutoimikunta, työhyvinvointiryhmä sekä hanketoimijoiden työryhmä. Uutena työryhmänä aloitti lähiesihenkilöiden
ryhmä. KYTin johtoryhmä toimi koronaepidemian varautumisryhmänä, joka seurasi valtakunnallista ja paikallista tilannetta sekä erilaisia ohjeistuksia ja antoi henkilöstölle ohjeita esim. työjärjestelyihin ja yhteiskunnan
rajoitustoimenpiteiden vaikutuksiin liittyen.
Koko henkilöstön yhteinen strategiapäivä pidettiin 11.9.2020. Päivässä arvioitiin KYTin arvojen toteutumista
työyhteisössä ja työn arjessa. KYTin arvot ovat asiakas- ja järjestölähtöisyys, innovatiivisuus, luottamus ja yhdenvertaisuus. Erityisesti asiakas- ja järjestölähtöisyys sekä luottamus nousivat päivässä esille hyvin toteutuneina arvoina. Keskusteluissa jaettiin kokemus siitä, että työntekijöihin luotetaan ja pidetään huolta. Luottamus mahdollistaa innovatiivisuuden ja kehittämisen, jota työyhteisön ilmapiiri tukee. Toisaalta pohdittiin sitä,
että uskalletaanko olla riittävän innovatiivisia ja onko siihen riittävästi aikaa. Parannettavina asioina nousivat
esille työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen tehokkaammin ja työntekijöiden yhdenvertaisuuden edistäminen mm. yhteisten kokoontumisten kehittämisellä.
Tyhy-ryhmän toimesta tehtiin henkilöstölle ”Työhyvinvointi poikkeusoloissa” -kartoitus keväällä 2020. Kartoituksen johtopäätöksinä nousivat etätyössä esimiesten ja työntekijöiden aktiivisen yhteydenpidon, hyvän ergonomian ja työn tauotuksen merkityksen. Tyhy-ryhmä toteutti työntekijöille yhteisiä etäaamukahvitilaisuuksia
zoomissa ja järjesti henkilöstölle ”Yhteisössä on voimaa!” -hyvinvointipajan 13.11.2020. Aiheina olivat työyhteisön hyvinvointi, voimavarat ja yhteisöllisyys poikkeuksellisena aikana.

KYT henkilöstöä virkistymässä luonnossa.
Kuva: Katariina Luoto
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EDUNVALVONTA
Hyvinvointityötä tekevien yleishyödyllisten järjestöjen ja jäsenistön edunvalvonta on osa KYTin
perustyötä. Se toteutuu kannanottoina, lausuntoina ja vaikuttamistyönä sekä aktiivisena verkostotyönä. KYTin asiantuntijat osallistuivat kukin oman toiminta-alueensa verkostoihin niin maakunnallisesti, kuin valtakunnallisestikin. Vaikuttamistyö on siis osa jokapäiväistä substanssikohtaista kehittämistä ja viestintää.
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•

Lausunto valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin
edistämiseen annetun valtionneuvoston asetuksen muuttamisesta 24.1.2020.

•

KYT piti 10.2.2020 kansanedustajatapaamisessa puheenvuoron aiheesta ”Järjestöjen ja
kansalaistoiminnan ajankohtaisia asioita”.

•

KYT vastasi järjestöjen valtionavustuskäytänteiden kehittämisjaoston kyselyyn valtionavustusta saaville
tahoille. Kyselyn tarkoituksena oli tukea hallitusohjelman kirjausten toimeenpanoa ja auttaa kehittämään
yhtenäisempää ja sujuvampaa valtionavustustoimintaa.

•

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä laati KYTin toimesta Järjestöjen tulevaisuus vaakalaudalla
-kannanoton järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi Veikkaus-tulojen vähenemisen vuoksi. Kannanotto
lähetettiin keskisuomalaisille kansanedustajille, ministereille sekä medioille.

•

Jyväskylän kaupunki siirtyy vuonna 2021 työllisyyspalveluiden hankinnassa dynaamiseen
hankintamenettelyyn, joka vaikuttaa työllistävien yhdistysten toimintaan. Yhdistykset kokoontuivat
KYTin kutsumana keskustelemaan muutoksen vaikutuksesta toimintaan ja laativat kaupungin
luottamushenkilöille kannanoton kysymyksineen muutoksista.

•

Oikeusministeriön avoimuusrekisterihankkeen verkkotyöpajoihin osallistui kehittämispäällikkö Katariina
Luoto 1.-12.6.2020 ja 2.-3.11.2020. Pajoissa keskusteltiin avoimuusrekisterisääntelyyn liittyvistä
periaatteista ja määritelmistä, joita asiantuntijatyöryhmä on työstänyt vuoden 2020 aikana.

•

Lausunto eduskunnan kunta- ja terveysjaostolle: pienten kuntien taloustilanne ja sote-palveluiden
järjestäminen 29.10.2020.

•

KYT koordinoi juttusarjan Keskisuomalaisen Meidän juttu -palstalle eri järjestöjen tarjoamasta tuesta ja
avusta korona-aikana.

KYT RY:N EDUSTUKSET JA OSALLISTUMINEN YHTEISTYÖHÖN 2020
•

Green Care -keskus Könkkölä ry:n hallituksen
varapuheenjohtajaksi oli nimettynä Raili Haaki ja Tiina
Sivonen oli hallituksen jäsenenä.

•

Keski-Suomen Valikko puheenjohtajistossa oli Sari
Naappi ja Valikko-ryhmän toimintaan osallistuivat Sari
Naappi ja Niina Kankare-Anttila.

•

Jyväskylän kaupungin nuorten ohjaus- ja
palveluverkoston järjestöedustajana olivat Raili
Haaki ja Tiina Sivonen.

•

Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen
alueverkoston toimintaan osallistui Niina KankareAnttila.

•

Jyväskylän kaupungin Kotoisa -hankkeen
ohjausryhmän jäsenenä toimi Eija Lappi.

•

•

Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry:n
Kriisikeskus Mobile hallituksen jäsenenä oli Sari
Naappi.

Maakunnallisten verkostojärjestöjen
neuvottelukunnan jäsenenä oli Tiina Sivonen ja
varajäsenenä Katariina Luoto.

•

Music Against Drugs, Inklusiivinen Tiimimalli, INKtiimin ohjausryhmässä oli Susanna Uusitalo.

•

Jyvälän Setlementti ry:n Löytöretki-hankkeen
puheenjohtajana oli Sari Naappi.

•

Nuorten Suomi ry:n hallituksen jäsenenä oli Tiina
Sivonen.

•

Kantakaupungin perhekeskusverkoston jäsenenä
oli Sari Naappi.

•

Ohjaamo Jyväskylä -hankkeen ohjausryhmän
jäsenenä oli Raili Haaki, varajäsen Tuuli Sahi.

•

KEMUSOTE- kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys
sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä -hankkeen ohjausryhmän
jäsenenä oli Tiina Sivonen ja varajäsenenä Susanna
Uusitalo

•

Psykiatrisen kuntoutuksen tuki ry:n hallituksen
jäsenenä olivat Raili Haaki ja Tiina Sivonen.

•

TASOS- taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen
osallisuus -hankkeen ohjausryhmän jäsenenä oli
Eija Lappi.

•

Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtajana
toimi Tiina Sivonen ja sihteerinä sekä tiedotuksesta
vastaavana Matti Tervaniemi.

•

•

Keski-Suomen Järjestöjen ja maakunnan
kumppanuuspöydän puheenjohtajana toimi Anne
Astikainen.

Turun Ammattikorkeakoulun Duunivanhemmuuden kokemukset voimavaraksi
-hankkeen ohjausryhmässä toimi Susanna Uusitalo.

•

•

Keski-Suomen soteuudistus–hankkeiden
ohjausryhmän jäsenenä oli Tiina Sivonen.

Valtioneuvosto asettamassa
kansalaisyhteiskuntapolitiikan
neuvottelukunnassa (KANE) toimi Sakari Möttönen
varajäsenenä (toimikausi 9.2.2017-8.2.2021).

•

Keski-Suomen elinikäisen ohjauksen
kehittämisryhmään osallistui Susanna Uusitalo,
varajäsenenä Tiina Sivonen.

•

Valtiovarainministeriö asettamassa Avoimen
hallinnon IV kansallisen ohjelman toimeenpanoa
tukevassa työryhmässä oli jäsenenä Katariina Luoto
(toimikausi 1.11.2019 – 30.9.2023).

•

Keski-Suomen hyvinvointiryhmän puheenjohtajana
oli Anne Astikainen.

•

Valtakunnalliseen OLKA-verkoston toimintaan
osallistui Niina Kankare-Anttila.

•

Keski-Suomen Kylät ry:n hallitukseen kuului Raili
Haaki, varajäsenenä Katariina Luoto.

•

•

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän,
KEHO:n toimintaan osallistuivat Raili Haaki ja Tiina
Sivonen ohjausryhmä jäsenenä ja Katariina Luoto
varajäsenenä. Matti Tervaniemi oli viestintäryhmän
jäsen.

Valtakunnallisessa Toimeksi.fi -verkoston
johtoryhmässä olivat Raili Haaki ja Tiina Sivonen ja
kehittäjäryhmässä Matti Tervaniemi.

•

Valtakunnallinen sairaalavapaaehtoistoiminnan
kehittämisverkoston toimintaan osallistui Niina
Kankare-Anttila.

•

Visio-säätiön hallintoneuvoston jäsenenä toimi
Susanna Uusitalo.

•

Visio-säätiön hallituksessa oli Matti Kangasaho.

•

Keski-Suomen potilas- ja kansanterveysjärjestöjen
verkoston jäsenenä oli Niina Kankare-Anttila.

•

Keski-Suomen TE-toimiston osatyökyisten
asiakkaiden palvelupilotin ohjausryhmän jäsenenä
olivat Raili Haaki ja Tiina Sivonen.
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VIESTINTÄ
KYTin ydinviestinä ulkoisessa tiedotuksessa korostetaan KYTin tavoitetta olla hyväntahtoinen kasvualusta
osallisuudelle, moniäänisyydelle, ihmislähtöisyydelle
ja kanssalaisuudelle. Kasvualusta kuvaa KYTin roolia
mahdollistajana. KYTin brändiä ja näkyvyyttä vahvistettiin edelleen vuonna 2020. Viestinnän ohjeistuksia,
tiedotuspohjia ja -materiaalia päivitettiin viestintäryhmän toimesta. Viestinnän pelisääntöjä ja strategiaa
jalkautettiin työntekijöille KYTin palavereissa yhtenäisen viestinnän varmistamiseksi. KYTin nettisivujen
saavutettavuutta ja tekstien selkeyttä parannettiin ja
nettisivuille tehtiin myös englanninkielinen kuvaus
KYTin toiminnasta.
Somekanavat olivat tärkeitä viestintäkanavia toimintavuoden aikana. Yhdistystori.fi-sivustoa kehitettiin
edelleen, sitä markkinoitiin ja käyttömahdollisuuksista kerrottiin maakunnan järjestöille, kunnille ja erityisesti sote-uudistuksen työntekijöille.

Toiminnassa tavoiteltiin sitä, että kaikki työntekijät
ovat tietoisia KYTin ajankohtaisista asioista ja työskentelevät yhteisen tavoitteen suuntaisesti. Sisäistä
tiedotusta lisättiin erityisesti koronaepidemian vuoksi. Toiminnanjohtaja tiedotti työntekijöitä KYTin johtoryhmän linjauksista koronaepidemiaan liittyen sekä
hallituksen kokouksissa käsitellyistä keskeisimmistä
asioista.
Viestinnän yhtenäistämisessä ja selkiyttämisessä on
vielä kehittämistä ja se edellyttää jatkuvaa yhteisen
äänensävyn hiomista, kuitenkin niin, että jokaisen
toiminnan ja hankkeen omintakeisuus ja luovuus
mahdollistuu. KYT on jo tällä hetkellä tunnettu sekä
valtakunnallisesti, joka näkyy lausuntojen ja kannanottojen pyynnöillä, että maakunnallisesti, joka näkyy
kutsuina erilaisiin verkostoihin, työryhmiin ja ohjausryhmiin. Erityisesti tiedottamista KYTin tekemästä vaikuttamistyöstä on kuitenkin jatkossa lisättävä.
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Vuonna 2020 perustettiin oma julkaisusarja. KYT julkaisut -sarja kokoaa yhdistyksen kehittämistoiminnan
tuloksia yhteen. Julkaisusarja kertoo kehittämistyön
moninaisesta sisällöstä ja laajasta toiminnallisesta
kokonaisuudesta. Julkaistavat teokset valitsee KYTin
viestintäryhmän asettama toimituskunta. Julkaisusarjan ensimmäinen osa, PAIKKO työkirja, ilmestyi
10.9.2020.

Jäsenille viestitettiin KYTin ajankohtaisista asioista
kahdesti vuodessa lähetetyssä jäsenkirjeessä sekä
sähköpostitse.
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KYTin uudelle julkaisusarjalle luotu ”leima”, joka tulee
kaikkien julkaisujen kanteen.
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KYT RY:N TULOT JA MENOT
KYT ry tulot
Muut tuotot
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Henkilöstökulut

-53 %

KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI -OSUUSKUNTA
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki - osuuskunta toimii
KYT ry:n rinnalla ja on keskittynyt taloushallinnon
palvelujen tuottamiseen lähinnä kolmannen sektorin
toimijoille. Toiminta on arvonlisäverollista liiketoimintaa eikä siihen kohdistu julkista tukea. Osuuskunta voi
tarjota tilitoimistopalveluja myös muille kuin kolmannen sektorin toimijoille. Lisäksi osuuskunta ylläpitää
ja myy toimistopalveluja Kansalaistoiminnankeskus
Matarassa toimiville yhteisöille.
KYT osuuskunta on vuodesta 2017 lähtien Suomalaisen Työn Liiton jäsen ja sillä on Yhteiskunnallisen Yrityksen status.
Vuosi 2020 oli tilitoimiston toiminnan kannalta monella tapaa poikkeuksellinen. Alkuvuodesta koko tilitoimistoalaa koetteli tähän mennessä ainutlaatuiset työtaistelutoimenpiteet työntekijä- ja työnantajaliittojen
välillä. Pahimpaan tilinpäätösruuhkaan kohdistunut
liukumakielto tuotti kuitenkin ennen pitkää tulosta ja
työnseisaukselta vältyttiin viime hetkellä. Työtehtäviä
priorisoimalla tilitoimistossa saatiin kuitenkin kaikki
tärkeimmät työtehtävät suoritettua ajallaan eikä työtaistelutoimenpiteillä ollut taloudellisia vaikutuksia
osuuskunnan toimintaan.
Vain muutama viikko liukumakiellon päättymisen jälkeen koronapandemian vaikutukset koettiin myös
tilitoimistossa, kun hallitus antoi koko Suomeen etätyösuosituksen. Etätyövalmiudet olivat kuitenkin tilitoimistossa erinomaiset eikä siirtyminen pois toimistolla tuottanut vaikeuksia. Osa tilitoimiston väestä oli
koko loppuvuoden täysin etänä ja osa osittain toimistolla ja osittain etänä. Myös asiakkaat ovat suhtautuneet etätyöskentelyyn erittäin positiivisesta ja yhteyttä on onnistuttu ylläpitämään erilaisten etätyökalujen
välityksellä.

Loppuvuodesta lisätyötä teetti huomattavasti Katso-palvelun lopettaminen ja siirtyminen uuteen Suomi.fi -tunnistautumisjärjestelmään. Yhdistysten osalta uuden palvelun käyttöönottaminen on ollut erittäin
haasteellista ja työ jatkuu vuoden 2021 puolella.
Tilikaudella saavutettiin tavoitteeksi asetettu hyvän
taloudellisen tuloksen säilyminen. Tilitoimiston liikevaihto vuonna 2020 oli 204 883,60 euroa (205 978,98
euroa vuonna 2019) ja muut liiketoiminnan tuotot,
jotka koostuivat siivous-, kopio- ja atk-palveluista,
50 365,26 (63 237) euroa. Tuottojen pienentymiseen
vaikutti jonkin verran koronapandemian aiheuttama
asiakkaiden toimintojen väheneminen, mutta myös
Jyväskylän kaupungin rahoitusperiaatteiden muuttuminen, jonka myötä tilitoimiston isoimman asiakkaan
toiminta supistui huomattavasti. Asiakaskunnasta
valtaosa on edelleen taloudelliselta volyymiltaan pieniä yhteisöjä. Ulkoisia asiakkaita oli tilikauden lopussa
102 (96).
Osuuskunnassa työskenteli yhteensä kolme vakituista kirjanpitäjää Päivi Kuussalo, Pirjo Kuukkanen sekä
Anja Hämäläinen, toimistoassistenttina Netta Ilves ja
taloushallinnon koordinaattorina Hanna Jäntti. Lisäksi
tilitoimistossa työskenteli taloushallinnon harjoittelija
huhtikuun puoleen väliin saakka. KYT ry:n työntekijänä toimiva kirjanpitäjä työskenteli yhteisessä työyhteisössä osuuskunnan tilitoimiston kirjanpitäjien
kanssa. Osa-aikaisena työntekijänä toimi vastaava
siistijä Pirjo Pihlainen.
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KYT-JÄRJESTÖPALVELUT
Yhdistysten tukena poikkeusoloissakin

KYT-järjestöpalveluiden 11. toimintavuosi oli täynnä ketteriä liikkeitä ja muutoksen tuulia. Päämäärä pysyi kuitenkin samana; Järjestöpalveluiden tehtävänä on vahvistaa keskisuomalaisten
yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedellytyksiä. Työtä tehdään tukemalla yhdistyksissä toimivia yhteisönsä toiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä, lisäämällä heidän osaamistaan
ja jaksamistaan, helpottamalla järjestötiedon löydettävyyttä ja vahvistamalla yhteistyötä.

Järjestöpalveluiden tiimi, Katariina, Anu ja Matti kesälomallelähtökahveilla

18

Koronan rantautuessa Suomeen, toimintaa siirrettiin
nopeasti verkkoon ja sen sisältöjä muokattiin vastaamaan yhdistysten akuutteihin tarpeisiin. Yli 70 % vuoden 2020 toiminnasta toteutettiin etänä. Yhdistysten
tarpeita kuunneltiin herkällä korvalla; Järjestöpalvelut
mm. selvitti yhdistysten muuntautumiskykyä tilausopinnäytetyöllä, kokosi yhteen ja viesti yhdistysten
etätuesta ja -avusta, ja palkkasi digikehittäjän vahvistamaan yhdistyksille tarjottavaa tukea. Toiminnasta
viestittiin ja järjestötietoa jaettiin aktiivisesti Yhdistystori.fi-palvelun eri kanavissa, verkostoissa ja someryhmissä.

torin, verkostoviestinnän ja kumppanuuksien kautta
toiminta kattoi koko maakunnan. Vuoden aikana Järjestöpalveluiden tiimi, jonka perusvahvuuteen kuuluvat kehittämispäällikkö ja kaksi erityisasiantuntijaa,
koki muutoksia.

Myllerrysten keskellä Järjestöpalveluiden oma ohjaus,
ryhmät, koulutukset ja tilaisuudet tavoittivat yli 220
yhdistystä ja liki 550 niissä toimivaa henkilöä 18:sta
Keski-Suomen kunnasta. Toiminnan volyymista kertoo henkilöosallistumisten määrä: liki 1000. Yhdistys-

•

Matti Tervaniemi (erityisasiantuntija)

•

Anu Hätinen (erityisasiantuntija 1.5. alkaen)

•

Krista Karhunen (digikehittäjä ajalla 1.9.–11.12.)

•

Janna Sahlman (HUMAK) teki tilausopinnäytetyön

Tiimissä työskentelivät
•

Tiina Sivonen (kehittämispäällikkö 25.4. asti)

•

Katariina Luoto (erityisasiantuntija alkuvuoden,
kehittämispäällikkö 27.4. alkaen)

Yhdistysten osaamista ja valmiuksia
tukemassa
Järjestöpalvelut tarjoaa yhdistyksille maksutonta ohjausta ja neuvontaa yhdistysarjen kysymyksissä ja
toiminnan kehittämisessä sekä koulutuksia ja tilaisuuksia ajankohtaisaiheista. Työtä tehtiin koronaoloihin soveltaen, uusia sisältöjä ja toteutuksia kokeillen.
Tuloksena oli aktiivinen vuosi ja tavoitteet saavutettiin
hyvin. Toiminnan sisällöissä korostuivat koronatilanteeseen kytkeytyvät tiedon- ja tuentarpeet yhdistyksissä.
Järjestöpalveluiden ohjauksen tavoitteena on lisätä
yhdistyksissä toimivien osaamista ja jaksamista. Poikkeusolojen alkaessa perinteisesti lähitoteutuksena
järjestetyt ohjaustapaamiset siirrettiin etäalustoille.
Ohjausta tarjottiin myös puhelimitse ja sähköpostitse.
Osa yhdistyksistä tarttui etävaihtoehtoihin, mutta osa

erityisesti pienten yhdistysten työskentelyistä kaatui
toimijoiden digitaitopuutteisiin tai toiminnan lopahtamiseen koronan vuoksi. Ohjausasiakkaita oli 11 kunnasta. Lähes 90 % ohjauksista toteutui ilman lähikontaktia.
Ohjauksellisia vertaisryhmiä tarjottiin verkossa: toiminnanjohtajille sekä yhdistysten viestijöille. Yhdistyksiä neuvottiin toiminnan sopeuttamisessa poikkeusoloihin. Haastavien taloustilanteiden avuksi julkaistiin
mm. koronatilanteen rahoitusvinkkejä Yhdistystorilla.
Koulutusten ja tilaisuuksien keskiössä ovat yhdistysten ajankohtaiset tarpeet. Vuoden 2020 pääkumppaneina olivat kansalaisopistot ja Leader-toimijat,
aiheina mm. hankehaku, varainhankinta, hallitustyö
ja tulevaisuuden ennakointi. Toteutuksia testattiin
eri alustoilla, etänä ja hybridinä, kaikkiaan kuudessa
kunnassa. Uusia kokeiluja olivat kokonaisuus pienissä yhdistyksissä yksin työskenteleville ja verkkosparraukset STEA-hankehakijoille.

Ohjaus lukuina
•

345 henkilöosallistumista ohjauksiin ja

•

200 ohjauskertaa yhdistyksille

•

104 asiakkuutta eli ohjausprosessia tietystä teemasta

•

66 ohjausta saanutta eri yhdistystä

•

155 ohjausta saanutta eri henkilöä

•

2 ohjauksellista vertaisryhmää, joilla 8 tapaamista

ohjauksellisiin ryhmiin

Koulutukset ja tilaisuudet
lukuina
•

393 henkilöosallistumista koulutuksiin ja tilaisuuksiin

•

10 koulutustilaisuutta

•

4 muuta järjestötoiminnan tilaisuutta

•

2 koulutuskokonaisuutta

•

2 Hallituksen iltakoulua yksittäiselle yhdistykselle

Järjestöpalvelut kouluttaa yhdistyksiä monipuolisesti. Kuva: Matti Tervaniemi
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Kumppanuuden asialla koko Keski-Suomessa

pajoista ehdittiin toteuttaa kaksi ennen poikkeustilaa.
Niiden myötä syntyi kuitenkin uusi järjestö-kuntayhteistyön työkalu, joka mallinnettiin Innokylään. Uusi
avaus laaja-alaisen yhteistyön saralla oli yhteisilta
Keuruun järjestöverkostolle ja Keski-Suomen liikunnan seurafoorumilaisille.

Yhteistyön edistäminen yhdistystoimijoiden kesken,
kuntien ja yhdistysten välillä ja muiden tahojen kanssa on yksi Järjestöpalveluiden keskeisistä tehtävistä.
Järjestöpalveluiden roolina on koota, innostaa ja mahdollistaa. Vuonna 2020 tätä työtä tehtiin yhteistyöpöytien ja -tilaisuuksien, yhteiskehittämisen, kuntakäyntien, Yhdistystorin ja tiedontuotannon avulla.

Yhteistyön kehittämisprosesseja vietiin eteenpäin
useiden tahojen, mm. Jämsän, Jyväskylän, Suomenselän kuntaliitosselvityksen kuntien ja Keski-Suomen soteuudistuksen, kanssa. Teemoina olivat mm. akuutti
koronatilanne, rahapelihaittojen ennaltaehkäisy sekä
järjestöjen ja terveysasemien yhteistyön käynnistäminen. Järjestöyhteistyön keskustelutapaamisia kuntajohdon ja viranhaltijoiden kanssa valmisteltiin useaan
kuntaan, mutta koronan vuoksi vain yksi toteutui. Yhdistystori.fi:n hyödyntämisestä keskusteltiin Jyväskylän ja Hankasalmen kuntien kanssa, ja Jyväskylä otti
palvelun käyttöön mm. koronaviestinnässään.

Maakunnalliset, seudulliset ja paikalliset verkostot tukevat yhdistysten kohtaamisia ja vuoropuhelua. Ne
mahdollistavat mm. tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamista ja vertaistukea. Järjestöpalvelut koordinoi vuonna 2020 yhdistysverkostoja Jämsässä, Keuruulla ja
Saarijärvi-Viitasaari -seudulla sekä vastasi Keski-Suomen sotejärjestöjen aluetyöntekijöiden, kuntien järjestöyhdyshenkilöiden ja Järjestöareenan koollekutsumisesta. Verkostot ottivat keväällä digiloikan, kun
tapaamiset siirtyivät pääosin verkkoon. Korona vaikutti eniten paikallisverkostoihin, joissa verkko-osallistuminen jäi vähäiseksi ja lähitapaamisia jouduttiin
siirtämään.

Järjestöpalveluiden rooli järjestötiedon kokoajana
vahvistui, kun vastuu maakunnan kuntien järjestöyhteistyötä valottavasta järjestöpositiivisuuden kuntatutkasta siirtyi Järjestöpalveluille. Tietoa koottiin myös
tilausopinnäytetyöllä, joka koski Keski-Suomen potilas- ja vammaisjärjestöjen muuntautumiskykyä koronakevään muutoksissa.

Yhteistyön tueksi järjestettiin yhteistyötilaisuuksia,
mm. sote-järjestöjen verkostojen vetäjille sekä sosiaali- ja palveluohjaajille ja järjestöille. Kevään elinvoima-

Yhteistyön edistäminen lukuina
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•

262 henkilöosallistumista

•

165 yhdistysosallistumista

•

6 yhteistyöpöytää, joilla
16 tapaamista ja 161
henkilöosallistumista

•

14 yhdistyksille suunnattua
yhteistyötilaisuutta tai
		
puheenvuoroa

•

11 yhteiskehittämisen
yhteistyötahoa

•

1 kuntajohdon ja
viranhaltijoiden
keskustelutapaaminen

•

2 Yhdistystori-kokeilua kunnissa

•

1 Innokylään mallinnettu
työkalu (Järjestöpositiivisen
kunnan kehityskeskustelu)

Järjestöpositiivisuuden kuntatutkan 2020 tulosten mukaan Keski-Suomen kuntien järjestöyhteistyön tilannekuva on positiivinen. Korona-aika on kuitenkin vähentänyt järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä. Vaikutuksia on ollut yhteistyörakenteisiin ja avuksiin. Huolena ovat pitkän aikavälin vaikutukset yhteistyöhön ja järjestöjen toimintaan, ja sitä kautta myös kuntalaisten hyvinvointiin. Tärkeää onkin pohtia, tapoja, joilla kunnissa
voidaan sekä toteuttaa yhteistyötä että tukea järjestöjen toiminnan toteuttamista ja jaksamista poikkeuksellisimmissa oloissa.
Lue lisää: www.yhdistystori.fi/kuntatutka
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Yhdistystori.fi - järjestötoiminnan
näyteikkuna
Yhdistystori.fi - uudistuksia ja lisää löydettävyyttä
Järjestöpalveluiden tehtäviin kuuluu yhdistys- ja kansalaistoiminnan tiedon saatavuuden helpottaminen
Keski-Suomessa. Työvälineenä on Yhdistystori.fi-kokonaisuus, joka koostuu verkkosivustosta, somekanavista (Facebook, Instagram) ja uutiskirjeestä. Tavoite
on, että tietoa on saatavilla helposti, ajantasaisesti ja
monikanavaisesti. Järjestöpalvelut vastaa Yhdistystorin ylläpidosta, sekä kokoaa ja tuottaa yleissisältöä aktiivisesti sen eri kanaviin. Kokonaisuuden kehittämistä vahvisti syksyn ajan digikehittäjän resurssi.

lähes päivittäin, jakaen tietoa yhdistyksistä ja yhdistyksille. Somekanavien seuraajien määrä kasvoi tasaisesti.

Yhdistystori.fi on osa valtakunnallista Toimeksi.fi-palvelua ja -asiantuntijaverkostoa. Yhdistystoriin vaikuttivatkin koronan ohella Toimeksi.fi-alustan teknisen
kehittämisen haasteet, ja verkosto käynnisti syksyllä
2020 uudistussuunnittelun. Järjestöpalvelut osallistui
aktiivisesti verkoston työryhmiin ja kehittämiseen.
Koronan vuoksi suurin osa Yhdistystori-koulutuksista
ja -opastuksista jäi toteuttamatta. Ohjausta annettiin
sähköpostilla ja puhelimitse. Keväällä Yhdistystorille
koottiin verkkotyökaluihin liittyviä ohjeita yhdistyksille
ja rakennettiin uusi “Tukea ja neuvontaa etänä” -osio
kansalaisille. Yhdistystorin somessa tehtiin julkaisuja

Yhdistystori.fi-kokonaisuus lukuina

Syksyllä otettiin käyttöön uusia seurantatyökaluja sivustolla ja Facebookissa. Sivuston valikkoja ja
ulkoasua uudistettiin, sekä tehtiin käyttäjätestejä ja
-kyselyitä. Kunta- ja teemasivut valmistuivat. Sivuston
hakukonelöydettävyyttä parannettiin. Yhdistystorin käyttäjien sisällöntuotannon tueksi valmisteltiin
opasta, jonka julkaisu ajoitettiin seuraavan vuoden
alkuun.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

36 566 käyntikertaa sivustolla
24 979 erillistä kävijää sivustolla
115 tietonsa sivustolla julkaissutta yhdistystä
164 sivustolle rekisteröitynyttä käyttäjää
11 uutiskirjettä, tilaajia vuoden lopussa 579
706 seuraajaa Yhdistystorin Facebookissa
250 ylläpidon Facebook-julkaisua
470 seuraajaa Instagramissa
162 ylläpidon julkaisua ja 87 tarinaa
Instagramissa

Yhdistystori.fi
Krista Karhunen sai Digatun digikehittäjän
diplomin KYTin työkavereilta Joulukuussa.
Kuva: Katariina Luoto
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Tuloksia ketteryydellä ja laajoilla verkostoilla
Vuoden 2020 toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin kokonaisuutena hyvin, osin jopa yli odotusten.
Koronan keskellä Järjestöpalvelut pystyi palvelemaan
yhteisöjä laajasti, monipuolisesti ja tarvelähtöisesti.
Kaikilla osa-alueilla tehtiin uusia avauksia ja kokeiltiin
kymmenittäin uusia työkaluja ja menetelmiä.
Ohjaustoiminnan määrälliset tavoitteet ylitettiin; ohjausten piirissä oli 15 % enemmän henkilöitä ja 25 %
enemmän yhdistyksiä, kuin tavoiteltiin. Palautteen
mukaan ohjauksellinen toiminta vahvisti yhdistystoimijoiden jaksamista eritoten koronatilanteessa, mutta myös yhdistyksen hallinnon ja toiminnan pyörittämisessä. Osallistujat kokivat toiminnan vastanneen
tarpeitaan ja hyödyttäneen yhdistystään. Neuvonnan henkilökohtainen ja helposti lähestyttävä luonne
koettiin merkityksellisenä. Tuloksena yhdistystoimijoiden varmuus ja osaaminen oman toiminnan tekemisessä ja kehittämisessä lisääntyi.
Koulutuksissa ja tilaisuuksissa henkilöosallistumisia oli 30 % tavoiteltua enemmän, ja osallistujissa
oli hyvin laaja-alaisesti erilaisia yhdistyksiä. Pääosa
yhdistystoimijoista koki koulutukset hyödyllisiksi. Yli
puolet oli hyödyntänyt koulutusmateriaaleja jälkikäteen, vieläkin isompi osa oli jakanut saamaansa tietoa
eteenpäin. Tuloksena osallistujien tieto, osaaminen ja
varmuus toimia lisääntyivät, yhdistysten toiminta selkiytyi.
Järjestöpalveluiden toiminta yhteisöjen hyväksi nojaa
laajaan yhteistyöhön. Työtä tehdään paikallis-, seutu- ja maakuntatason verkostojen ja kumppaneiden
kanssa yhdessä. Koronavuosi osoitti näiden verkostojen merkityksen; ne mahdollistivat osaltaan työn
ketterän jatkumisen poikkeustilanteessa. Palautteen
mukaan yhteistyöpöydät kannustivat jaksamaan korona-aikana sekä pitivät yllä yhteistyö- ja kehittämisintoa. Yhteistyötilaisuudet lisäsivät yhdistysten ja julkisen sektorin toimijoiden vuoropuhelua. Verkostojen
avulla järjestöjen työlle saatiin näkyvyyttä maakunnan
printtimediassa, mikä osaltaan edisti yhdistystoimijoita koskevan tiedon saatavuutta.

Vuosi nosti esiin paikallistasolle suuntautuneen työn
ja aktiivisen läsnäolon merkityksen. Pitkäjänteisen
yhteistyön edistämistyön tulokset todentuivat kuntien yhteydenottoina järjestöyhteistyön kysymyksissä
ja kutsuina yhteisiin kehittämisprosesseihin koronan
keskelläkin. Uusia prosesseja käynnistettiin yli viisikertainen määrä tavoitteeseen verrattuna, ja kehittämiskumppaneista kuntia oli seitsemän. Tämä kertonee paitsi Järjestöpalveluiden laajasti tunnustetusta
roolista yhteistyön kehittäjänä, myös yhteistyön edistämisen tarpeista. Toiminnan vaikuttavuudesta kertovat myös seuraavat: Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen kanssa yhdessä kehitettyjä työkaluja
löytyy THL:n sivuilta ja Innokylästä, ja on hyödynnetty
Pirkanmaalla järjestöagenttien kuntatyössä.
Ihmisten akuuttiin avun- ja tuentarpeeseen keväällä
rakennettu etätuen osio palvelee yhä ja on saanut
kiitosta. Jyväskylän kaupungin kanssa tehdyn viestinnällisen yhteistyön ansiosta yhä isompi määrä ihmisiä
ohjautuu Yhdistystorille kaupungin sivuilta. Yhdistystorin somekanavat auttavat tavoittamaan hyvin niitä
henkilöitä, jotka eivät seuraa aktiivisesti Yhdistystorin
verkkosivustoa.
Digikehittäjän tuoma lisäresurssi mahdollisti vahvemman panostuksen Yhdistystori-kehittämiseen
ja yhdistysten tukemiseen digitalisaatiossa syksyllä.
Tehdyn työn ansiosta ihmisten on helpompi löytää
yhdistysten Yhdistystori-sivustolla ilmoittama tieto ja
toiminta. Uudistunut etusivu on aiempaa käyttäjälähtöisempi, mikä helpottaa tiedon löydettävyyttä. Uudet
seurantatyökalut sivustolla ja Facebookissa parantavat jatkossa seurannan laatua, ja ne välitettiin hyötykäyttöön koko Toimeksi.fi-kehittäjäverkostolle.
KYT-järjestöpalveluita rahoittaa Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Korona vaikutti kuntien resursseihin merkittävästi;
kuntakäynti-tavoitteesta jäätiin reilusti. Järjestöpalveluiden koordinoiman kuntien järjestöyhdyshenkilöiden verkoston, Yhdistystori-kokeilujen ja kuntatutkan tiedonkeruun siivittämänä vuoropuhelu kuntien
kanssa pysyi kuitenkin vireänä. Kuntien viranhaltijat
kokivat yhteistoiminnan tarpeellisena ja kuntansa järjestöyhteistyötä tukevana.
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Hyvän kierre -kisa toi iloa poikkeukselliseen aikaan
”Suuren suuri kiitos kaikista näistä ihanista ja monipuolisista tapahtumista mitä järjestitte. Nämä ovat korvaamattomia tapahtumia, joissa voi solmia uusia suhteita, verkostoitua, oppia uutta ja tuoda pienenkin yhdistyksen ääni
kuuluville.”, kuvaili eräs osallistuja tunnelmiaan elinvoimapajakiertueen päättyessä maaliskuussa 2020.
Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen ja KYT-järjestöpalveluiden järjestämät elinvoimapajat innostivat
kuntia ja järjestöjä tiiviimpään kumppanuuteen vuosien 2018-2020 aikana. Tilaisuudet olivat osa hankkeen
kolmivuotista toimintaa. Toteuttajakumppaneina olivat kaikki Keski-Suomen 23 kuntaa. Pajat tarjosivat järjestöille ja kunnille uudenlaisen foorumin yhteistyön kehittämiseen sekä verkostojen luomiseen, sillä ne kokosivat
toimijoita yhteen useamman kunnan alueelta.
Kiertueen huipensi Hyvän kierre- palkintokisa. Kisassa palkittiin yhteensä 14 järjestöpositiivista huippuhenkilöä ja tekoa, jotka olivat edistäneet yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä. Ehdotuksia palkittavista kerättiin
avoimesti netissä. Päätöskiertueen tilaisuuksia ehdittiin toteuttaa vain kaksi, kun kiertue jouduttiin keskeyttämään koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Hyvän kierre jatkoi kuitenkin kulkuaan virtuaalisesti – kaikkien alueiden palkinnot jaettiin verkossa. Kunnianosoitukset ilahduttivat kovasti saajiaan ja tekivät näkyväksi
sitä, kuinka aivan jokainen voi laittaa hyvän kiertämään.
Elinvoimapajoista vuosina 2018-2020 saatu palaute oli positiivista. Niiden kaltaiset kunnan viranhaltijoita, päättäjiä ja yhdistyksiä kokoavat tilaisuudet koettiin tärkeäksi ja jatkossakin erittäin tarpeellisiksi. Elinvoimapajat kuvattiin toimintamalliksi ja hyväksi havaitut työkalut ovat jatkossakin hyödynnettävissä. Nämä kaikki materiaalit
löytyvät Yhdistystorilta elinvoimapajojen omalta sivulta.
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Hyvän mielen kisassa tehtiin näkyväksi keskisuomalaisia
järjestöpositiivisia tekoja ja henkilöitä.

KOHTAAMISPAIKAT
Kuva: Kati Multanen

KANSALAISTOIMINNANKESKUS MATARA
tiloja, toimintaa ja tapahtumia

” Paikka, johon on helppo tulla, ja tuntee olonsa tervetulleeksi. Edistää osallisuutta,
yhteisöllisyyttä, ja hyvinvointia.” (Kävijäpalaute 2020)
Kansalaistoiminnankeskus Mataran tavoitteena on
edistää ihmisten hyvinvointia yhdistys-, kansalais- ja
vapaaehtoistoiminnan avulla. Matara tarjoaa paikan
toiminnalle, ihmisten kohtaamisille, antaa osallistumismahdollisuuksia ja edistää toimijoiden välistä yhteistyötä. Mataran toimijayhteisön ja muiden tilojen
käyttäjien järjestämää toimintaa ovat esimerkiksi vertaisryhmät, kerhot ja koulutukset. Matara tarjoaa kaikille avointa toimintaa, kuten bingoja ja askarteluja.
Osa näistä toiminnoista on Mataran vapaaehtoisten
vetämiä. Nämä Mataran tavoitteet ja toimintaperiaatteet saivat ison haasteen vuonna 2020, kun seuraksemme tuli koronaepidemia. Korona toi Mataran
18 työntekijälle ja 11 harjoittelijalle/työkokeilijalle
uudenlaisen haasteen ja pohdinnan paikan, miten tavoitteen mukaista toimintaa voitiin toteuttaa vuonna
2020. Mataran kokonaisuudesta vastaa yhteisökoordinaattori Sari Naappi, ja toimintaa rahoittaa Sosiaalija terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.
Maaliskuun 18. päivä koko Matara, kuten koko Suomi,
pistettiin kiinni. Moni keskuksessa työskentelevä
yhteisö
siirtyi
etätöihin,
kokoustilavarauksien
peruutukset
työllistivät
aulapalveluhenkilöstöä
ja Mataran kohtaamispaikka siirrettiin pikaisella
aikataululla chattiin ja puhelimeen.

STEAn tarjoamassa ylimääräisessä koronahaussa
saimme käynnistettyä Mataran kohtaamispaikka
Digisti- hankkeen ja sen myötä pääsimme toteuttamaan
erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia sosiaalisessa
mediassa. Mataran siistijät aloittivat perussiivoukset
jo huhtikuussa ja tiloihin lisättiin siivousta
puhtaanapidon ylläpitämiseksi. Ylläpitosiivouksen
lisäyksen tarpeellisuus näkyi varsinkin kesäkuussa,
kun avasimme Mataran porrastetun aikataulun
mukaisesti niin, että elokuun puolivälissä Matara oli
avoinna normaalisti. Jyväskylän OLKA-toiminta meni
katkolle sairaalan ovien sulkeuduttua.
Mataran tavoitteisiin pohjautuen, kuten aina järjestötyössä, vaikuttavuustyöllä on iso rooli arjessa. Matarassa vaikuttavuus näkyy yhteistyön lisäämisessä,
yhteisöllisyydessä,
osallistumismahdollisuuksissa
sekä paikkana, jossa tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön. Lisäksi tarjoamme Mataran yhteisölle erilaisia työhyvinvointiin liittyviä tempauksia. Matarassa on
panostettu alusta alkaen ihmisten mahdollisuuteen
osallistua erilaiseen toimintaan ja vapaaehtoistyöhön.
Seuraavissa kappaleissa pääset lukemaan tarkemmin
Mataran toiminnoista ja koronaepidemian vaikutuksista vuonna 2020.
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Jyväsjärvisoutu Kuva: Sari Naappi

Yhteisöllisyyttä ja yhteistyön edistämistä
Matara vahvistaa Mataran toimijoita ja toimijat vahvistavat Mataraa. Mataran yhtenä kantavana voimana
on yhteisöllisyys, jonka pohjana on osallisuus, yhdessä tekeminen ja luottamus toisiin.
Vuoden aikana muokattiin Mataran toimijayhteisön
työhyvinvoinnin tukemisen ja yhteisöllisyyttä lisäävien
toimintojen mahdollisuuksia. Matara otti digiloikan,
kuten moni muukin yhteisö. Mataran toimijatapaamiset helmikuuta lukuun ottamatta järjestettiin hybridinä. Osa oli paikan päällä ja osa Zoomin kautta etänä.
Toimijatapaamisia järjestettiin neljä ja niihin osallistui
keskimäärin 24 henkilöä/kerta.
Yhteisölliset tilaisuudet koetaan tärkeinä, työhyvinvointia lisäävinä sekä yhteishengen rakentajina. Työssä jaksamiseen tarjottiin erilaisia hyvinvointia tuottavia toimintoja, joihin pystyi osallistumaan oman
aikataulunsa mukaisesti. Vuonna 2020 järjestettiin
mm. yhteisiä aamusumppeja niin etänä kuin paikan päällä, virtuaalisesti toteutettiin ”Vapun Happy
Hour”-tilaisuus sekä kehittämis- ja kesäpäivä. Lisäksi
toteutimme visailuja yhteisen viestintäkanavan kautta
mm. ”Kenen etätyöpiste”-kisa, johon tuli 25 erilaista
kuvaa etätyöpisteestä. Myös perinteiset ”Rahiskahvit
& pikkujoulut” vietettiin hybridinä kuunnellen alkuun
Jenni Janakan esitys Röyhkeyskoulusta – kuinka ylpeä
kannattaa olla itsestään ja osaamisestaan. Tämän jälkeen julkistettiin Secret Santa ja Vuoden tonttu- äänestyksen tulokset. Mukana joulunalustilaisuudessa
oli 27 mataralaista.
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”Hyviä työyhteishengen nostattajia sekä verkostoitumistapahtumia.” (Toimijapalaute 2020)
Kerran vuodessa järjestettävä kehittämis- ja kesäpäivä toteutettiin kokonaisuudessaan etäyhteyksillä.
Tilaisuuteen osallistui 19 mataralaista ja kesäpäivän
Mataran kesäretki tehtiin elokuussa, koronatilanteen
ollessa hyvällä mallilla, sisävesiristeilijä Rhealla. Mukana nauttimassa aurinkoisesta säästä ja yhdessä olosta oli 14 mataralaista. Elokuussa pääsimme osallistumaan Jyväsjärvi-soutuun soutamaan kirkkoveneellä
viiden kilometrin matkan etsien yhteistä rytmiä ja
yhdessä tekemisen sujuvuutta. Marraskuussa vietettiin ”Ota sisäinen lapsi töihin”- päivää mm. pitämällä
ongintapistettä aulassa ja järjestämällä työtuolirallin
mataralaisten kesken.
Mataralaiset kokivat poikkeusaikana järjestetyt toiminnat hyvänä. Jokainen sai itse halutessaan osallistua toimintaan, jos se sopi omaan aikatauluun tai siinä oli itselle kiinnostavaa sisältöä. Koronan myötä oli
havaittavissa, että tilaisuuksiin osallistujia oli vähemmän kuin aiemmin.
”Oli tosi paljon - en kaikkeen ehtinyt, mutta en koe
että olisi tarvinnutkaan. Hienoa, että oli monta
mistä valita ja tuli olo, että tosissaan panostetaan.”
(Toimijapalaute 2020)
Matarassa on toiminnan alusta alkaen (vuodesta
2012) haluttu panostaa hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Mataran yhteisön jäsenistä on luotu erilaisia
työryhmiä (mm. Mataran tyhy-ryhmä, tiedotusryhmä,
aulan kehittämisryhmä), jossa jokaisen jäsenen osaa-

minen on huomioitu ja siten osaamista on saatu jaettua kaikkien iloksi. Yhteisten tempausten ja ideoiden
myötä on päästy tutustumaan toisiimme paremmin ja
sitä kautta löydetty erilaisia yhtymäkohtia yhteistyön
tekemiseen. Lisäksi yhteisen tekemisen kautta on
tuettu työssä/vapaaehtoistyössä jaksamista. Vuonna
2020 Mataran toimijoista 55 % on tehnyt yhteistyötä
vähintään 3–4 tai enemmän kuin neljän Matara yhteisössä olevan kanssa.
”Monessa paikassa ei todellakaan ole näin paljoa
yhteistä toimintaa.” (Toimijapalaute 2020)

Tiloja
Mataran tilat olivat kahdessa eri rakennuksessa: n.
380 m² Matarankatu 4:ssä ja n. 1770 m² Matarankatu 6:ssa. Kohtuuhintaiset ja toimivat tilat tukipalveluineen edistävät yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja
mahdollistavat erilaisen toiminnan talon sisällä. Vuoden 2020 aikana Matarassa toimi yhteensä 31 toimijaa, joissa työskenteli n. 90 työntekijää tai yhdistyksen
vapaaehtoistyöntekijää. Toimistohuoneiden lisäksi
Matarassa on kokous- ja koulutustiloja, joita Matarassa toimivien yhteisöjen lisäksi käytti 121 muuta yhteisöä. Korona-aika vaikutti ulkoisten käyttäjien määrään, sillä vuonna 2019 tiloja käytti 175 yhteisöä.
Mataran aulapalvelu ja aulan kohtaamispaikka ovat
yleisesti ottaen avoinna maanantaista torstaihin klo
8–18 ja perjantaisin klo 8–17. Kohtaamispaikka on kaikille avoin ja siellä voi viettää aikaa lukemalla päivän
lehden, käyttää nettiä, juoda kupin kahvia, pelata pelejä ja kohdata ihmisiä tai käyttää OLKAn terveystietopisteen palveluita. Mataran aulapalvelussa on myös
maksullinen kopiointi- ja tulostuspalvelu asiakkaille.
Vuoden 2020 tilastojen osalta isoin muutostekijä oli
korona-aika ja siihen liittyvät rajoitteet. Matara oli kokonaan suljettuna 18.3.–31.5. välisenä aikana. Kesäkuun alusta heinäkuun puoleen väliin olimme avoinna rajoitetuin aukioloajoin 3 h/arkisin, sekä heinäkuun
kaksi viimeistä viikkoa suljettuna. Koronavuonna aukiolopäiviä kertyi 163, kun niitä vuonna 2019 oli 233
päivää. Koronavuosi vaikutti vahvasti kävijöihin, sillä kävijöitä oli 21 412, kun kävijöitä oli vuonna 2019
(Tourujoen yö -tapahtumaa lukuun ottamatta) 45 184
kävijää. Kävijämäärä laski reilut 50 %.
Mataran aulapalvelun kävijämäärä laski suhteessa
vähiten (9 064 hlöä v.2019 ja 7 360 hlöä v.2020). Matara oli yksi kasvomaskien jakelupiste vähävaraisille,

ja tämä lisäsi asiointia aulapalvelussa aukiolopäivien
vähenemisestä ja sulkuajasta huolimatta. Vuoden aikana maskeja jaettiin kaikkiaan n. 27 000 kpl.
Kokoustilojen varausten osalta niin sisäisten kuin ulkoistenkin varausten määrä laski noin 40 % edellisvuodesta. Kokoustiloja käytettiin 3 726,5 h/vuosi (Mataran sisäiset 2 336,5 h ja ulkoiset käyttäjät 1838,5 h),
kun edellisvuonna tuntimäärä oli 6 190,5 h. Mataran
toimijayhteisön ja muiden tilojen käyttäjien järjestämä toiminta tarjosi ihmisille osallistumisen ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia, vertaisryhmiä,
koulutusta sekä muita kansalaistoimintaan liittyviä tilaisuuksia. Eniten kokoustiloissa suunniteltiin toimintaa ja tapahtumia (33,8 %) ja toiseksi eniten järjestettiin vertaisryhmätoimintaa (17,9 %). Lisäksi pidettiin
hallituksen/johtoryhmän kokouksia (17,2 %), luentoja,
koulutuksia ja seminaareja (16,2 %) sekä työnohjauksia ja haastatteluja (7,7 %) samoin kuin ryhmätoimintaa, kädentaitoja, harrastustoimintaa (7,2 %). Ainoa
tilastollinen asia, joka oli suurempi kuin vuonna 2019
on aulapalvelun sähköpostin määrä, joka lisääntyi lähes 10 % edeltävästä vuodesta.
Toki keräsimme kävijöiltä palautetta vuoden aikana.
Saatujen palautteiden (19 kpl) mukaan 63 % vastaajista tuntee Mataran hyvin tai erittäin hyvin. Myös yhteistyökumppaneilta (8 palautetta) ja Mataran toimijoilta
saadun palautteen perusteella Mataran tunnettavuus
on lisääntynyt ja Mataran digiloikka sai positiivista palautetta.
”Hyvin olette ottaneet digiloikan ja toisaalta myös
tarjonneet vuoden aikana hetkittäin mahdollisuuksia
livetapaaamisille, jos se on ollut vain mahdollista.”
(Palaute yhteistyökumppanilta 2020)
Matarassa kävijät kokevat myös keskuksen tärkeäksi
kohtaamisen paikaksi, jonka keskeisimmäksi vaikutukseksi he nostavat kohtaamiset ja kuulluksi tulemisen tunteen.
” Koen Mataran matalankynnyksen paikkana
kaikenlaisille ihmisille. Kohtaamiset ja tutustumiset
uusiin ihmisiin”
”Yhteisöllisyyden kokemus ja verkostoituminen”
”Tasa-arvon lisääminen, järjestöjen tuominen
näkyviksi”
(Palautteita kävijöiltä 2020)
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Toimintaa
1. OLKA - koordinoitua
järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa
Kansalaistoiminnankeskus Matarassa
sekä keskussairaalassa

KYT ry:n ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyösopimuksella on toteutettu OLKA-toimintaa vuodesta 2019 alkaen. Toiminnasta vastaa vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Niina Kankare-Anttila. Alun perin
OLKA on HUS:n ja EJY ry:n luoma yhteistyö- ja toimintamalli. OLKA jaetaan kolmeen osaan: TOIVO-palvelu
kattaa vertaistukipalvelut, OIVA pitää sisällään potilasyhdistysten kanssa tehtävän työn sekä tiedon jakamisen. ILONA-palvelun alla on vapaaehtoistoiminta. OLKA-toiminnan tavoitteena on antaa potilaalle ja
läheiselle iloa, tukea ja toivoa, tukea potilaan sopeutumista sairauteen ja omahoidon hallintaan, tarjota
mahdollisuus kiireettömään kohtaamiseen, vapauttaa hoitajien aikaa hoitotyöhön. Lisäksi OLKA tarjoaa
vapaaehtoiselle koordinoidun ja ohjatun mahdollisuuden auttaa.
OLKAlla on kaksi niin kutsuttua OLKA-pistettä, toinen
Matarassa, toinen keskussairaalassa. Mataran OLKA-pisteelle voi tulla etsimään tietoa potilasjärjestöistä, vertaistuesta tai vapaaehtoistehtävistä. OLKAn terveystietopisteellä voi mitata verenpaineensa, punnita
itsensä ja tehdä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä
testejä sekä saada tietoa ja materiaalia eri sairauksista. Piste on kaikkien käytössä Mataran aukioloaikojen
puitteissa.
Korona-aika ja sen tuomat rajoitukset näkyivät myös
OLKAn toiminnassa. Sairaalassa tapahtuva vapaaehtoistoiminta keskeytettiin 14.3. ja keskeytys jatkui
koko loppuvuoden. Mataran OLKA-piste ja terveystietopiste olivat suljettuina Mataran sulun ajan.
OLKA järjesti sairaalassa toimiville vapaaehtoisille
kaksi ILONA-sairaalavapaaehtoisvalmennusta ja vuoden lopussa vapaaehtoisia oli rekisterissä 50. Nämä
vapaaehtoiset toimivat mm. sairaalan pääaulassa
aulaoppaina, potilaiden ja omaisten juttukavereina,
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leikkikavereina lasten kanssa, esiintyjinä ja vertaistukijoina. Vapaaehtoiset tekivät ennen koronan aiheuttamaa toiminnan keskeytystä 141 tuntia vapaaehtoistoimintaa ja ihmisten kohtaamisia kertyi näin 994.
Keskussairaalassa oli vuoden lopussa 13 osastoa tai
paikkaa, joissa vapaaehtoiset toimivat. Helmikuussa
ehdittiin järjestää vapaaehtoisille turvallisuuskoulutus. Koronan aikana vapaaehtoisiin pidettiin yhteyttä
puhelimitse ja etäyhteyksin. Yhteisiä Teams-tapaamisia järjestettiin kolmesti ja yksi valtakunnallisen OLKA-verkoston kanssa yhdessä.
OLKAn vapaaehtoisilta saadun palautteen mukaan he
kokivat voivansa vaikuttaa omaan vapaaehtoistehtäväänsä hyvin (ka 4,5 asteikolla 1–5) ja lisäksi vapaaehtoiset kokivat saavansa tarpeeksi tukea ja apua
tehtäväänsä (ka 4,5). Yhteistyö sairaalan osastojen ja
henkilökunnan kanssa oli sujuvaa palautteiden perusteella, sillä keskiarvoksi tuli 4,4. Vapaaehtoiset kokivat, että heidän toimintansa on merkityksellistä (ka
4,4) ja että vapaaehtoistoimintaa arvostetaan (ka 4,5).
Myös vapaaehtoisten mukaan OLKA-toiminta edistää
potilaiden ja omaisten hyvinvointia (ka 4,7).
”Yllätyin todella positiivisesti hyvästä palautteesta,
jota vapaaehtoiset ovat saaneet sekä asiakkailta että
työntekijöiltä. Vapaaehtoisuudelle on VALTAVA tarve.”
(OLKA vapaaehtoisen palaute 2020)
Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä kohtasi OLKA-pisteillä päivystäessään 72 ihmistä. Koronasulun takia
OLKA-pisteillä oli selkeästi hiljaisempaa ja kävijöitä
oli vähän. Ihmiset kävivät etsimässä tietoa itselleen
sopivasta potilasyhdistyksestä, saamassa tietoa sairaudestaan ja vertaistuen mahdollisuudesta. Lisäksi
pisteillä kävi ihmisiä tutustumassa OLKA-toimintaan
ja etsimässä itselleen sopivaa vapaaehtoistoimintaa.
Myös sairaalan henkilökuntaa kävi keskussairaalan
OLKA-pisteellä. Valtakunnallisen OLKA-verkoston toimijat pitivät aktiivisesti yhteyttä toisiinsa ja kehittivät
toimintaa ja jakoivat kokemuksiaan.
Eri potilasjärjestöt pitivät OLKAn kautta 17 erilaista
teemapäivää, joko Matarassa tai sairaalassa. Teemapäivien aikana kertyi ihmisten kohtaamisia 130.
Potilasjärjestöjä haastettiin koronan aikana mm. toteuttamaan OLKAn kanssa yhteistyössä video, jossa
yhdistys kertoi toiminnastaan ja erityisesti poikkeusajan tavoitettavuudesta ja palveluista. Näitä videoita
tehtiin neljän yhdistyksen kanssa. Potilasjärjestöt saivat marraskuussa tulla sairaalaan Valoviikot-tapahtumaan ja parin viikon aikana heistä olikin OLKA-pisteellä 14.

Vaikka koronavuosi oli hyvin poikkeuksellinen ja sairaalan sulku vaikutti niin vapaaehtoisten työtehtäviin
kuin työntekijän kohtaamisiin, niin voidaan jo nyt
sanoa, että OLKA-toiminta on löytänyt paikkansa Jyväskylässä. Itsessään jo sairaalassa toimivien vapaaehtoisten määrä kertoo toiminnan vaikuttavuudesta,
ja siitä kuinka tärkeäksi ihmiset kokevat OLKA-toiminnan. Erään palautteen mukaan ihmisten kohtaamiset
sairaalassa ovat olleet ”keskustelua, opastusta, ohjausta ja tukea, kuuntelua ja läsnäoloa”. Tähän lauseeseen kiteytyykin koko OLKAn toiminta.
OLKA-sairaalavapaaehtoisten kesätapaaminen etänä.
Kuva: Niina Kankare-Anttila

2. Kohtaamisten pöytä
Vuonna 2019 käynnistetty Mataran aulassa toimiva ennalta-arvaamattomien kohtaamisten pöydän toiminta jatkui. Ihmisillä oli mahdollisuus tulla keskustelemaan tai pelaamaan lautapelejä aulatyöntekijän
kanssa arkipäivisin. Ennen koronaa kohtaamisia oli keskimäärin sata kuukaudessa. Koronasta johtuva
poikkeustila laski kävijöiden määrää ja aula suljettiin kävijöiltä 18.3. Mataran sulun ajaksi. Kävijämäärä
vilkastui elokuussa. Kohtaamisia oli loppuvuoden aikana noin 50 kuukaudessa. Kaiken kaikkiaan vuoden
loppuun mennessä kirjattiin 536 kohtaamista.
Keskusteluissa nousseet asiat olivat hyvin monimuotoisia. Ne koskivat mm. hyvinvointia ja terveyttä, työllistymistä tai kouluttautumista, syrjäytymistä, yksinäisyyttä, maahanmuuttoa ja integroitumista, ongelmapelaamista, päihde- ja huumeriippuvuutta, vapaaehtoistyötä sekä ikääntymistä. Kohtaamisten pöydässä
sai myös neuvontaa ja ohjausta erilaisiin palveluihin. Joka neljäs kohtaaminen (136) kirjattiin kohtaan muut
asiat, ja 25 % kohtaamisista kohdistui neuvontaa
ja ohjausta (102) sekä terveyteen ja hyvinvointiin
(101). Joka kymmenes (59) halusi keskustella maahanmuutosta ja integroitumisesta yhteiskuntaan.
Puolestaan työllistymisestä keskusteli 37 kävijää.
Perhesuhteet (32), yksinäisyys (26) sekä koulutukseen (21) liittyvät asiat nousivat myös esille kohtaamisten pöydässä.

Kohtaamisten pöydän työntekijä Jaana auttaa myös aulan
tapahtumissa, kuten Ekokorupajassa. Kuva: Kati Multanen

Kävijöiltä saadun palautteen perusteella kohtaamispaikka koetaan erittäin tärkeäksi. Kävijät kokivat hyväksi, että Mataran aulassa on henkilö, joka
kuuntelee, keskustelee ja tarvittaessa neuvoo ja
ohjaa palveluiden piiriin. Tänä päivänä ihmisillä on
suuri tarve tulla kuulluksi ja kohdatuksi. Moni kävijä on kokenut saadun avun ja tuen ratkaisevaksi
omaan tilanteeseensa ja jälkeenpäin kertonut hyvästä kokemuksesta, joka on auttanut eteenpäin.
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Kuva: Kati Multanen

3. Muut säännölliset toiminnot
Mataran säännöllisiä toimintoja ovat Mataran päiväkahvit, bingo, Arki-info ja askartelupajat. Näitä ennätettiin pitää tammi-maaliskuun alkuun mennessä
yhteensä 9, joista päiväkahveja 2 kertaa, Arki-infoja
ja bingoja kerran kumpaakin sekä askartelutuokioita
5 kertaa. Yhteiskunnan sulkeutumisen myötä askartelut jäivät tauolle kevään ajaksi ja syyskautena niitä
pidettiin 4 kertaa. Mataran vapaaehtoisen vetämissä
askarteluissa kävijöitä oli vuoden aikana yhteensä 77.
Myös Mataran päiväkahvit, joka on kaikille avoin keskustelutilaisuus, keskeytyi kevääksi ja syksyllä tilaisuuksia järjestettiin neljä kertaa. Joulukuun teemana
ollut Glögiä & joululauluja- tilaisuus peruttiin pahenevan koronatilanteen vuoksi. Eniten ihmisiä kiinnosti
päiväkahvien teemoista Askarruttaako astma? - tilaisuus, jossa Keski-Suomen Allergia- ja astmayhdistyksen työntekijän kanssa keskusteltiin astmasta, sen
tunnistamista ja hoidosta. Kaikkiaan Mataran päiväkahveille osallistui 63 innostunutta keskustelijaa.
Mataran bingon suosio on vuosien mittaan noussut
koko ajan. Bingo on leikkimielinen tilaisuus, jossa
osallistujat pääsevät tapaamaan muita ihmisiä ja pe-
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laamaan yhdessä. Koronavuonna bingoja järjestettiin
neljä kertaa rajoitetuin osallistujamäärin. Bingoihin
osallistui yhteensä 43 pelaajaa.
KäytäväGalleria tarjoaa maksuttoman galleriatilan,
jonne ovat tervetulleita niin aloittelevat kuin kokeneemmatkin taiteilijat. Maksuttoman galleriatilan
lisäksi taiteilijat saavat mahdollisuuden myydä teoksiaan ilman välikäsiä. KäytäväGallerian nimi vakinaistettiin vuonna 2018 ja siitä lähtien siellä onkin ollut
taidenäyttelyitä miltei jokaisena Mataran aukiolokuukautena. Vuonna 2020 onnistuimme järjestämään 7
näyttelyä koronarajoituksista ja Mataran kiinniolosta
huolimatta.
Vapaaehtoisten mukanaolo on erittäin tärkeä osa Mataran toimintaa. Vapaaehtoiset mahdollistavat sen,
että kaikille avointa ja maksutonta toimintaa on tarjolla Matarassa. Vapaaehtoisia rekrytoidaan koko ajan ja
mukaan voi tulla silloin kun itselle sopii. Syksyllä 2020
järjestettiin ensimmäinen Vapaaehtoiseksi Mataraaninfoilta ja tätä kautta saatiin vapaaehtoinen mukaan
tuomaan uutta toimintaa. Jatkossa on tarkoitus järjestää näitä infoiltoja muutaman kerran vuodessa, jossa
erilaisia toimintamahdollisuuksia esitellään ja kuullaan vapaaehtoisten omia ideoita ja vinkkejä.

Mataran vapaaehtoisena voi toimia kertaluonteisesti
tai tehtävät voivat olla säännöllisesti toistuvia. Jokaisen vapaaehtoisen kanssa räätälöidään juuri hänelle
itselleen sopiva tehtävä ja aika. Se, että vapaaehtoinen saa itse vaikuttaa tehtävänsä sisältöön ja hänen
siihen käyttämäänsä aika, koetaan saatujen palautteiden perusteella erittäin tärkeäksi ja jaksamista tukevaksi. Samalla vapaaehtoiset ovat kokeneet, että he
saavat olla mukana toiminnan suunnittelussa ja heidän ajatuksensa ja ideansa huomioidaan. Vapaaehtoistehtävät voivatkin olla tapahtumien suunnittelua
ja toteutusta, erilaisten ryhmien ohjaamista tai ylipäätään auttamista omien taitojen mukaan.

Vapaaehtoisilta saatu palaute on ollut mukavaa, positiivista luettavaa ja sen voimin onkin aina hyvä mieli
jatkaa ja kehittää toimintaa yhdessä heidän kanssaan.
Vapaaehtoiset ovat kertoneet, että saavat Matarassa
toimiessaan mahdollisuuden tavata erilaisia ihmisiä
sekä avartaa omia käsityksiään ja ajatuksiaan, mutta
myös tunteen siitä, että heidän tekemää toimintaa
arvostetaan. Vapaaehtoiset nostavat tärkeäksi myös
läheisen ja luottamuksellisen ilmapiirin, joka Matarassa on.
”Saan kokemusta ja iloa siitä, että voin antaa osaamistani Matarassa”. (Vapaaehtoisen palaute 2021)

Vuonna 2020 Mataran vapaaehtoiset ohjasivat taidekorttityöpajoja ja ekokorupajoja, olivat apuna toteuttamassa joulukorttiaskartelua ja bingoa, huolehtivat
tilaisuuksien kahvituksista, olivat tapahtuma-avustajina, ohjasivat meditaatiota Mataran työntekijöille
ja vetivät filosofian keskustelupiiriä. Vuoden lopussa
Mataran vapaaehtoisrekisterissä oli 5 vapaaehtoista.

Kuva: Kati Multanen

Kuva: Kati Multanen

Kuva: Kati Multanen

Mira Heinosen taidenäyttelyn avajaiset
kuva: Kati Multanen
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4. Digisti -hanke
Mataran kohtaamispaikka Digisti-hanke alkoi kesäkuussa 2020 osana STEAn jakamaa lisärahoitusta korona-ajan toimintaan. Sen tiimoilta hankkeessa työskenteli hanketyöntekijä. Hankkeen tarkoituksena oli
tuoda ihmisille juttuseuraa ja mielekästä tekemistä
myös etänä. Toimintaan kuului chat- ja puhelinpäivystys, somevisailut, Instagram-livelähetykset ja askarteluvideot. Chat- ja puhelinpäivystystä testattiin 9 kuukautta keskimäärin klo 12–16. Vuonna 2021 palvelun
jatkoa pohditaan, sillä käyttöaste on ollut matala.
Mataran Facebookissa julkaistavat päivittäiset somevisailut saivat aktiivisen ja innostuneen vastaanoton.
Maanantaisin julkaistiin yksi haasteellisempi tehtävä
ja muina arkipäivinä julkaistiin pienempiä, nopeita
pulmia ja visoja kuukausittain vaihtuvilla teemoilla.
Suosituimpia visailuja olivat Missä päin ollaan? -visa,
jossa arvuuteltiin Suomen paikkakuntia, sanat sekaisin-tehtävät, joissa yleisien sanontojen sanojen kirjaimet oli sekoitettu sekä Mataran joulukalenteri, jossa
joka päivä jouluiseen maisemaan ilmestyi jotain uutta.
Somevisailuja julkaistiin vuoden aikana 184 kertaa ja
julkaisut keräsivät 821 tykkäystä ja 1275 kommenttia.

Hyvinvointiteemaiset Instagram-livelähetykset tulivat
hankkeen myötä Mataraan aivan uutena toimintona.
Aiheita oli mm. työllisyys, kehonkuva, oman osaamisen tunnistaminen, vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta, taukojumppa ja ruokavaliot. Livejä pidettiin syksyn
aikana 17 kertaa, ja niille kertyi lähes 1800 katsojaa.
Liveissä vieraili Mataran toimijoita ja vapaaehtoisia
sekä muutama muu yhteistyökumppani. 15 minuutin
mittaiset livelähetykset olivat erinomaisia tietoiskuja
ja ajatusten herättelijöitä viikoittain vaihtuvin aihein.
Askarteluvideot olivat jatkumona Mataran aulassa järjestetyille askartelutuokioille. Videoita julkaistiin Facebookissa sekä tekstitettynä YouTubessa. Facebookin
videot saavuttivat seuraajat nopeasti, kun taas YouTuben videot toimivat erinomaisena arkistona. YouTubessa videot ovat edelleen helposti löydettävissä.
YouTube-videoiden katsojamäärät ovatkin jatkuvassa
nousussa ja samalla lisäävät tietoisuutta Matarasta.
Vuoden lopussa 34 videolle oli kertynyt 6000 katsojakertaa ja kuukauden päästä luku oli lähes kaksinkertaistunut.
” On ollut osallistavaa ja hieman jopa koukuttavia mm.
visailut/tehtävät.” (Palaute 2020)

Digisti-hankkeen materiaaleja
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Kuva: Kati Multanen

Tapahtumia
Vuosi 2020 oli tapahtumien osalta laiha. Koronavuosi
peruutti perinteeksi muodostuneita tapahtumia sekä
suunnitellut Valtakunnalliset Kohtaamispaikkapäivät,
jotka oli tarkoitus toteuttaa huhtikuun alussa. Korona-aika toki toi myös uusia avauksia ja uudenlaisia kokeiluja. Vuonna 2020 järjestettiin 11 eri tapahtumaa ja
tapahtumien osallistujamäärä oli neljästä henkilöstä
198 henkilöön.
Helmikuussa järjestettiin kaksi tapahtumaa: 13.2. vietettiin Nuorten Vaikuta! -teemapäivää. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä eri yhdistysten kanssa. Mataran
pisteellä kävi yhteensä 26 nuorta suunnittelemassa ja
ideoimassa Mataran toimintaa. Tapahtuman lopuksi
nuoret saivat nauttia tilaamaansa pizzaa. Ystävänpäivänä 14.2. järjestettiin Mataran aulaan laskiaispullien
tuunaustuokio, joka keräsi 125.

Elokuussa pidettiin takakonttikirppis Mataran pihapiirissä. Myyjälle tarpeeton esine tai vaate löysi ostajalta uuden kodin ja käyttötarkoituksen. Mukana
tapahtumassa oli 131 kävijää.
Jo 9. kertaa järjestetty Matara halki Mataran - suunnistus järjestöjen maailmaan -tilaisuus toteutettiin
yhteistyössä JAMK:n, Humakin, Jyväskylän yliopiston
työelämäpalveluiden ja Gradian kanssa ensimmäisen kerran täysin virtuaalisesti. Tapahtuman aluksi
osallistujillen kerrottiin lyhyesti järjestöistä, jonka
jälkeen opiskelijat pääsivät tutustumaan järjestöihin lähemmin pienryhmissä. Järjestökentältä ja vapaaehtoistoiminnasta tilaisuudessa oli kertomassa
omasta toiminnastaan 18 yhteisöä. Opiskelijat antoivat tilaisuuden jälkeen palautetta, että tapahtuma
oli hyödyllinen ja heille tuli uutta tietoa järjestöistä.
Osa osallistujista myös ilmoitti, että voisi tulevaisuudessa työskennellä järjestössä.
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Yhteisöllisyyden ja sisäisen yhteistyön
edistäminen
Mataran toimivat tukipalvelut ovat tärkeä osa Mataran kokonaisuutta. Se, että on sujuva asiakaspalvelu
Mataran aulapalvelussa, siistit tilat ajanmukaisine varusteineen, kohtaamispaikan aulatyöntekijän ystävällinen keskustelutuokio sekä OLKA-toiminnan myötä
tuleva tietous sairauksista ja vertaistuesta, tukevat
Mataran päätavoitetta ja siihen pääsyä. Tukipalvelui
hin kuuluu kiinteästi myös toimivat IT-laitteet kokoushuoneissa. Näistä hankinnoista ja ylläpidosta vastasi
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen IT-asiantuntija. Koronavuonna suuri tuki osallistumismahdollisuuksien
tarjoamiseen oli Mataran kohtaamispaikka Digisti-hanke, jonka turvin pystyimme järjestämään erilaisia tilaisuuksia sosiaaliseen mediaan.
Mataran aulapalvelutyöntekijät hoitivat vuoden mittaan Mataran tilojen varaukset ja varauksiin liittyvät
sopimukset ja laskutuksen. Lisäksi tilojen käyttäjät
saivat apua kokoushuoneiden laitteiden käytössä.
Mataran yhteistyö jatkui kiinteästi Jyväskylän kestävä
kehitys JAPA ry:n kanssa Lastipyörälainaamon osalta.
Lastipyörälainaamo oli avoinna 1.6.-31.10.2020. Korona-aikana sähköavusteisia polkupyöriä pystyi lainaamaan viikoksi. Mataran aulapalvelu huolehti niiden
sopimuksista. Vuoden aikana lastipyörillä ajeltiin 168
sopimuksen verran. Mataran aulapalvelussa työskenteli vuoden aikana aulapalveluvastaavan, Pasi Penttisen, lisäksi 5 aulapalvelutyöntekijää ja yksi aulapalveluassistentti.

Yhteisten tilojen, kokous- ja koulutustilojen sekä työhuoneiden siisteydestä vastasivat Mataran siistijät.
Vuoden aikana siivoustyön vastaavan lisäksi Matarassa työskenteli seitsemän siistijää sekä lisäksi työkokeilijoita (4) ja avotyötoiminnan työntekijöitä (4). Lisäksi
Mataran henkilöstössä oli vuoden aikana tiedottaja,
joka suunnitteli Mataran tapahtumiin ja toimintoihin
esitemateriaalit, toteutti Mataran toimintakalenterit
keväälle ja syksylle sekä huolehti markkinoinnista ja
tiedottamisesta mm. kuukausitiedotteilla.
Tukipalveluiden tärkeyden huomaavat Kansalaistoiminnankeskuksen asiakkaat, joita ovat Mataran tiloja käyttävät yhteisöt työntekijöineen, asiakkaineen ja
vapaaehtoisineen sekä kohtaamispaikassa asioivat
ihmiset. Tukipalvelut saivat paljon kiitosta vuosittain
asiakkailta kerättävissä palautteissa.
” Matara antaa pienelle yhdistykselle työyhteisön, verkostoja, yhteistyötä, hienot toimitilat, yhteisöllisyyttä,
kahvihuonekeskustelut, työkavereita (enemmän kuin
omassa pienessä yhteisössä), palvelut (kopiointi, siivous, aula)” (Toimijapalaute 2020)
Matara on tiloja, toimintaa ja tapahtumia sekä yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja iloa. Näitä kaikkia tarvitaan,
jotta Matara pysyy edelleen kehittyvänä ja virkeänä
kaikille avoimena paikkana tulla mukaan toimintaan.
Tulevaisuudessakin Matara haluaa tarjota puitteet
monipuoliselle toiminnalle ja edistää toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoite on, että kaikki halukkaat pääsevät osalliseksi sellaiseen toimintaan, josta itse nauttii.
” Virkistävää. Hyvä mieli tulla, hyvä tila tulla. Henkistä
HopLoppia! ” (Asiakaspalaute 2020)

Sanapilvi Mataran tärkeistä asioista toimijoille
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SEPÄNKESKUS

Talotoimikunnan kokous

SEPÄNKESKUS
Moni haluaisi tulla paikalle, jotta näkisi ystäviä ja olisi muutakin tekemistä kuin katsoa
televisiota ja seiniä kotona”. – Eläkeläispalaute koronaepidemian aikana
Vuosi 2020 oli monella tapaa tärkeä vuosi Sepänkeskukselle koronapandemian aiheuttamista haasteista huolimatta; tai pikemminkin niiden ansiosta.
Poikkeusolot toivat esille useita uudistuksen tarpeessa olevia toimintatapoja, ja painottivat kuinka
paljon Sepänkeskuksen mahdollistama kokoontuminen ja toiminta rikastavat eläkeläisten arkea.
Samalla pystyttiin osoittamaan, että turvallisen kokoontumisen tarjoaminen riskiryhmään kuuluville
eläkeläisille on mahdollista.
Sepänkeskus on palvellut kansalaistoiminnan eri
muotoja vuodesta 1994 asti. KYT ry on hallinnoinut
vuonna 1940 rakennettua rakennusta ulkoalueineen (1754 m²) vuodesta 2012 lähtien. KYT ry on
vuokrannut Sepänkeskuksen Jyväskylän kaupungin
tilapalveluilta. Tällä järjestelyllä on mahdollistettu
kansalaisjärjestöille talon tilojen käyttö. Sepänkeskuksen toiminnan ja tilojen käyttötarkoitus on järjestöjen toiminnan tukeminen ja erityisesti yhteistyö eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Rakennuksessa on kahdeksan erikokoista kokoontumistilaa, joista Happi-tila (10 hlö) on pienin ja Reaktori-sali (200 hlö) suurin. Erityisesti Reaktori-sali
on paljon käytetty tila sen koon ja varustelun mahdollistamien suurempien kokoontumisien vuoksi.
Lisäksi muita vastaavan hintaluokan tiloja ei ole kovin montaa yhdistyksille tarjolla Jyväskylässä. Myös
tanssiin ja kevyeen liikuntaan soveltuva Isotooppi-sali (50 hlö) on ollut runsaassa käytössä. Tilojen
lisäksi yhdistysten on mahdollista saada käyttöönsä huonekohtaisia järjestökaappeja, joissa he voivat
säilyttää tavaroitaan. Sepänkeskus tarjoaa myös kopiointipalveluita yhdistyksille ja yksityishenkilöille.
Sepänkeskuksesta voi vuokrata erikokoisia toimistotiloja yhdistysten ja muiden toimijoiden käyttöön.
Yhteensä toimistoja on 15, joiden lisäksi on yksi pieni verstastila. Kaikki tilat olivat vuokrattu 17 eri tahon
kanssa vuonna 2020. Suurin toimitiloja vuokraava
taho on Teatteri Eurooppa Neljä.

35

Sepänkeskuksessa työskenteli vuoden 2020 aikana kahdeksan KYT ry:n palkkaamaa työntekijää.
Osa-aikaisena vastaavana aulahenkilönä toimi helmikuuhun asti Ritva Lamberg, jonka jälkeen työssä
aloitti täysipäiväisenä Eerik Rutanen. Vahtimestarina työskenteli vuoden alusta loppuun Sari Kolari ja
lisäapuna tuntiveloituksellisena tammi-helmikuun
vaihteessa Markus Vehviläinen. Siivoojana toimi
kesäkuuhun asti Jaana Surakka ja hänen jälkeensä
Valentina Neza. Marraskuussa palkattiin siivoojan
sijaiseksi Taru Poikolainen. Lisäksi siivoojan sijaisuuksia hoiti syksyllä tuntiveloituksellisesti yksittäisiä päiviä myös Noora Ollikainen ja Jaana Surakka.
Sepänkeskuksen ainoa vakituinen ja täysipäiväinen
työntekijä on Eerik Rutanen.
Sepänkeskuksesta on mahdollista varata tiloja tuntiperusteisen hinnaston mukaan. Tämän rinnalla
on olemassa myös halvempi vakituisten varausten
hinnasto, jossa varaukset voi tehdä säännöllisesti
toistuviksi kauden ajaksi. Järjestelyn tarkoitus on
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tarjota yhdistyksille mahdollisuus edulliseen säännöllisen toiminnan suunnittelemiseen ja toteutukseen. Vakituisen varauksen tekeminen vaatii tiettyä
määrää ennalta suunniteltuja kokoontumiskertoja kauden aikana ja varaukset maksetaan kauden
alussa.
Sepänkeskuksen aulapalvelu on auki syyskuun
alusta toukokuun loppuun arkipyhiä ja joulua lukuun ottamatta maanantaista torstaihin klo 8–18 ja
perjantaisin klo 8–14. Kesäisin aukioloajat ovat vaihdelleen, mutta vuonna 2020 aulapalvelu oli auki läpi
kesän juhannusta lukuun ottamatta joka arkipäivä
klo 8–14. Sepänkeskuksen ovet ovat suljettu aulapalvelun ollessa kiinni.

Käyttäjät
Talo on erityisesti eläkeläisjärjestöjen käytössä, joista
osa on kokoontunut Sepänkeskuksessa jo useamman
kymmenen vuoden ajan. Näiden vuosien aikanarakennuksesta on muodostunut merkittävä kokoontumisen ja harrastamisen paikka ikäihmisille. Suurimmat Sepänkeskuksessa säännöllisesti kokoontuvat
eläkeläisjärjestöt ovat Jyväskylän Eläkkeensaajat, Jyväskylän Seniorit, Jyväskylän Eläkeläiset, Jyväskylän
Valmetin Eläkeläiset ja Eläkeliiton Jyväskylän yhdistys,
joilla kaikilla toimii useita viikoittaisia kerhoja. Talossa
kokoontuu myös useita muita eläkeläisjärjestöjä.
Sepänkeskuksen vahvuutena on useiden eri eläkeläistoimijoiden keskittyminen yhteen paikkaan, jolloin
yksittäiset ihmiset voivat parhaimmillaan siirtyä sujuvasti ryhmästä toiseen päivän aikana. Ryhmien toiminnat vaihtelevat kevyestä liikunnasta, käsitöihin ja
luentoihin, jolloin ne suovat virikkeitä käsille, keholle
ja mielelle. Tärkeää kävijöille on kuitenkin sosiaaliset
suhteet, joita syntyy ja joita ylläpidetään eri kerhoissa.
Eläkeläisjärjestöjen lisäksi talon tiloja käyttävät myös
muut yhdistykset ja ryhmät. Osa kokoontuvista ryhmistä on erilaisia vertaistukiryhmiä. Lisäksi talossa
järjestettiin vuoden aikana jonkin verran erilaisia tapahtumia ja perhejuhlia kuten häitä. Tiloissa järjestettiin myös koulutuksia.
Talon käyttäjien toiveiden kuulemista varten Sepänkeskuksessa on toiminut useiden vuosien ajan talotoimikunta, jonka jäsenet koostuvat kokous- ja toimistotiloja käyttäväistä tahoista, ja jossa KYT ry:tä edustaa
toiminnanjohtaja ja Sepänkeskuksen vastaava aulahenkilö. Vuonna 2020 talotoimikunta kokoontui vain
2 kertaa koronan vuoksi.

Koronan sävyttämä vuosi
Sepänkeskus oli kiinni koronaviruksesta johtuvan
valtakunnallisen poikkeustilanteen vuoksi 18.3.31.5.2020. Henkilökunta ilmoitti kokoustiloja varanneille varausten peruuntumisista, mutta toimistovuokralaiset saivat edelleen käyttää toimistojaan.
Niille toimistovuokralaisille, joiden talous oli vaarassa
koronaviruksen vuoksi, myönnettiin vuokrahuojennuksia. Lisäksi vakituisia varauksia tehneitä tahoja ei
veloitettu Sepänkeskuksen sulun ajalta peruuntuneista vuoroista. Siivoamista tehostettiin ja hygieniakäytännöistä informoitiin kävijöitä Sepänkeskuksen avattua ovensa. Lisäksi syksyllä molempien kulkuovien
läheisyyteen hankittiin käsidesiautomaatit.

Tilavarauksien kirjaamisessa otettiin käyttöön sähköinen tilavarausjärjestelmä maaliskuun alkuun mennessä. Sen käyttöönotto vapautti työaikaresursseja sekä
helpotti varausten hallintaa. Syyskauden alkaessa oli
merkkejä koronatilanteen kääntymisestä huonompaan suuntaan, jolloin Sepänkeskuksen henkilökunta
pyrki järjestämään vakituisesti kokoontuville kerhoille
suurempia tiloja turvallisempaa kokoontumista varten niiltä osin, kuin se oli mahdollista. Alueellisten koronarajoitusten muuttuessa syksyn mittaan asiakkaita informoitiin uusista rajoituksista ja kokoontumisen
ehdoiksi asetetuista hygienia- ja turvavälivaatimuksista. Näillä toimenpiteillä pyrittiin mahdollistamaan yhdistysten ja ryhmien toiminnan jatkuminen.
Keväällä havaittiin tarve Sepänkeskuksen eläkeläisjärjestöille suunnatusta digikoulutuksesta. Vahtimestari
Sari Kolari kartoitti järjestöjen eri tarpeita koulutuksen suhteen, joiden pohjalta luotiin yhdessä KYT Järjestöpalveluiden kanssa Digisepät -oppimisryhmä,
joka oli tarkoitus toteuttaa syksyn aikana. Ryhmää ei
lopulta pystytty toteuttamaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Talotoimikunnan jäsenet pitivät koulutusta kuitenkin tarpeellisena, ja antoivat arvokasta
palautetta, jonka pohjalta sitä voi kehittää eteenpäin.
Oppimisryhmää yritetään järjestää uudelleen vuonna
2022 riippuen koronatilanteesta.
Koronaviruksen pelko ja rajoitukset leikkasivat Sepänkeskuksen kävijämäärää rajusti vuonna 2020. Yhteensä kävijöitä kertyi vuoden aikana vain 14 011, joskin
oikea luku on suurempi sillä kaikki ryhmät eivät merkitse kävijämääriään ylös kokoustiloissa sijaitseviin luetteloihin. Ryhmiä aiotaankin kehottaa vuoden 2021
aikana merkitsemään kävijämääränsä aktiivisemmin.
Vaikka ryhmäkoot pienenivät syksyllä, niin eri ryhmien määrä ei vähentynyt yhtä voimakkaasti. Kävijöillä oli edelleen mahdollisuus osallistua eri kerhoihin,
ja erityisen tärkeää se oli eläkeläisille, vaikka moni halukas ei voinutkaan osallistua rajoitusten vuoksi. Syyskaudella Sepänkeskuksen tiloja käyttivät myös monet
muut yhdistykset, jotka eivät olleet aiemmin tehneet
varauksia. Syyksi moni kertoi, että muualla oli suljettu
tiloja ja peruutettu vuoroja.
Sepänkeskus pystyi olemaan auki erilaisista kokoontumisrajoituksista huolimatta. Ryhmien ohjeistamisen ja asiakkaiden turvallisuudesta sekä hygieniasta
huolehtimisen ansiosta, vuonna 2020 asiakkaiden ja
henkilökunnan piirissä ei todettu yhtäkään koronavirustapausta.
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KYTin HANKETOIMINTA VUONNA 2020
Osaamisella järjestöihin, Uraverkosto & Koutsaamo2, Luontovoimaa!, Paikko,
Välitin ja Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

OSAAMISELLA
järjestöihin

Otto-hankkeen Eija ja Sirpa hankkeen alkaessa syyskuussa

UUSI HANKE, OSAAMISELLA JÄRJESTÖIHIN
Osaamisella järjestöihin -hanke käynnistyi syyskuun alussa. Hanketta toteutetaan projektipäällikön Eija Lapin, hankekehittäjän Sirpa Pekkarisen sekä osa-aikaisen tiedottajan Henna
Takalan ja talousassistentin Hanna Jäntin voimin (1.9.2020-28.2.2023). Rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän kaupunki ja KYT itse.
Lempinimen saaneen Otto -hankkeen toiminta on
tarkoitettu jyväskyläläisille, osatyökykyiseksi itsensä tunteville ja työelämän ulkopuolella oleville työikäisille. Oton toiminnassa edistetään osallisuutta,
mahdollistetaan osallistuminen ja vaikuttaminen.
Jokaisen osallistujan toimijuutta, vahvuuksia ja
osaamista tunnistetaan sekä toiminta- ja työkykyä
arvioidaan. Osaamista, työ- ja toimintakykyä tuodaan esille järjestöjen tarjoamissa eri tehtävissä.
Yhtä lailla myös järjestöjä itseään autetaan huomaamaan omien tehtävien ja rekrytointien mahdollisuudet osatyökykyisen keskuudessa.
Oton toiminnassa mahdollistetaan osallistuminen
ja osallisuus, jokainen osallistuja tulee kuulluksi ja
nähdyksi. Henkilön oma osaaminen ja jaksaminen
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huomioidaan, häntä arvostetaan sellaisena kuin
hän on. Alkukartoituksella tuodaan osallistujan
oma kiinnostus ja aiempi osaaminen osaksi sisältöjä. Välillä ravistellaan omia rajoja ja mukavuusalueita kokeillen aivan uudenlaista, ennen kokematonta
toimintaa.
Osallistujien toiminta- ja työkykyä arvioidaan itsenäisesti ja avustettuna Kykyviisari-menetelmällä
sekä monipuolisilla etätehtävillä ja itsearvioinneilla. Osallisuus ja toiminnallisuus tehdään näkyväksi
ja niistä saa todistuksen. Järjestöjen tehtävissä on
mahdollista tunnistaa osaaminen PAIKKO-menetelmän avulla.

Toiminnan sisällöt on teemoitettu, esim. pienellä
rahalla toimeentulo, ravitsemus ja ruoanlaitto, mielen hyvinvointi, kulttuuri ja taide, kierrätys ja kestävä arki, aktiivinen kansalaisuus, sekä ulkoilu ja
liikunta.
Osallistujien elämän tilanteet ja koronarajoitteet
ovat tuoneet rajoitteita mahdollisuuksiin liikkua ja
tulla hankkeen toimintatiloihin. Ratkaisuksi on mietitty mahdollisuutta tarjota toimintaa tietyin edellytyksin eri asuinalueille, jos vain sopiva tila tarjoutuisi käyttöön.
Ensimmäisellä 4,5 kuukauden toimintajaksolla Otto
on tarjonnut 13 osallistujalle toimintaa kolmena
päivänä viikossa, ryhmätoimintaa yhdessä tehden
ja toimien, vertaisohjaajan, hanketyöntekijän tai
ulkopuolisen asiantuntijan opastamana. Tarvittaessa on annettu yksilöohjausta yksittäisten asioiden
kanssa. Toiminnasta on laadittu jaettavaksi osallistujille

useamman viikon lukujärjestys, jota päivitetään viikoittain. Ryhmätoiminnassa on hyödynnetty osallistujien osaamista ja asiantuntijuutta vertaisohjaajina. Opastusta on mm. saatu Discordin käyttöön,
kädentaitoihin sekä kokemusasiantuntijuutta moniin eri elämän vaiheisiin. Discord-keskusteluja on
käyty yhdessä ryhmän kanssa tai yksittäin. Tutustumiskäynneillä on tutustuttu mm. eri järjestöihin ja
niiden tarjoamiin vapaaehtoistehtäviin sekä muihin
osallistujia kiinnostaviin tutustumiskohteisiin.
Osallistujilta saadussa palautteessa osallistuminen
toimintaan on tuonut heille rytmiä ja tekemistä
arkeen sekä ryhmään kuulumisen ja vertaisuuden
tunteen. Jokaista osallistujaa on arvostettu yksilöinä, sellaisena kuin he ovat. Hankkeen viestintävälineeksi on otettu koronan myötä käyttöön Discord,
lisäksi käytetään Whatsappia, puhelinta ja sähköpostia.

KUVA: Oton onnenpyörän avulla suunnitellaan toiminnan sisältöjä
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2
Uraverkosto & Koutsaamo2
Uraverkosto & Koutsaamo2 -hanketoiminta käynnistyi 1.1.2019 ja kolmivuotinen hankekausi päättyy 31.12.2021. Rahoitus hanketoimintaan tulee Keski-Suomen TE-toimistolta
ja Jyväskylän kaupungilta. Rahoitus myönnetään toimintavuosi kerrallaan. Vuoden 2020
aikana Uraverkosto & Koutsaamo2 -hanketoiminnassa työskenteli TE-hallinnon avustuksella palkattuna kolme työntekijää 100 % työajalla. Hankepäällikön tehtävissä toimi Tuuli
Sahi ja uraohjaajina Katri Karjula sekä Mohammad Ghadiri.

Toiminnan tavoite
KYT ry:n työllisyyspoliittista rahoitusta saavan Uraverkosto & Koutsaamo2 -hanketoiminnan tavoitteena on
auttaa työttömiä työnhakijoita kestävään työllistymiseen ja itseohjautuvuuteen oman urapolun suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteeseen pääsemiseksi
työnhakijoille tarjotaan mm. henkilökohtaista ja ryhmämuotoista uraohjausta sekä eri teemoin työnhakua tukevia ryhmävalmennuksia. Lisäksi Uraverkosto
koordinoi kolmen työllisyyspoliittista rahoitusta saavan hankkeen (KYT ry:n Uraverkosto & Koutsaamo2,
Keski-Suomen Nuorisoseurojen Leipää ja Kulttuuria ja
Jyvässeudun 4H:n Luotsaamo LAB) verkostoyhteistyötä ja vuoden 2020 aikana kehitettyä laajempaa uraohjaustyötä tekevien vertaisverkostoa.

nan kokonaisosallistujamäärän ollessa yhteenlaskettuna 140 henkilöä. Lisäksi koronaepidemian aikana
Uraverkosto tuotti verkkovalmennuksia hankkeen
kohderyhmille. Valmennuksia oli katsottu vuoden
2020 loppuun mennessä yhteensä 1197 kertaa.
•

Uraverkosto & Koutsaamo2 -hankkeen yksilöohjauksen 95 asiakkaasta 55 % (52 hlö) on ollut
työttömänä alle 12 kuukautta, 24 % (23 hlö) yli 12
kuukautta ja 9 % (9 hlö) yli 24 kuukautta.

•

Kohderyhmä muodostui kantasuomalaisista 55
% (52 hlö) ja maahanmuuttajista 45 % (43 hlö).

•

Korkeakoulutettuja asiakkaista oli 41 % (39 kpl),
ammatillisen koulutuksen saaneita 48 % (46 hlö)
ja ammattia vailla olevia 11 % (10 hlö). Oppilaitoksesta valmistuvia hankkeen toiminnassa oli
mukana kaikkiaan 13 % (12 hlö), heihin kuului
sekä aiemmin ammatin hankkineita ja samaan
aikaan opintojen kanssa työttömän statuksella
olevia.

•

Ylivoimaisesti suurin osa hankkeen asiakkaista
oli työikäisiä, 25–59-vuotiaita (93 %). Alle 25-vuotiaita asiakkaita oli 2 henkilöä (2 %) ja yli 60-vuotiaita puolestaan 5 henkilöä (5 %). Asiakkaista naisia oli 62 (65 %) ja miehiä 35 (34 %). 3 %:lla (3 hlö)
oli jokin todettu vamma tai sairaus.

Toiminnan tulokset
Uraverkosto & Koutsaamo2 -hanketoiminnassa tavoiteltiin määrällisesti vuoden 2020 aikana n. 130:tä
työtöntä työnhakijaa osallistumaan toimintaan. Hankkeelle asetetut asiakastavoitteet saavutettiin ja jopa
hiukan ylitettiin poikkeusoloista huolimatta vuoden
2020 aikana. Yksilölliseen uraohjaukseen osallistui
poikkeuksellisen vuoden aikana kaikkiaan 95 henkilöä ja yksilöohjauksen tapaamisia näiden asiakkaiden
kanssa kertyi läsnä- ja etätapaamisina vuoden aikana
kaikkiaan 842 kpl. Lisäksi alkuvuonna hankkeen ryhmävalmennuksiin osallistui 45 henkilöä, hanketoimin-
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Toiminnan vaikuttavauus

Hanketoiminnan sisältö

•

Vuoden 2020 aikana yksilöohjauksessa olleista
asiakkaista on työllistynyt avoimille työmarkkinoille 20 henkilöä (21 % asiakkaista), työkokeiluun
16 henkilöä (17 %), palkkatukityöhön 5 henkilöä
(5 %).

•

Muihin toimenpiteisiin on ohjautunut yhteensä
20 henkilöä, joista opiskelemaan siirtyneitä oli
yhteensä 13 henkilöä (14 %).

•

Kaikkiaan 54 henkilöä (57 %) on päässyt vuoden
2020 aikana konkreettisesti eteenpäin omalla
työllistymisen polullaan.

•

Keväällä 2020 Uraverkoston & Koutsaamo2 -hankkeen asiakkaille toteutettiin palautekysely, jossa
mitattiin laadullisissa tavoitteissa onnistumista.
100 % kyselyyn vastanneista suosittelisi toimintaan osallistumista myös muille. Palautekyselyn
perusteella asiakkaat arvostivat erityisesti kiireetöntä ja laadukasta ohjausta sekä mahdollisuutta
saada apua tarpeen tullen.

Vuoden 2020 alusta Uraverkoston & Koutsaamo2n
toiminnassa jatkettiin henkilökohtaisen uraohjauksen
tarjoamista työnhakijoille suunnitelmien mukaan.
Kevään 2020 koronaepidemian aikana hanketoiminnan työntekijät siirtyivät maaliskuussa noin kolmeksi
kuukaudeksi kokonaan etätöihin. Etätöihin siirryttäessä myös henkilökohtaista uraohjausta muokattiin
etäversioksi, jota toteutettiin puhelinyhteyksin sekä
verkkoalustoilla. Huolimatta poikkeustilanteesta henkilökohtaista uraohjausta pystyttiin pitämään suunnitellusti yllä ja sen avulla pystyttiin palvelemaan kotiin
eristäytyneitä työnhakijoita. Elokuusta alkaen henkilökohtaista uraohjausta sai jälleen kasvokkain, mikä
on ollut erityisen tarpeellista varsinkin maahanmuuttaja-asiakkaille.
Alkuvuodesta 2020 järjestettiin Uraverkostossa toimivien hankkeiden kanssa yhteistyössä kolme ryhmävalmennusta oman osaamisen tunnistamiseen
ja markkinointiin, käsityöaloihin (yhteistyössä Välitin
-hankekokonaisuuden kanssa) ja työnhaun verkostoihin liittyen. Kevään ja syksyn aikana tehtiin yhteistyötä Monikulttuurikeskus Glorian kanssa erityisesti
maahanmuuttajille suunnattujen ryhmävalmennusten kehittämiseksi. Näitä valmennuskertoja ehdittiin

Katri Karjula

Tuuli Sahi

Mohamman Ghadiri
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järjestää keväällä ennen koronaepidemiaa kolme ja
syksyllä kaksi. Keväällä 2020 oli suunniteltu toteutettavan kaikkiaan yhdeksän ryhmäkokoontumisina toteutettavaa tapahtuvaa valmennusta, jotka poikkeusolojen vuoksi jouduttiin muokkaamaan etäversoiksi.
Ennen epidemiaa alkaneen työnhaun verkostoihin
liittyvän ryhmävalmennuksen toteuttamista muokattiin valmennuksen aikana etätoteutukseen sopivaksi ja valmennus saatettiin loppuun siinä aloittaneen
ryhmän kanssa verkkoversiona. Ryhmävalmennusten
yhdeksän suunnitellun läsnäoloversion tilalle tuotettiin vastaavan sisältöisiä verkkovalmennuksia YouTubeen yhteensä 10 kappaletta. Kaksi valmennuksista
(Oman osaamisen tunnistaminen ja Osaamisen markkinointi) koostuvat 3 x 1 h mittaisista videoista tehtävineen ja loput 8 verkkovalmennusta koostuvat n. 1 h
mittaisista videotallenteista. Verkkovalmennukset tavoittivat hyvin kohderyhmää ja olemme saaneet niistä
yhteistyöverkostosta hyvää palautetta.
Uraverkoston koordinoiman kolmen hankkeen muodostaman verkostoyhteistyön tuloksena vuoden
2020 aikana toteutettiin mm. Uraverkoston sateenvarjo yksilöohjauksen työkaluksi kaikille hankkeille,
kolme ryhmävalmennusta työnhakija-asiakkaille, 18
kpl yhteisiä verkkovalmennuksia YouTubeen sekä
alusta uraohjaajien yhteisöoppimiselle, nimeltään
Uraverkoston kahvihuone, joka on kokoontunut vuoden aikana 9 kertaa. Toiminnasta kiinnostuneita alan
ammattilaisia osallistui kahvihuoneeseen kuluneena
vuonna yhteensä 28 henkilöä eri puolelta Suomea.
Lisäksi kolmen hankkeen muodostaman verkoston
henkilöstölle ostettiin yhteinen koulutus- ja toiminnan kehittämispäivä ja verkosto järjesti itse työntekijöilleen suunnatun LinkedIn koulutuksen. Verkosto
kokoontui myös vaihtelevissa kokoonpanoissa kehittämistiimien tapaamisiin, aiheinaan yksilövalmennus,
ryhmävalmennus ja yhteinen viestintä.
Elokuussa Koutsaamo & Uraverkosto -hankkeen toimintaa kehitettiin vastaamaan entistä paremmin koronanviruksen tuomiin haasteisiin ja epävarmuuteen
työmarkkinoilla. Etätyöhön ja etäohjaukseen siirtyminen toi mukanaan tarpeen kehittää myös viestintää,
jotta asiakasohjautuvuus etäoloissa voitiin turvata.
Lisäksi erityisolot korostivat jo aiemmin tehtyjä huomiota siitä, ettei yhden yhtenäisen mallin mukaan
rakennettu uraohjaus palvele kaikkia asiakasryhmiä
parhaalla mahdollisella tavalla. Erot esimerkiksi maahanmuuttajataustaisen ja korkeakoulutetun kantasuomalalaisen työnhakijan valmennustarpeissa ovat
ajoittain suuret. Hanketta kehitettiinkin niin, että
Koutsaamo2 vastasi jatkossa Mohammad Ghadirin
toimesta maahan muuttaneiden työnhakijoiden tues-
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ta, ja Uraverkostossa edelleen koko hankkeen projektipäällikkönä toimiva Tuuli Sahi ja Katri Karjula lähtivät
kehittämään uutta palvelua, joka mahdollistaisi itsenäisen ja aktiivisen, mutta epävarman tai suuntaansa
etsivän työnhakijan uravalmennuksen kohti kestävää
työllistymistä myös haasteellisina aikoina.
Elokuusta 2020 alkaen Koutsaamo2 -hanke on keskittynyt maahan muuttaneiden työnhakijoiden ohjaukseen ja ohjaustyön kehittämiseen. Syksyllä 2020
koronaepidemia rauhoittui ja kasvokkain tapahtuvat ohjaukset työnhakijoiden kanssa käynnistyivät
jälleen. Hankkeeseen ohjautui syksyn aikana paljon
uusia asiakkaita ja toiminnassa kehitettiin edelleen
asiakkaiden tarpeen mukaisesti räätälöityä henkilökohtaista uraohjausta sekä tiimivalmennusta. Lisäksi laadittiin uusia työkaluja, joilla voidaan kartoittaa
maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden palvelutarvetta ja osaamista sekä laatia henkilökohtaisia uravalmennussuunnitelmia. Hankkeen kehittämistyössä
huomioitiin maahan muuttaneiden työnhakijoiden
tarpeet ja pyrittiin vastaamaan niihin entistä paremmin.
Uraverkosto koordinoi edelleen työllisyyspoliittisten
hankkeiden yhteistä toimintaa ja uraohjaajien verkostoitumista, mutta tämän verkostotoiminnan rinnalle
kehitettiin täysin uusi, erityisesti korkeakoulutetuille
ja avoimille työmarkkinoille suuntaaville työnhakijoille suunnattu palvelu, työelämämuovailu. Työelämämuovailun ensimmäinen ja aiempaa kurssimuotoisempi pilottiryhmä, työelämän muovailustudio,
käynnistyi 20.10.2020 ja uravalmennukseen muovailustudiossa osallistui 10 asiakasta. Tätä toimintaa aiotaan kehittää edelleen vuoden 2021 aikana.

Uraverkoston uusi ilme.

Sidosryhmäyhteistyö
Uraverkosto & Koutsaamo2 toimi vuoden 2020 aikana yhteistyössä Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Koronaepidemian myötä yhteisiä asiakkaille suunnattua valmennustoimintaa ei ole ollut,
mutta yhteydenpito ja tiedottaminen toiminnasta on
ollut säännöllistä sekä molemminpuolista. Molemminpuolista yhteydenpitoa on ollut myös Jyväskylän
kaupungin Kunnolla Töihin -hankkeen kanssa. Hankepäällikkö toimi vuonna 2020 varajäsenenä Ohjaamo
Jyväskylän ohjausryhmässä ja nuorten osalta yhteistyötä tehtiin Ohjaamon kanssa. Hankepäällikkö osallistui myös KYT ry:n maakunnallisen työllisyyspoliittisen yhteistyöryhmän toimintaan. Yhteistyötä tehtiin
ESR-rahoitteisen Välitin-hankekokonaisuuden kanssa

ryhmävalmennusten sekä Välittimen koordinoiman
Palkkatuki.fi-sivuston tiimoilta. Maahanmuuttajien
ohjauksessa on tehty yhteistyötä mm. eri oppilaitosten, Jyvälän Setlementti ry:n, Huhtasuon Kylä-toimiston, Paremmin Yhdessä ry:n, Monikulttuurikeskus
Glorian ja Info Glorian kanssa. Ghadiri osallistui myös
Paremmin Yhdessä ry:n järjestämille maahanmuuttajahankkeiden kahveille, joissa käsiteltiin työllisyyteen,
koulutukseen ja kotoutumiseen liittyviä asioita. Kansalaistoiminnankeskus Mataran, Mataran työllistämistoiminnan ja muiden Mataralla toimivien järjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Uraverkoston
koordinoimaan verkostotoimintaan pyritään jatkossa
saamaan mukaan myös muita toiminnasta hyötyviä
työllisyyden parissa toimivia tahoja Keski-Suomessa.

Uraverkoston webinaareissa oli puhujana muun
muassa Perttu Pölönen.
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Luontovoimaa!-hanke
Luontovoimaa! -hanke on osa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen
(STEA) ARVOKAS -eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelmaa (2018-2021).
Hankkeessa tuetaan haavoittuvassa asemassa olevia naismaahanmuuttajia
heidän yhteiskunnallisten tukiverkostojen kasvattamisessa, tutustuttamalla heitä suomalaisiin naisiin,
sekä ohjataan voimavarojen lisäämisessä luonto- ja
taidelähtöisin menetelmiä käyttäen. Hankepäällikkönä Luontovoimaa! -hankkeessa toimii Tiina Miettinen ja hankekehittäjänä Jenni Helin.

Kuvittele pieni ryhmä naisia askeltamassa, puheen
sorinaa, hiljaisuutta, metsän peittoon vaipumista:
sellaisia ovat Luontovoimaa! -hankkeen naisten kävelyt Jyväskylän asuinalueiden lähiluonnossa. Kävelyjä järjestettiin kerran viikossa kolmella asuinalueella: Kuokkala, Keltinmäki ja Huhtasuo. Kasvokkain
tapahtuvia kävelyjä toteutettiin vuoden 2020 aikana
27 viikkona, yhteensä 78 yksittäistä ohjattua kävelyä. Lisäksi keväällä 2020, pandemia rajoitusten ollessa tiukimmillaan toteutettiin kahdeksan kävelyä
videopuheluna (Zoom-ohjelmalla).
Kasvokkain tapahtuville kävelyille osallistuttiin yhteensä 46 kertaa, kolmentoista eri ihmisen toimesta.
Kuusi heistä oli hankkeemme kouluttamia suomalaisia luontoystäviä ja seitsemän maahanmuuttajanaisia. Videopuhelun kautta kahdeksalle etäkävelyille
osallistuttiin 20 kertaa ja osallistujat olivat kaikki
maahanmuuttajanaisia, ja heitä oli neljä eri naista.
Sääolosuhteiden vuoksi toimintaa sisätiloissa toteutettiin viisi kertaa vuoden 2020 aikana. Sisätoimintaan osallistui kaiken kaikkiaan kolme henkilöä,
joista kaksi oli maahanmuuttajataustaisia ja yksi suomalainen luontoystävä.
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Korona pandemian takia vuonna 2020 jalkautuvaa,
kasvokkain tai pienryhmissä tehtävää markkinointityötä asuinalueilla ei toteutettu lainkaan. Sen sijaan
tuotettiin 43 videovlogia, joiden avulla pyrittiin sekä
palvelemaan hankkeen toiminnassa jo mukana olevia naisia sekä madaltamaan kynnystä uusien naisten toimintaan mukaan saamiseksi. Lisäksi jaettiin
muun muassa menetelmäosaamista sekä tehtiin
asiakasyhteistyötä monien hankkeen yhteistyökumppanien kanssa pitkin vuotta. Hanke näkyi alueellisissa lehdissä (Keskisuomalainen, Kuokkanen ja
HUHTAsuolainen -lehdet) kirjoittaen niihin erilaisia
artikkeleja (6 kappaletta). Näkyvyyttä saatiin myös
valtakunnallisesti
Arvokas-koordinaatiohankkeen
kautta, kun he tuottivat SOSTEBlogiin kirjoituksen
toiminnastamme. Tammikuussa oltiin mukana myös
Vapaaehtoistoiminnan messuilla sekä helmikuussa
kertomassa vapaaehtoistoiminnan infossa luontoystävätoiminnastamme. Toukokuussa vierailtiin myös
Mataran arki-infossa. Lisäksi toimintaan osallistuneista maahanmuuttajanaisista kaksi tuotti videot,
joissa he kannustavat toisia naisia luontokokemusten pariin ja toivat esiin luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa elämässään.

Arktinen kellunta -vain rohkeille naisille.
Toiminnoissamme uskaltaa kokea ja kokeilla,
koska kaikkia tuetaan.

Naisten kävelyillä osallistuttiin
UlkonaKuinLumiukko -kampanjaan. Jennin ja
Tiinan iloa yhdessä rakentuneen
lumiakan kanssa.

Naisten verkostoitumista tuettiin myös erilaisia retkipäiviä toteuttaen. Maaliskuussa lumikenkäiltiin ja
pilkittiin naisten talvipäiväretkellä Ladun Majalla, kesäkuussa tutustuttiin Suomen luonnon antimiin villiyrttiretkellä Sumiaisiin, syyskuussa oli aika korjata
satoa ja tehdä sieniretki Laajavuoreen, lokakuussa ihmeteltiin Isojärven kansallispuiston syystunnelmaa ja
joulukuussa ehdittiin vielä tekemään arktisen kellunnan merkeissä talviretkipäivä Laukaaseen. Retkipäiviin
osallistui yhteensä yksitoista eri maahanmuuttajanaista sekä neljä eri luontoystävää.

Naisten verkostoitumista tuettiin myös erilaisia retkipäiviä toteuttaen. Maaliskuussa lumikenkäiltiin ja
pilkittiin naisten talvipäiväretkellä Ladun Majalla, kesäkuussa tutustuttiin Suomen luonnon antimiin villiyrttiretkellä Sumiaisiin, syyskuussa oli aika korjata satoa ja
tehdä sieniretki Laajavuoreen, lokakuussa ihmeteltiin
Isojärven kansallispuiston syystunnelmaa ja joulukuussa ehdittiin vielä tekemään arktisen kellunnan merkeissä talviretkipäivä Laukaaseen. Retkipäiviin osallistui yhteensä yksitoista eri maahanmuuttajanaista sekä neljä
eri luontoystävää.

Taidetoimintana järjestettiin helmikuussa Koru ja
kynttilä -tule ja tee! työpaja, johon ei valitettavasti ilmoittautunut riittävästi osallistujia sen järjestämiseksi.
Kynttilöitä tehtiin yhdessä kuitenkin kahden maahanmuuttajanaisen kanssa yhtenä sadepäivänä, jolloin ei
päästy ulos kävelemään. Elokuuhun suunniteltu Metsälaulukävely peruuntui myös vähäisen osanottajamäärän vuoksi luultavammin koronapandemian vaikutuksesta.

Taidetoimintana järjestettiin helmikuussa Koru ja kynttilä -tule ja tee! työpaja, johon ei valitettavasti ilmoittautunut riittävästi osallistujia sen järjestämiseksi.
Kynttilöitä tehtiin yhdessä kuitenkin kahden maahanmuuttajanaisen kanssa yhtenä sadepäivänä, jolloin ei
päästy ulos kävelemään. Elokuuhun suunniteltu Metsälaulukävely peruuntui myös vähäisen osanottajamäärän vuoksi luultavammin koronapandemian vaikutuksesta.

Vuoden aikana hankkeen toimintoihin osallistui 12 uutta maahanmuuttajanaista ja hanke pysyi pandemiasta
huolimatta tavoitteessaan uusien maahanmuuttajanaisten toimintaan osallistamisen osalta. Valitettavasti
pandemialla oli merkittävä vaikutus hankkeen vapaaehtoistoimintaan ja vuoden aikana mukaan saatiin
vain 4 uutta suomalaista naista luontoystäviksi. Hanke
on kuitenkin vielä kokonaistavoitteessaan koulutettujen vapaaehtoisten eli luontoystävien määrässä, koska
vapaaehtoisia on koulutettu edeltävinä vuosina tavoitetta enemmän. Luontoystäväkoulutuksia järjestettiin
vuoden aikana kaksi: tammi- ja elokuussa.

Vuoden aikana hankkeen toimintoihin osallistui 12 uutta maahanmuuttajanaista ja hanke pysyi pandemiasta
huolimatta tavoitteessaan uusien maahanmuuttajanaisten toimintaan osallistamisen osalta. Valitettavasti
pandemialla oli merkittävä vaikutus hankkeen vapaaehtoistoimintaan ja vuoden aikana mukaan saatiin vain
4 uutta suomalaista naista luontoystäviksi. Hanke on
kuitenkin vielä kokonaistavoitteessaan koulutettujen
vapaaehtoisten eli luontoystävien määrässä, koska vapaaehtoisia on koulutettu edeltävinä vuosina tavoitetta
enemmän. Luontoystäväkoulutuksia järjestettiin vuoden aikana kaksi: tammi- ja elokuussa.
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PAIKKO-osaamisen tunnistamista verkostoissa
PAIKKO on kokonaisvaltainen osaamisen tunnistamisen järjestelmä, jonka puitteissa tunnistetaan oppimismahdollisuuksia, tunnistetaan osaamista ja koulutetaan järjestelmän käyttäjiä. Järjestelmän kehittäminen on aloitettu KYT ry:n toteuttamassa
ESR-hankkeessa PAIKKO-paikka pajalta, jonka toteuttaminen aloitettiin 2012. Järjestelmää on kehitetty siitä lähtien johdonmukaisesti julkisten rahoitusten turvin.
Tavoitteeksi vuodelle 2020 asetettiin käyttäjämäärien
kasvattaminen ja alueellinen laajeneminen. Vuoteen
2018 saakka toiminta keskittyi rahoitusten vuoksi
Keski-Suomen alueelle. Tämän jälkeen tavoitteena
on ollut laajentaa käyttöaluetta muihin maakuntiin.
Vuonna 2020 toimintaa rahoittivat useat Aluehallintovirastot.
Vuoden aikana solmittiin 20 uutta käyttöönottosopimusta (sopimusten kokonaismäärä 82). Niiden jälkeen
PAIKKOjärjestelmä oli käytössä 67 kunnan alueella
(useassa kunnassa monia toimijoita) ja 14:ssa Suomen
18 maakunnasta. Uusia oppimisympäristöraportteja
tehtiin vuoden aikana lähes 200 ja samaan aikaan päivitettiin lähes saman verran jo julkaistuja raportteja
tutkintojen perusteiden muututtua. Erityisesti syksyllä
tehtiin merkittävä määrä uusia käyttäjäsopimuksia ja
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saatiin runsaasti yhteydenottoja mahdollisilta uusilta
käyttäjiltä.
Vuoden loppupuoliskolla rajalliset resurssit alkoivat
vaikuttaa mahdollisuuksiin laajentaa toimintaa. Kahden henkilön työpanoksella markkinoinnin toteuttaminen ja kasvaneen käyttäjäkunnan tarpeet oppimisympäristöjen tunnistamisessa ja koulutuksissa
johtivat kompromissien tekemiseen ja pidentyneisiin
odotusaikoihin tunnistamisten osalta. Myös koronapandemian aiheuttamat rajoitteet vaikuttivat toiminnan toteuttamiseen hidastaen prosesseja.
PAIKKOtiimissä työskentelivät vuoden aikana laatupäällikkö Susanna Uusitalo ja suunnittelija Kaisa Peuha. Järjestelmän ylläpitopalvelut ostettiin sopimuksen
mukaisesti Yhteisöagentti Oy:ltä.

Laajenemisen seurauksena koulutustarve lisääntyi,
samoin tarve oppimisympäristöjen tunnistamiskäynneille. Uusien käyttäjien tukeminen kädestä pitäen
katkesi kuitenkin jo maaliskuussa koronapandemian
vuoksi. Pystyäksemme tukemaan käyttäjiä opinnollistamisen aloittamisessa, käynnistimme maaliskuussa
PAIKKOtyökirjan kirjoittamisprosessin, joka saatiin
pääosin toteutettua kevään tiukan etätyösuosituksen
aikana. Työkirja julkaistiin 11.9. ensimmäisenä KYT ry
julkaisuja -sarjan teoksena.
Suurin osa koulutuksista ja infotilaisuuksista siirtyi
toteutettaviksi verkossa. Silti päästiin toteuttamaan
myös merkittävä määrä pajavierailuja ja tunnistamiskatselmuksia sekä alueellisia PAIKKOkoulutuksia.

Koulutus/tilaisuus		

määrä osallistujat

PAIKKOinfot				20
Osaamistodistuksen
käyttöönottokoulutukset		
10
Verkostotapaamiset, seminaari
5
Asiantuntijakoulutus ja
- tapaamiset				
7
Pajavierailut/oppimisympäristöjen
tunnistaminen			 53

199
210
140
94
-

Vuoden 2020 aikana valmistui 12 uutta PAIKKOasiantuntijaa ja koulutuksiin osallistuneiden määrä yllätti
positiivisesti (643). Syksyn aikana viimeisteltiin myös
opas PAIKKOasiantuntijoille ja valmisteltiin tulevaa
vaikuttavuusviestintää.
INTO – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n hallinnoiman kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö tiivistyi syksyllä 2020.
Aktiivinen osallistuminen valtakunnalliseen osaamiskeskustyöhön helpotti työpajatoimijoiden kontaktointia ja avasi uusia kanavia toiminnan kehittämiselle.
Vuoden lopussa osallistuimme toisena toteuttajana
alueellisten opinnollistamisverkostojen perustamistapaamisiin.

Vuosi 2020 oli voimakkaan
laajenemisen aikaa

Toiminnan vaikuttavuus
Osaamistodistustoiminnan vaikuttavuudella on havaittavissa eri tasoja. Yksilötasolla osaamistodistus
kasvattaa saajansa itsetuntoa ja mahdollistaa uudella
tavalla oma osaamisen sanoittamisen ja tunnistamisen. Valmennusorganisaatioissa opinnollistaminen,
oppimismahdollisuuksien arvioiminen ja raportointi
luo uutta toimintakulttuuria ja lisää valmennustoiminnan tavoitteellisuutta. Tämä lisää yhteistyötä alueen
muiden toimijoiden kanssa ja parantaa mahdollisuuksia hakeutua koulutukseen ja työllistyä. Yhteiskunnallisesti osaamisen tunnistaminen edistää vailla toisen
asteen tutkintoa jääneiden henkilöiden entistä laajempaa mahdollisuutta hakeutua koulutuksiin ja sitä
kautta se nostaa väestön koulutustasoa. PAIKKOtoiminta liittyy olennaisesti elinikäisen ohjauksen toteuttamiseen ja jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmän
kehittämiseen.

Yksi vuoden tärkeimmistä päänavauksista kehittämistoiminnan osalta on ollut osallistuminen kehittämishankkeiden toteuttamiseen osatoteuttajana. OTTO
– Osaamisella järjestöihin (ESR) – hanke tunnistaa
osallistujiensa osaamista PAIKKOmallin mukaisesti ja
Pesäpuu ry:n jälkihuoltovelvoitteen alaisille nuorille
suunniteltu Kiinni Veti -hankkeen esiselvityksessä kartoitetaan mahdollisuuksia osaamisen tunnistamisen
soveltamiselle kohderyhmässä. Tämä antaa mahdollisuuden testata toimintamallia erilaissa toimintaympäristöissä ja kehittää uusia toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen.
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Paula Malleuksen vetämä farkkutyöpaja
järjestettiin yhdessä Uraverkoston kanssa.

VÄLITIN-kehittämishankekokonaisuus
Välitin-kehittämishankekokonaisuus (1.3.2018 – 31.8.2020) päättyi elokuun lopussa. Välittimen ja viiden osahankkeen kokonaisuudessa luotiin uusia tapoja, joilla madallettiin
työtä vailla olevien työnhakijoiden kynnystä hakeutua työelämään, samalla vaikutettiin
työttömyyteen liittyviin negatiivisiin asenteisiin. Hankkeessa työskenteli projektipäällikkönä Eija Lappi, osa-aikaisena tiedottaja-assistenttina Henna Takala ja osa-aikaisena
talousassistenttina Hanna Jäntti. Toimintaa rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR),
Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki.
Työpaikan löytämisessä autettiin kaikkiaan 275 työtä vailla olevan työnhakijaa. Työnantajien tarpeet ja
työnhakijoiden osaaminen kohtasi 76 työllistyneen
osallistujan kohdalla. Omaa osaamista opintojen
pariin siirtyi vahvistamaan 52 työnhakijaa. Yritystoimintaa jäi pohtimaan vajaat 20 toimintaan osallistunutta. Hankkeen toimintaa ja vaikuttavuutta arvioitaessa määriteltiin osallistujien jakautuneen kolmeen
ryhmään, joista n. 50 % tarvitsi pitkäaikaista tukea ja
ohjausta, n. 25 % löysi jatkopolun lyhytaikaisemmalla tuella ja loput 25 % tarvitsi työllistymiseensä neuvontaa ansioluettelon ja hakemuksen laadintaan tai
vain pienen tuuppauksen oikeaan suuntaan. Nuoret
löysivät suunnan, opiskelemaan tai työhön ketterämmin, kuin ikääntyneemmät, jo pidempään työttöminä olleet. Myös maahan muuttaneet tarvitsivat
pitempään tukea ja räätälöityä toimintaa omien taitojen ja suunnan löytämiseksi.
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Määrällisten tulosten saavuttamisen lisäksi tulokseksi
voidaan mainita osahankkeiden kehittämät menetelmät ja toimintatavat, jotka poikivat mm. uusia hankkeita ja yhteistyökumppanuuksia. Hanketoteuttajien
omaan toimintaan jäi uusia toimintatapoja pysyvästi,
joillakin toiminta jopa laajentui kokonaan uudenlaisella toiminnalla.
Välittimen päätösseminaari jäi toteutumatta, mutta tilalle koostettiin tunnin mittainen video, joka on nähtävillä KYTin Youtubessa sekä KYtin hankeportfoliossa.
Samalta sivulta löytyvät myös kehittämistyön vaikuttavuudesta koottu raportti sekä linkit Välittimen välähdyksiä -blogiin ja valokuvanäyttelyyn. Sivulla on linkit osahankkeiden omille sivuille ja loppuraportteihin
sekä Kufu-hankkeen kokoamaan valokuvanäyttelyyn
toimintaan osallistuneiden valmistamista tuotteista.

Hanketoimijat (5) ja osahankkeen nimi:
• INNOtyöverkko Osuuskunta / Työbileet - kohti uuden ajan työtä
• Jyväskylän Katulähetys ry / Ekotuunari-hanke
• J yväskylän seudun Nuorisoseura ry / Virkku - virkeyttä ja työllistymisen tukemista kulttuurin keinoin
• Paremmin Yhdessä ry / Mä oon pihalla -hanke
• Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry / Kädentaitojen kulttuurifuusiot Kufu

Ekotuunari (Jyväskylän Katulähetys), kokosi yhteen
kädentaidoista kiinnostuneita työnhakijoita. Heitä
tuettiin monin eri tavoin työllistymisessä, tunnistamalla mm. taitoja, osaamista ja vahvuuksia sekä rohkaisemalla omatoimisuuteen. Yrittäjyydestä ja kevytyrittäjyydestä kiinnostuneiden sisäistä yrittäjyyttä
heräteltiin tutustumalla eri yrittäjyyden muotoihin.
Kufu (Kädentaitojen kulttuurifuusiot, Wari ry) vahvisti käsityöalasta kiinnostuneiden maahanmuuttajien
kädentaitoja ja työelämävalmiuksia. Työelämävalmiuksia vahvistettiin perehtymällä työelämän pelisääntöihin, mm. laatimalla aikatauluja, sopimalla
työskentelyajoista ja -tavoista sekä noudattamalla niitä. Toimintaan osallistuneiden sosiaaliset taidot ja yhteiskuntatietous vahvistuivat, kielitaito, alan sanasto
ja tiimityötaidot parantuivat työyhteisöön kuulumisen
myötä.

Virkku -hankkeen (Virkeyttä ja työllistymisen tukemista kulttuurin keinoin, Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry) nuorille työttömille suunnatut toiminnot
sisälsivät monipuolisesti luovaa, yhteisöllistä ja työelämään tutustuttavaa toimintaa. Työelämätietoutta
kartutettiin tutustumalla eri aloihin, työpaikkoihin,
työelämäosaamista edistäviin palveluihin sekä työelämän sirpaleisuuteen ohjaus- ja kulttuurialalla.
Ideoimalla, suunnittelemalla ja toteuttamalla työelämäprojekteja osallistujat saivat kaivattua käytännön
kokemusta työelämässä toimimisesta. Lisäksi mahdollistettiin epämukavuusalueelle menemistä ja siellä
toimimista. Menetelminä käytettiin luovan toiminnan
keinoja sekä tunnistamalla ryhmä- ja yksilövalmennuksessa kehittämishaasteita, joiden parissa olisi kiinnostus työskennellä.

Työbileet -hankkeen (INNOtyöverkko Osuuskunta)
tavoitteena oli mallintaa ja testata ohjausmenetelmiä,
joilla edistettiin koulutettujen maahanmuuttajien yrittäjämäistä tapaa työllistää itsensä. Osallistujia tuettiin
ja rohkaistiin ideoimaan omaa yrittäjyyspolkua, tekemään suunnitelmia, tämän lisäksi he harjoittelivat
ohjaus- ja kielitaitoaan järjestämälle erilaisia tapahtumia ja workshopeja sekä kohtaamalla yrittäjiä eri
tilaisuuksissa.
Mä oon pihalla (Paremmin Yhdessä ry) paransi maahan muuttaneiden työnhakijoiden työelämäedellytyksiä ja auttoi heitä urasuunnittelussa. Osallistujien kanssa etsittiin heidän koulutustaan vastaavia
työpaikkoja ja tehtiin hakemukset niihin, ennen tätä
oli opeteltu tekemään avoimia sekä kohdennettuja työhakemuksia ja laadittu tyylikäs ansioluettelo.
Urasuunnitteluun kuului mm. osaamisen vahvistamisen tukeminen, etsiä kiinnostavia ja sopivia koulutusmahdollisuuksia sekä auttaminen koulutukseen
hakeutumisessa

Välittimen päätösseminaari pidettiin
koronan vuoksi virtuaalisena
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Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke päättyi
Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke oli osa valtakunnallista Järjestö 2.0 – Järjestöt mukana muutoksessa –ohjelmaa. Ohjelmaa rahoitti STEA vuosina 2017–2020. Hankkeen tehtävänä oli varmistaa
järjestöille tunnustettu asema ja tarkoituksenmukainen rooli maakunta- ja kuntatason hyte-työssä
sekä nykyisissä ja tulevissa sote-palvelurakenteissa. Kohderyhmänä olivat keskisuomalaiset hyvinvointia edistävät järjestöt, joiden toimintaan muuttuva toimintaympäristö ja sen mukanaan tuomat
haasteet vaikuttavat. Näitä ovat erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöt, joita maakunnassa on
noin 440. Kaikkiaan maakunnassa on järjestöjä noin 5300. Hankkeessa työskentelivät järjestöjen
muutosagentti Anne Astikainen (1.8.2017-9.8.2020) ja muutoskoordinaattori Anu Hätinen (1.8.201730.4.2020). Hanketiedottaja Henna Takala aloitti hankkeessa 21.9.2020 ja työskenteli sen päättymiseen 31.12.2020 saakka.
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Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanketta luotsasivat lähes koko
toimintakauden ajan Anne Astikainen ja Anu Hätinen

Hankkeen tuloksia
MAAKUNTAAN LUOTIIN JÄRJESTÖJEN JA
MAAKUNTALIITON YHTEISTYÖTÄ EDISTÄVÄ
YHTEISTYÖRAKENNE
•

Maakunnan ja järjestöjen kumppanuuspöytä
käynnistyi helmikuussa 2019.

•

Järjestöjen keskinäinen yhteistyö ja
vaikuttamistoiminta vahvistui.

•

Toimiala- ja substanssikohtaiset
järjestöverkostot vahvistuivat.

KUNTIEN JA MAAKUNTATASON
HYVINVOINTIKERTOMUKSIIN SAATIIN
JÄRJESTÖJEN TOIMINTAA, OSAAMISTA JA
KOKEMUSASIANTUNTIJUUTTA NÄKYVIIN
•

Kumppanuuspöydässä koottua maakunnallista
järjestötietoa hyödynnetään maakunnallisessa
hyte-ohjelmassa.

•

Elinvoimapajojen avulla vahvistettiin järjestöjen
roolia kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja elinvoiman edistämistyössä.

•

Jatkossa yhä useampi kunta on suunnitellut
ottavansa järjestöt mukaan seuraavan
valtuustokauden kertomuksen laadintaan.

JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN YHTEISTYÖRAKENTEET
VAHVISTUIVAT
•

•

•

•

Alueelliset elinvoimapajat tarjosivat järjestöille
ja kunnille uudenlaisen foorumin yhteistyön
kehittämiseen sekä verkostojen luomiseen.
Yhdistysten ja kuntien yhteistyö kehittyi
vastavuoroisempaan, suunnitelmallisempaan
ja pitkäjänteisempään suuntaan. Jyväskylän
kaupungin ja järjestöjen yhteistyö tiivistyi.
Yhteistyön tukena jatkossa KYT-järjestöpalvelut.

JÄRJESTÖJEN YMMÄRRYS JA TIETO
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA
LISÄÄNTYI
•

Sote-järjestöjen kyky ja kiinnostus seurata
toimintaympäristön muutoksia lisääntyi.

•

Järjestöjen sote- ja maakuntapäivien
osallistujamäärät ylittivät joka kerralla

Keski-Suomen kuntien järjestöyhdyshenkilöiden
verkosto käynnistyi. Jatkossa
koordinointivastuu KYT-järjestöpalveluilla.
Järjestöpositiivinen kunta on hyvinvoinnin
voittaja! –tarkistuslista. Järjestöpositiivisen
kunnan kehityskeskustelu –työkalu.

KESKI-SUOMESSA TOIMIVIEN SOTE-JÄRJESTÖJEN
HYTE-TOIMINTA TULI NÄKYVÄMMÄKSI
OSAKSI ALUEELLISTA HYTE-TYÖTÄ JA SOTEPALVELURAKENTEITA
•

Sote-järjestöt mukana maakunnallisen
ekosysteemin luomisessa ja palveluntuottajien
työryhmissä.

•

Järjestöjen sekä sosiaali- ja palveluohjaajien
yhteistyötapaamiset synnyttivät yhteisen
tahtotilan järjestöjen toiminnan pariin
ohjaamiseen.

•

Järjestöt mukana terveydenhuoltolain mukaisen
Keski-Suomen järjestämissuunnitelman
laatimisessa sekä tulevaisuuden sote-keskus –
ohjelman maakunnallisessa valmistelussa.

hankehakemuksessa asetetut tavoitteet.

JÄRJESTÖJEN TOIMINNASTA KOOTTU TIETO
TEKI JÄRJESTÖJEN TOIMINTAA NÄKYVÄKSI
•

Keski-Suomen järjestökartoituksella
(2018) saatiin tietoa erityisesti järjestökuntayhteistyöstä.

•

Sote-järjestöjen toiminnasta saatiin uutta tietoa
verkostojen avulla. Infograafit ja kattava diapaketti on koottu Yhdistystorille.

•

Hankkeessa luotiin Järjestöpositiivisuuden
kuntatutka, joka valottaa kuntien
järjestöyhteistyön tilaa ja rakenteita. Jatkossa
päivitysvastuu KYT-järjestöpalveluilla.

Hanke tavoitti toimintakautensa aikana
yhteensä noin 4000 henkilöä ja
noin 500 eri järjestöä.
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Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki
Matarankatu 6 A1
40100 Jyväskylä
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.kyt.fi
www.yhdistystori.fi
@keskisuomenyhteisojentuki
#kyt_ry
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