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KYT ry:n toiminnanjohtaja 2020
alkaen, aikaisemmin toiminut
KYT ry:ssä järjestöpalveluiden
kehittämispäällikkönä 2009-2020.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 20
vuotta – esipuhe
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry perustettiin 1990-luvun laman jälkimainingeissa hyvinvointivaltion ja kansalaisyhteiskunnan muutosten synnyttämään tarpeeseen. Järjestöt nähtiin
perinteisen edunvalvonnan ja jäsenten äänenä toimimisen lisäksi palveluntuottajina sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurin, liikunnan ja nuoristyön aloilla. Lisäksi kolmannen sektorin
rooli työvoimapoliittisena välityömarkkinatoimijana kasvoi, ja palkkatyön määrä järjestöalalla lisääntyi mm. uudenlaisten työllistämistukien myötä. Järjestöille avautui myös uusia
rahoitusmahdollisuuksia, kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin. (Ruuskanen ym. 2020, s. 35)
Näiden toimintaympäristön ja kansalaisyhteiskunnan muutosten myötä keskisuomalaisille
järjestöille syntyi talous- ja hankehallinnon asiantuntijapalveluiden tarve, jota vastaamaan
perustettiin 28.12.1999 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunta yhdeksän perustajajäsenen toimesta. Osuuskunta tarjosi sosiaalisena tilitoimistona taloushallinnon sekä eri hankkeiden hallinnoitiin ja talouteen liittyviä ohjaus- ja neuvontapalveluita. Ajatuksena oli myös,
että osuuskunta hakisi erilaisia järjestöjen yhteisiä kehittämishankkeita. Osuuskunta ei kuitenkaan tilitoimistotoiminnan vuoksi ollut hakukelpoinen toimija, joten sen rinnalle perustettiin yleishyödyllinen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry 17.4.2001. Ry:n perustajajäseniä
oli seitsemän. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin KYT ry merkittiin 28.5.2001.
KYT ry ja osuuskunta muodostivat palveluiltaan yhtenäisen järjestöjen tukiorganisaation,
jossa yhdistys tarjosi kolmannen sektorin kehittämistoimintaa sekä toimintaa kansalaisten
turvallisuuden, olosuhteiden sekä oman elämän hallinnan parantamiseksi ja tilitoimisto tuki
järjestöjen taloushallinnon tehtävien hoitamista.
KYT ry:stä muodostui nopeasti laajoja kehittämishankkeita ja -työtä tekevä organisaatio.
EU-rahoitusten lisäksi kehittämistyötä on toteutettu erilaisilla kansallisilla kuten Raha-automaattiyhdistyksen (RAY), nykyisen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen,
Opetus- ja kulttuuriministeriön, Aluehallintoviraston ja työvoimapoliittisilla rahoituksilla.
Kuntarahoitusta KYT ry sai vuonna 2005, kun Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän maalaiskunta
myönsivät ensimmäistä kertaa yleisavustusta yhdistyksen toimintaan. Ensimmäinen jatkuvaluonteinen avustus, toiminta-avustus, saatiin Raha-automaattiyhdistykseltä Järjestöjen
tuki- ja kehittämispalveluille vuonna 2008, jonka jälkeen vastaavat rahoitukset myönnettiin
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Monikulttuurikeskus Glorian ja Kansalaistoiminnankeskus Mataran toimintaan. RAY:n yleisavustuksen KYT ry sai vuonna 2016, kun RAY mahdollisti rahoituksen liittotason järjestöjen
lisäksi myös muille järjestöille.
KYT ry on menneen 20 vuoden aikana lunastanut paikkansa keskisuomalaisten järjestöjen ja yhdistysten tukijana ja ihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Palvelumme
ja hankkeemme edistävät kansalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja työllisyyttä sekä monikulttuurista toimintaa. KYT tukee toiminnallaan maakuntamme kansalais- ja järjestötoiminnan vireyttä ja aktiivisuutta. Keski-Suomen maakunnassa tehdyn työn lisäksi KYT ry on ollut
mukana kansainvälisessä ja valtakunnallisessa kehittämistyössä. KYT on toiminut kasvualustana usealle toiminnalle, jotka ovat järjestömme tekemän kehittämistyön jälkeen jatkaneet
itsenäisesti toimintaansa. Kehittämishankkeissa on saatu aikaiseksi työkaluja ja toimintamalleja, jotka ovat jääneet pysyviksi toiminnoiksi. Tämä KYT ry:n 20-vuotisen taipaleen kunniaksi koottu juhlajulkaisu esittelee näiden lisäksi järjestömme merkittäviä virstanpylväitä ja
yhteiskunnallisia teemoja, joiden kehittämisessä ja edistämisessä olemme olleet merkittävällä panoksella mukana.
Kiitokset KYT ry:n asiantuntijoille, entisille työntekijöille ja nykyisille yhteistyökumppaneille,
jotka ovat olleet mukana tämän julkaisun synnyttämisessä.

Lähteet
Ruuskanen Petri, Jousilahti Julia, Faehnle Maija, Kuusikko Kirsi, Kuittinen Outi, Virtanen
Johanna, Strömberg Lisbeth (2020). Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun
Suomessa. Valtionneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:47.

KYT tukee toiminnallaan Keski-Suomen kansalais- ja järjestötoiminnan vireyttä ja
aktiivisuutta. Tehtävään tarvitaan motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä. KYTin
toimintaa suunnitellaan ja viedään yhdessä eteenpäin esimerkiksi kehittämisja strategiapäivillä. Syksyllä 2020 käytiin kehittämisen lomassa virkistäytymässä
Tourujoen varrella Luontovoimaa! -hankkeen opastuksella. Kuva: Katariina Luoto
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Suomen Monikkoperheet ry:n järjestösihteeri Tiina Matala ja KYTin toiminnanjohtaja
Raili Haaki kuuntelevat korva tarkkana, kun taloushallinnon koordinaattori Hanna
Jäntti esittelee KYT-tilitoimistoa järjestöjen edustajille marraskuussa 2016. Keski-Suomen
Yhteisöjen Tuki -osuuskunnan ylläpitämä KYT-tilitoimisto tarjoaa taloushallinnon
palveluja yhdistyksille ja yrityksille. KYT-tilitoimisto on yhteiskunnallinen yritys.

KYT 15 vuotta, juhlaseminaari. Toiminnanjohtaja ennen ja nyt - Sirpa Pekkarisen
haastattelussa Reijo Pesonen sekä Antero Mikonranta. Kuva: Matti Tervaniemi
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TYKY -toiminta on ollut osa KYTin työolojen kehittämistä. TYKY-retki 2004
suuntautui Leivonmäen kansallispuistoon. Kuriiri-hankkeen Riitta Huhtala,
Sirpa Pietikäinen ja Merja Lehtiharju sekä takana Networkshop-hankkeen Alina
Ahtamo ja luottokuski Tauno Nyholm evästauolla. Kuva: Matti Tervaniemi

EQUAL-yhteisöaloitehankkeissa merkittävässä osassa olivat kansainväliset kumppanit.
3Point -hankkeen työntekijöitä ja osallistujia lentoasemalla matkalla Sienaan. Tapio Mäkelä,
Asta Suomi, Eija Lappi, Katariina Saarela ja Matti Kangasaho. Kuva: Riikka Jumppanen
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KYT-järjestöpalveluissa
erityisasiantuntijana, toiminut
KYT ry:ssä eri tehtävissä vuodesta
2003 alkaen, Järjestöpalveluissa
sen perustamisesta lähtien.

Toiminnan ensiaskeleilla
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry perustettiin 17.4.2001. 1990-luvun lama oli päättynyt, mutta
jättänyt jälkensä yhteiskuntaan. Kolmannen sektorin toimijat olivat aktivoituneet ja alkaneet
kehittää palvelutoimintaa ja työllistää ihmisiä. Tarvittiin toimija, joka pystyisi tarjoamaan
koko yhdistyskentän kattavaa ohjausta ja neuvontaa ja toimimaan järjestöjen yhteisenä
äänenä. Perustamisestaan lähtien KYT on tehnyt työtä järjestöjen yhteistyön lisäämiseksi,
työllisyyden edistämiseksi ja vähempiosaisten aseman parantamiseksi. Kahdenkymmenen
vuoden aikana KYTistä on kehittynyt luotettava ja luotettu kansalaistoiminnan ja yhteisöjen
tukiorganisaatio, joka tarjoaa ohjausta ja neuvontaa, koulutuksia, tiloja toimintaan ja huolehtii järjestöjen näkyvyydestä ja mukanaolosta yhteiskunnallisilla foorumeilla.

Kuriiri käynnistää hanketoiminnan
Hanketoiminta on alusta alkaen ollut keskeinen tapa toteuttaa KYT ry:n tavoitteita. 1999
oli perustettu Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunta, joka tuotti tilitoimistopalveluita
alueen yhdistyksille ja hoiti Euroopan komission suoraan rahoittaman välittäjäorganisaatiohankkeen LSC-Antennin taloushallintoa. Ajatuksena oli, että osuuskunta voisi hakea myös
hankerahoituksia. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) EQUAL -yhteisöaloitteen hankerahoitushaun tultua ajankohtaiseksi vuonna 2001 huomattiin, että osuuskunta ei yritystoimintaa harjoittavana tahona ollut tukikelpoinen. Sen rinnalle perustettiin tukikelpoinen yhdistys.
KYT ry:n ensimmäisenä ja vielä tätäkin kirjoitettaessa rahoituksellisesti suurimpana hankkeena aloitti Kuriiri-projekti. Se toteutettiin vuosina 2002–2005 neljän keskisuuren suomalaisen kaupungin valituilla asuntoalueilla. Mukaan valikoituivat Jyväskylän Keltinmäki
– Myllyjärvi – Mäyrämäki, Kuopion Neulamäki, Lappeenrannan Luukkaanrinne ja Hovinpelto
sekä Rovaniemen Korkalovaara ja Ounasrinne. Niille kaikille oli tunnusomaista korkea työttömyys ja lukuisien asukkaiden huono-osaisuus sekä asuntoalueen taantuminen. Equal-ohjelman mukaisesti hankkeella oli kansainväliset yhteistyökumppanit Italiassa, Saksassa sekä
Espanjassa.
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Kuriirin loppuseminaari pidettiin Jyväskylässä 17.3.2005. Kuvassa Italialaisen
yhteistyökumppanin edustajat Vanhan ortopedian auditoriossa. Kuva: Matti Tervaniemi

Laajenevan toiminnan haasteita
Uusi yhdistys otti hoitaakseen myös Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan vuokrataloyhtiöiden asukkaille kohdennetun asumisneuvojatoiminnan (2002-2007) sekä toimi hallinnoijana
Jyväskylän taiteilijatalosäätiö ry:n vuokratalojen saneerausprojektissa. KYT oli tilanteessa,
jossa sillä oli hanketoimintaa ja palkattua henkilöstöä neljässä kaupungissa yhteensä lähes
60 henkeä, kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja kirjattuja vastuita kunnille ja kaupungeille. Yhdistyksellä ei vielä ollut työohjesääntöä eikä minkäänlaista perusrahoitusta. Käytännössä yhdistyksen perustoimintoja pyöritettiin hanketyön ohessa.
Yhdistyksen tulevaisuuden kannalta merkittäväksi toiminnoksi muodostui LSC-Antennin jatkoksi perustettu Antenni-projekti (2002-2005). Sen tavoitteena oli tarjota alueen kolmannen
sektorin toimijoille ohjaus- ja neuvontapalveluita rahoitushakemuksien tekemisessä sekä
kehittää pysyvä kolmannen sektorin ohjaus- ja neuvontaorganisaatio. Tavoitteena oli kasvattaa alueen kolmannen sektorin valmiuksia projektien läpiviemisessä ja hallinnoimisessa.
Pitkän aikavälin tavoitteena oli kehittää pysyvä alueellinen välittäjärakenne, joka edistää
kolmannen sektorin valmiuksia olla varteenotettavana toimijana kunnallisen ja yksityisen
sektorin kanssa. Tavoitteena oli myös toimia asiantuntijaelimenä, jonne kehitteillä olevia
hankkeita voitiin ohjata.
Antenni-toiminta vastasi myös KYTin sisäisen toiminnan kehittämisestä. Työministeriön
TYKE -rahoituksella käynnistettiin työelämän kehittämisprojekti BE4KYT, jossa syntyi KYTin
laatukäsikirja. Tuolloin yhdistys liittyi myös työnantajaliittoon ja työhön liittyvät hallinnolliset menettelytavat selkiytyivät. Toimistoon rakennettiin tietoverkko, ja koneiden ja laitteiden
hallintaan saatiin suunnitelmallisuutta. Antenni toimi myös KYTin omien hankkeiden ohjaajana ja neuvojana.
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Kolmivuotisen hankekauden jälkeen Antennin loppuraportissa todetaan näin:
Antenni–projektin toiminnasta muodostui tilitoimistopalveluiden lisäksi toinen tärkeä osa
KYT:n asiakkaille tarjoamia palveluita, ja toiminta tulee jatkumaan KYT:n peruspalveluiden
osana. Antenni-toiminta on kuitenkin saman kysymyksen edessä kuin tilitoimistopalvelut.
Tavoitteista huolimatta asiakkaat eivät ole maksukykyisiä ainakaan tässä vaiheessa. Ratkaisuna on ehkä palveluiden saaminen jatkuvan tuen piiriin tai niiden selkeä liiketoiminnallistaminen. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa on silloin todennäköistä, että asiakaskunta
tulee muuttumaan.
KYT oli perustettu vuonna 2001, ja koska vaimo oli KYTissä töissä, tuli
aika paljon käytyä auttamassa silloin vielä Vapaudenkatu 42 sijainneessa projektipajan toimistossa erilaisissa tietokoneongelmissa.
Kuriiri-Equal hankkeen alkaessa yhdistys tarvitsi isommat tilat, ja sellaiset oli löydetty osoitteesta Vapaudenkatu 46. Toimistoon tarvittiin
kalusteita, ja Pesosen Reijo oli niitä hankkinut jostain Helsingistä, josta
niitä oli lähdetty noutamaan Katulähetyksen hiukan huonokuntoisella
kuorma-autolla. Matka oli vähän viivästynyt, ja autokin piti palauttaa
omistajalleen, päivä oli jo illassa. Reijo oli soittanut vaimolle, että saisiko hän jostain hommattua apumiehiä lastia purkamaan, kello oli
jotain seitsemän perjantai-iltana.
Jotenkin siinä sitten kävi niin, että minä ja vaimo olimme roudaamassa
neljääkymmentä valtavaa valkoista kulmapöytää toisen kerroksen toimistoon, keskellä yötä, muuna apuna Reijo ”vähän puheluita pitää
soittaa vielä” sekä kuskina ollut Sahin, jolla myös oli omia nuoren miehen kiireitään. Homma saatiin valmiiksi joskus kolmen aikaan aamuyöstä. Pohdin silloin, että on rouvalla vähän outo työpaikka…
Matti Tervaniemi

Toiminta vakiintuu
KYT oli saanut ensimmäisten toimintavuosiensa aikana jo nimeä. Se tunnettiin muualla Suomessa edelläkävijänä järjestöjen yhteistoiminnan edistämisessä. Kotiseudullaan Keski-Suomessa vielä ihmeteltiin, että keitäs nämä kytät nyt oikein ovat. Antennin asiakkaiden kautta
yhdistys oli saanut hallinnoitavakseen romani- ja maahanmuuttajahankkeita, ja yhdistyksen
toimitilat tarjosivat katon pään päälle myös muille toimijoille.
Kuriiri-hankkeen alkaessa oli Jyväskylän kaupungin kanssa saatu neuvoteltua luottolimiitti,
joka mahdollisti EU-rahoitteisten hankkeiden suunnittelun ja käynnistämisen. Perusrahoitusta turvaamaan saatiin kaupungilta toiminta-avustus.
Vuonna 2004 Suomessa tuli voimaa laki sosiaalisista yrityksistä. KYTin asiakaskunnassa ja
kolmannella sektorilla yleensä oli tuolloin lukuisia yhdistyksiä, jotka toimivat työllistämisen, kierrättämisen ja sosiaalipalveluiden tuottajina. KYTille yhdistyksien haasteet ja ongelmat palveluiden tuottamisessa olivat tuttuja. Laki sosiaalisista yrityksistä tarjosi tilaisuuden
kokeilla, millä tavoin yhdistysten toimintaa pitäisi kehittää, jotta ne voisivat toimia samanarvoisina palveluntuottajina yritysten rinnalla.

Välittäjäorganisaatiotoiminnan ensiaskeleilla
Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Innopoint oli KYTin ensimmäinen sosiaalisen yritystoiminnan alueella toimiva hanke. Innopoint-välittäjäorganisaatiohankkeessa kehitettiin
liiketoimintamenetelmiä Itä-Suomen alueella yhdeksässä eri kolmannen sektorin organisaatiossa. Toiminnat räätälöitiin aina kunkin osallistujaorganisaation tarpeista. Mukana olivat
Bovallius-säätiö Pieksämäeltä, Eko-Kuopio ry, Savonlinnan Toimintakeskus ry, Outokummun
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A-kilta, Lieksan Työttömät ry, Korpikoti ry Keiteleeltä, Joensuun työttömät ry, Kristillisen Toiminnan Tuki ry Siilinjärveltä ja Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry Kajaanista.
Osahankekohtaisina tuloksina syntyi mm. seitsemän laatukäsikirjaa ja liiketoimintasuunnitelmaa, erilaisia organisaatioiden toimintaan liittyviä prosessikuvauksia, markkinointisuunnitelmia ja www-sivustoja, uusia yrityksiä mm. HoivaHima Oy ja Brahea Palvelut Oy. Lisäksi
Outokummun A-kilta aloitti kokonaan uuden päihdeongelmaisille tarkoitetun asumispalvelun. Näissä yrityksissä ja palveluissa työllistyi yhteensä 13 henkilöä. Hankkeen yleisinä
kehittämistuloksina syntyi InnoPoint–malli, jota voidaan käyttää mm. kolmannen sektorin
organisaatioiden kehittämistyössä sekä arviointityökalu, jota voidaan käyttää arvioitaessa
kolmannen sektorin organisaation (liike)toimintaan liittyviä sosiaalisia panoksia ja prosesseja.
3Points-välittäjäorganisaatiohankkeessa jatkettiin sosiaalisen yritystoiminnan teemaa.
Equal-yhteisöaloiterahoituksella toteutettu 3Points muodostui KYTin, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Oulun diakonissalaitoksen yhteistyöhankkeena, jossa kehitettiin ja testattiin
sosiaalisen yritystoiminnan edellytyksiä laajemmin ja kansainvälisemmin. Hankkeen kehittämistyöhön osallistui 27 kolmannen sektorin organisaatiota sekä kuntien ja yritysten edustajia. 3Points -hankkeen osaprojektit ovat KuntoPoint, VerkkoPoint ja StartPoint. Hankkeeseen
kuului myös toimintatutkimus. Toimeenpanoalueina olivat Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Keski-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa.
Yhteistyö eri jäsenmaiden kehittämiskumppanuuksien välillä on keskeinen osa EQUAL- yhteisöaloitetta. 3Points-hankkeen kansainvälinen yhteistyökumppani oli Promozione e Impresa
Sociale Toscana sud – Equal PIST -hanke Sienassa, Italiassa. Italialaisten kanssa tehtävän
yhteistyön lisäksi 3Points-hanke tutustui myös muihin vastaaviin kehittämiskumppanuuksiin EU-alueella.
3Points-hankkeen tuloksena syntyi mm yhteiskuntavastuullinen johtamiskoulutus sekä
OT€-kehittämismalli organisaation tasapainoiseen kehittämiseen.

Mieleeni muistuu tapahtumia KYTin 3Points-hankkeen ajalta 20052007.
Kävimme silloin Italiassa Toscanan alueella useampia kertoja. Lähtöaamuna yleensä tapasimme matkakeskuksella hankeporukan
kanssa jo hyvissä ajoin, jotkut kuitenkin saapuivat asemalla juuri ja
juuri ennen junan lähtöä kohti Helsinkiä. Mukana oli tietysti KYTin tuolloinen toiminnanjohtaja Antero Mikonranta.
Yhdellä kertaa Antero tarkasti vielä, että passi on varmasti mukana
ja kuinka ollakaan. Onneksi katsoi passia myös sisältä, niin sehän olikin vaimon passi! Ei muuta kuin taksi alle ja kotiin vaihtamaan passi
omaan. Juuri ja juuri kerkesi junaan ennen sen lähtöä.
Toisella kertaa matkustimme jälleen Italiaan, päämääränä Firenzen
lentokenttä, josta bussikuljetuksella matkasimme Sienaan yhteistyökumppaniemme luokse. Helsingistä lensimme Pariisiin, jossa vaihdettiin konetta kohti Firenzeä. Muutaman päivän päästä paluulennolle
lähtiessämme Firenzen kentällä selvisi, että Anteron passi oli vanhentunut jo jonkin aikaa sitten. Hetken aikaa asiaa ihmeteltiin, että mitäs
nyt? Ystävällinen kenttävirkailija kuitenkin hyväksyi matkustajan ajokortin vanhentuneen passin tueksi ja teki lähtöselvitykset kotimaahan
asti, niin Firenzen kuin Pariisin kenttien osalta.
Eija Lappi
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KYTin rooli vakiintuu
InnoPoint ja 3Points–hankkeet vahvistivat KYTin roolia yhteistyöhankkeiden vetäjänä ja välittäjäorganisaatiotoimijana, joka mahdollistaa myös pienempien yhdistysten osallistumisen
EU-rahoitteiseen toimintaan. Yhdistysten kehittämistyön lisäksi KYTin hankkeissa tehtiin
työtä myös maahanmuuttajien työllistämisen edistämiseksi, kehitettiin mielekkään elämän
verkosto ikääntyneille maahanmuuttajille ja käynnistettiin Jyväskylän monikulttuurikeskus
Gloria. Romaninuorten parissa tehdyn työn tuloksena perustettiin Jyväskylän romaninuoret
-JyväsRoma ry, joka nykyään jatkaa ansiokkaasti KYTissä aloitettua työtä. Yhteistyössä Keski-Suomen Yrittäjänaisten kanssa kehitettiin yrittäjien sijaispalvelua SIPA-yrittäjän sijainen –
hankkeessa.
Antenni -projektissa kehitettyä yhdistysten ohjaus- ja neuvontapalvelua toteutettiin hanketoiminnan ohessa, ja toiminnalle oli havaittu olevan jatkuva tarve. Tuki- ja kehittämispalveluita kehittämään perustettiin Järjestö + -hanke (2006–2008). Hankkeen tavoitteena oli
vakiinnuttaa järjestöjen tuki- ja kehittämispalvelut Keski-Suomessa. Hankkeen tulostavoitteeksi asetettiin hankkia rahoitus näiden palveluiden toteuttamiseen.
Keski-Suomen Liiton myöntämän ESR-rahoituksen avulla kartoitettiin Keski-Suomen kolmannen sektorin kenttää ja sen toiminnan laajuutta sekä palvelutarpeita, tarjottiin järjestöille ohjaus-, konsultaatio- ja koulutuspalveluita, rakennettiin järjestöjen tukipalveluiden
toteuttamiseen liittyvää yhteistyöverkostoa ja etsittiin rahoitusratkaisua näiden palveluiden
toteuttamiseksi. 3Points -hankkeen kanssa tehty yhteistyö mahdollisti koko Keski-Suomen
järjestökenttää koskevan selvitystyön toteuttamisen, koska Järjestö + -hankkeen rahoitusta
ei voitu käyttää pohjoisen Keski-Suomen alueella.
Hankkeen tärkeimmät tulokset olivat järjestökenttää kuvaava selvitysraportti, rekisteröityjen
yhdistysten luokitus kunnittain ja toimialoittain, toimintamalli järjestöjen talous- ja viestintäkoulutuksen toteuttamisesta sekä Raha-automaattiyhdistyksen toiminta-avustus järjestöjen tuki- ja kehittämispalveluiden toteuttamiseen vuodesta 2008 lähtien. Nykyään nimellä
KYT-järjestöpalvelut toteutettava toiminta tukee, neuvoo ja kouluttaa keskisuomalaisia
yhdistyksiä ja yhdistää niissä toimivia ihmisiä. Palvelut ovat yhdistystoimijoille maksuttomia.

Kansalaistoiminnankeskus
KYT oli saanut ensimmäisen pysyväisluontoisen avustuksen yhdelle perustoiminnoistaan.
Hankepuolella kehitettiin työllistämisen malleja, työpajatoimintaa ja kierrätystoimintaa
maahanmuuttajatoiminnan lisäksi. Monikulttuurikeskus sai pysyvän rahoituksen käynnistämishankkeen jatkoksi ollen toinen pysyväisluontoinen rahoitus yhdistyksen toiminnoissa.
Käytännössä koko KYTin olemassaolon ajan oli Jyväskylässä keskusteltu järjestöjen yhteisen
toiminnan ja kansalaistoiminnan yhteen kokoavan paikan tarpeesta. Erilaisia suunnitteluprojekteja oli toteutettu lähes vuosittain, mutta aina ne olivat kaatuneet joko yhteistyökumppaneiden, rahoittajan tai kaupungin yllättävien mielenmuutosten vuoksi. Lopulta toiveet
toteutuivat, ja toiminnanjohtaja pystyi vuoden 2010 toimintakertomuksen alkusanoihin kirjaamaan seuraavasti:
Yhteistyö järjestöjen toimintaedellytysten parantamiseksi harppasi vuonna 2010 pitkän loikan eteenpäin, kun monia vuosia suunniteltu ja monia vastoinkäymisiä kohdannut Kansalaistoiminnankeskus –hanke lähti toteutumaan. Ensimmäinen vaihe toteutui lokakuun
alussa Jyväskylän kaupungin tuen turvin ja varsinainen ilouutinen saatiin vuoden lopussa,
kun RAY antoi hankkeelle tukensa. Tässä vaiheessa tosin kolmivuotisena kehittämisrahoituksena, mutta uskomme lujasti pystyvämme tänä aikana osoittamaan toiminnan mielekkyyden ja tarpeellisuuden. Kärsivällisyyttä tämän hankkeen toteuttaminen kysyy edelleenkin,
sillä vasta vuoden 2012 alkupuolella päästään viettämään varsinaisen keskuksen avajaisia,
kun Matarankatu 6:n toimitilat saadaan saneerattuna käyttöön.
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Kansalaistoiminnankeskus info, toimijoita tutustumassa tuleviin tiloihin 5.5.2010. Jukka
Laukkanen ja Antero Mikonranta esittelevät tilasuunnitelmaa. Kuva: Jani Rutanen
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Projektipäällikkö Osaamisella järjestöihin
-hankkeessa 2020 alkaen. Toiminut
eri hankkeissa projektipäällikkönä
vuodesta 2008 lähtien.

Välittäjäorganisaatio ESR-rahoitteisen
kehittämistyön tukena
Välittäjäorganisaationa toimiminen on ollut Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n tapa mahdollistaa pienille järjestö- ja yhdistystoimijoille ESR-hankerahoitukseen mukaan pääsy. KYTin
toiminta välittäjäorganisaationa on keventänyt usean osahankkeen kokonaisuuteen osallistuvien järjestötoimijoiden hankehallinnoinnin taakkaa. KYTille myönnetyllä ESR-rahoituksella
on mahdollistettu järjestöjen työllistämiseen liittyvän osaamisen ja toiminnan vahvistaminen.
Toimintatapa on mahdollistanut kehittämistyöhön tärkeänä kuuluvan yhteiskehittämisen,
toinen toisensa sparrauksen ja vertaisoppimisen hankehenkilöstön välillä. Yhteistyöverkostojen laajentuminen ja uudenlainen paikallinen yhteistyö ovat olleet keskeisiä tuloksia eri
paikkakunnilla. Tutustuminen toisten toimijoiden työllistämistapoihin ovat tuoneet uusia
toimintamalleja osatoteuttajien toimintaan. Välittäjäorganisaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä yleishyödyllistä toimijaa, järjestöä, joka on koonnut yhteen toimintansa kehittämisestä
kiinnostuneet järjestöt toteuttamaan omia osahankkeitaan.

Välittäjäorganisaatiotoiminnan kokonaisuus
KYTin toteuttamat välittäjäorganisaatioina toimineet hankekokonaisuudet InnoPoint, Aluna,
Välittäjä, VälittäjäPlus, Välikäsi ja Välitin toimivat vuosina 2004–2020. Mukana olleiden järjestöjen osahankkeet työllistivät runsaasti jo hankehenkilöstöä, kuten Välittäjä toimiessaan
vuosina 2008–2011. Laajaan, kahdeksan osahankkeen kokonaisuuteen työllistyi yhteensä
jopa 15 hanketyöntekijää eri puolilta Keski-Suomea, Pihtiputaalla, Hankasalmella, Joutsassa
ja Jyväskylässä. Hanketyöntekijät tekivät ansiokkaasti kehittämistyötään, loivat uusia valmennustapoja ja menetelmiä työttömien eteenpäin saattamiseksi.
Työtä vailla olleita työnhakijoita on osahankkeiden toiminta-alueilla ollut mukana useita
satoja. Heitä on ohjattu edelleen tarvittaviin palveluihin, kuntouttavaan työtoimintaan, työhön oppisopimuksella, palkkatuella tai ilman. Opintojen pariin siirtyi kymmeniä, heistä osa
alanvaihtajia, osa suorittamaan kesken jääneitä opintojaan loppuun. Muutamia opiskelijoita
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sparrattiin opinnäytetyön tekemisessä, jotta työllistyminen mahdollistui valmistumisen jälkeen. Joitakin yrityksiäkin perustettiin, kevyt yrittäjyys ja osuuskuntatoiminta herätti kiinnostusta useilla, mutta rohkeus ei monilla vielä riittänyt yrittäjämäiseen toimintaan.
Eri alojen työnantajien luona käytiin tutustumassa, he myös kävivät auliisti esittelemässä toimintaansa ryhmille ja kertomassa edellytyksistään työntekijöille.
Osahankkeiden kehittämistyössä mukana olleita työnantajia opastettiin työllistämisen koukeroihin. Useimmat kaipasivat apua työllistämiseen liittyviin paperitöihin, kuten palkkatuen
hakemiseen. Kunnat olivat mukana, niin rahoittajina kuin yhteistyökumppanina. Kuntien
edustajat tekivät yhteistyötä alueensa työllistävien toimijoiden kanssa ja osallistuivat sitä
kautta työllistämistoiminnan kehittämiseen.

Tukea, ESR-rahoitusta ja verkostoja eri kokoisille toimijoille
Jotta välittäjäorganisaatiotoiminta voidaan käynnistää, tarvitaan toimijoiden kokoonkutsuja. KYT on ollut ja on yhä edelleen luotettu aloitteentekijä. Ennen kuin välittäjäorganisaatiotoiminta on saatu alkuun, on täytynyt havaita toimintaympäristöstä ongelmakohtia ja
kuunnella hiljaisia signaaleja. KYTin koordinoimana, yhdessä yhteistyöverkoston kanssa on
havaittuja ongelmakohtia alettu purkaa ja miettiä niiden ratkaisemista hankesuunnitelman
muotoon ja rahoituksen varmistuttua, siitä edelleen toiminnaksi. Välittäjäorganisaatiotoiminnan tuella pienet toimijat ovat pystyneet kehittämään ESR-rahoituksella toimintamalleja
työllisyyden edistämiseksi. Rahoituksen avulla on syntynyt myös uusia toimijoita kohdennettuihin tarpeisiin.
Välittäjäorganisaatiohankkeita on toteutettu yhteensä kuusi, joita ovat olleet InnoPoint 20042006, Aluna - Alueellista Naisvoimaa 2006-2007, Välittäjä 2008-2011, VälittäjäPlus 2011-2014,
Välikäsi 2015-2017 ja Välitin 2018-2020.
KYT toteutti myös Duunari-kehittäjäkumppanuushankkeen, jota toteutettiin vuosina 20082010. Siinä oli mukana viiden toimijan verkosto, jotka yhdessä kehittivät Osaaja Plus- työtodistuksen todentamaan työvalmennuksessa olevien valmentautujien työelämätaitoja,
osaamista sekä työ- ja toimintakykyä. Duunarin toimilla yhdistettiin Keski-Suomen alueen
3. sektorin työllistäviä organisaatioita paikallisiksi, alueellisiksi ja seudullisiksi välityömarkkinoiden kehittäjäverkostoiksi, joissa jaettiin tieto-taitoa puolin ja toisin. Mukana olivat Työvalmennussäätiö Tekevä (nyk. Sovatek-säätiö), Jyvälän Setlementti, Jyvässeudun Työttömät
Ry (nyk. Jyvässeudun Työllistämisyhdistys ry) sekä Jyväskylän ja Äänekosken Katulähetykset.
Verkostot laajenivat kehittämistyön, Osaaja Plus- järjestelmän, myötä Keski-Suomen ulkopuolelle. Osaaja Plus- järjestelmää käytti hankkeen aikana 160 organisaatiota, ja 300 henkilöä perehdytettiin sen käyttöön.

KYTin hankkeet mukana valtakunnallisessa kehittämisohjelmassa 2008-2013
Kehittämistyötä tehtiin ESR-rahoituksella myös valtakunnallisesti, tarkoituksena välityömarkkinoiden työllistämistoiminnan parantaminen. Välityömarkkinoilla tarkoitetaan työttömyyden ja avoimille työmarkkinoille, yrityksiin, työllistymisen välistä tilaa, johon mm. järjestöt ja
TE-palvelut tarjoavat mm. valmennusta, työkokeilua, palkkatukityötä ja koulusta.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) toteutti 2008-2013 KEVÄT-ohjelmaa (Keski-Suomen
välityömarkkinoiden kehittämisohjelma). Ohjelman tarkoituksena oli toimia välityömarkkinoilla koordinoijana ja yhteistoiminnan rakentajana. Pyrkimyksenä oli luoda osaamista
tukevia käytänteitä ja asiakkaiden tarpeita vastaavia siirtymäpolkuja avoimille työmarkkinoille. KEVÄT-ohjelma toimi kiinteästi kuntien työllistämistoiminnan kehittämisen kanssa.
Mukana olivat Keski-Suomesta kunnat (18): Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Karstula, Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Luhanka, Multia, Muurame, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Viitasaari, Äänekoski ja Uurainen.
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KYTin toteuttamat kolmannen sektorin työllistämistoimintaa kehittäneet hankkeet – Duunari
-hanke kehittäjäkumppaneineen ja Välittäjä-hankekokonaisuus kahdeksan osahankkeen voimin
– olivat osa KEVÄT-kehittämisohjelmaa. KEVÄT-ohjelma oli osa Keski-Suomen Liiton 2009-2013
toteuttamaa Toimivat työmarkkinat – osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen kehittämisohjelmaa.

Tuloksista vaikuttavuuteen
Välittäjäorganisaatiohankkeissa tehdyn kehittämistyön tuloksia ja vaikutuksia pulpahtelee
esille sieltä täältä. Yhteydenottoja tulee niin hankkeissa mukana olleilta työntekijöiltä kuin
kohderyhmään kuuluneilta asiakkailta. He kertovat toiminnasta, joka on jäänyt elämään
hankkeen päättymisen jälkeen tai mikä toiminta on syntynyt jostain aiemmin kehitetystä
toiminnasta. Moni hankkeissa ollut asiakas on kertonut, miten he ovat tulleet autetuksi
hankkeissa ollessaan. On ollut ilo seurata mukana olleiden työllistymispolkujen etenemistä
vaikeasta alkutilanteesta huolimatta.
Osahanketoimijoilta on saatu positiivista palautetta heidän työllistämistoimintansa kehittymisestä. Hankkeissa mukana ollessaan ne ovat luoneet uusia yhteistyöverkostoja ja saaneet
rakennettua pysyviä kumppanuuksia toimintansa tueksi. Myös kunnat ovat hyötyneet järjestöjen työllistämistoiminnan kehittämisestä. Kuntalaisia on työllistynyt, on luotu uusia toimintatapoja työllistämiseen kuntien ja järjestöjen välille, ja on rakentunut jopa työpajatoiminta
kunnan käyttöön. Alueellinen yhteistyö laajeni ja kehittyi järjestöjen keskinäisen yhteistyön
sekä kuntayhteistyön vahvistumisen ja kehitettyjen käytänteiden myötä.
Kehittämistyön tuloksena rakentui luontevampi yhteistyö toimijoiden välille. Yhteistyötä
toteutetaan vakiintuneissa verkostotapaamisissa. Kehittämistyöllä luotiin perustaa työllistämistoimintaan, työnhakijoiden ohjauksen ja valmennuksen laadulle sekä osaamisen
tunnistamiseen. Yhteisesti otettiin käyttöön laatua parantavia toimintatapoja ja arviointimenetelmiä. Kukin toimija sai vahvistettua asemaansa työllistävänä toimijana kunnassaan.
Välittäjän osahankkeiden ja Duunari-hankkeen kehittäjäkumppaneiden kanssa yhteistyössä
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kehitetty valmentautujien Osaaja Plus- arviointijärjestelmä jäi käyttöön usealle yhteistyökumppanille.
Yhteiseen käyttöön hyödynnettäväksi luotiin materiaaleja, kuten Mitä väliä -työkirja (Välitän-hanke, Hankasalmen 4H r.y.) apuvälineeksi nuorten kanssa työskenteleville. Jatkoa työkirja sai Me välitämme -opaskirjasta (Välitän 2 -hanke, Hankasalmen 4H r.y.). Lisäksi Välitän
2 -hankkeessa työstettiin ohjaajien/valmentajien työnohjauksen työkaluksi, Mitä väliä?/Me
välitämme -kortit. Etumatka-kortit (Etumatka -hanke, Äänekosken Katulähetys ry) luotiin
työkaluksi yksilö-/ryhmävalmennuksen asiakastyöhön mm. itsetutkiskeluun ja keskustelun
tueksi. Hankkeiden kehittämistyön tuloksena syntyi ohjeita, oppaita ja palvelukarttoja.
KYTin edelleen ylläpitämä palkkatuki.fi -sivusto (www.palkkatuki.fi) on kehitetty ja toteutettu
VälittäjäPlus -hankkeen (2011–2013) aikana. Sivustolle keskisuomalaiset yhdistykset ja järjestöt voivat ilmoittaa avoimena olevat palkkatuki-, työ- ja harjoittelupaikkansa, sivusto sisältää
tietoa ja ohjeita työnhakijoille.

Lähteet
H. Syrjä, J. Karjalainen & M. Valtakari (2006). Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti. Selvitys ESR-välittäjäorganisaatiotoiminnasta 2000-2006. LTT-Tutkimus Oy. Työministeriö. Tutkimukset ja
selvitykset 9/06. Helsinki 2006.
Työministeriö, 2003. Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan. ESR-julkaisu.

Projektipäälliköt Susanna Uusitalo, Anu Pelkonen ja Eija Lappi. Kehittämistyö
voi olla myös hauskaa. Kuvassa OSKO-, Duunari- ja Välittäjä-hankkeiden
projektipäälliköitä naurattaa… Kuva: Matti Tervaniemi
18

n

Katariina Luoto

ai

ne

san
K u va: S u

n

a
aM

tik

KYT-järjestöpalveluiden kehittämispäällikkö
2020 alkaen, sitä ennen toiminut
asiantuntijana Järjestöpalveluissa
vuodesta 2014 lähtien.

KYT-järjestöpalvelut yhdistysten arjen
tukena ja merkityksellisen toiminnan
vahvistajana Keski-Suomessa
”Osaisitkohan sinä auttaa yhdistystämme? Hallituksemme jäseniä on eronnut ristiriitojen
vuoksi emmekä tiedä mitä tehdä.”
”Tietäisitkö mistä voisimme saada toimintaamme rahoitusta?”
”Yhdistyksellämme ei ole enää varaa maksaa edes pankin kuluja, mitä teemme?”
Nämä kysymykset ovat osin keksittyjä, osin lähes sanasta sanaan KYT-järjestöpalveluiden
vuosien varrella saamia yhteydenottoja. Ne kuvaavat hyvin sitä yhdistysarjen kysymysten ja
tuentarpeiden moninaista kirjoa, jonka KYT-järjestöpalveluiden työntekijät kohtaavat päivittäisessä työssään.
KYT-järjestöpalveluiden oman toiminta tavoittaa vuositasolla noin 200 yhdistystä ja 500
niissä toimivaa henkilöä laajasti eri puolilta Keski-Suomea; verkostojen, kumppaneiden ja
erilaisten yhteistyökokonaisuuksien kautta käytännössä huomattavasti enemmän. Pitkäaikaisimpia toimintamuotoja ovat maksuton ohjaus ja neuvonta yhdistyksille yhdistystoimintaan liittyvissä kysymyksissä sekä järjestökoulutukset ja -ajankohtaistilaisuudet yhdistysten
osaamisen vahvistamiseksi.
Järjestöpalveluiden tarinan alku kytkeytyykin nimenomaan Keski-Suomessa tunnistettuihin yhdistysten tuki- ja osaamistarpeisiin. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen pysyvämpi tukitoiminta yhdistyksille käynnistyi vuonna 2008, kun maakunnan järjestökentästä tehty kartoitus
osoitti tarpeen ja Raha-automaattiyhdistykseltä saatu rahoitus mahdollisti toiminnan käynnistämisen. Vuosien jälkeenkin perustarve on pysynyt ennallaan; yhdistyksissä toimivat
vapaaehtoiset ja työntekijät kaipaavat edelleen tukea erilaisissa yhdistystoiminnan kysymyksissä sekä osaamisensa vahvistamista alati muuttuvassa toimintaympäristössä (Keski-Suomen järjestökartoitus, 2018).
Useimmiten yhteydenottaja on pienen yhdistyksen vapaaehtoinen – hallituksen jäsen tai
muu aktiivi – tai yhdistyksen työntekijä, jonka sydän sykkii yhdistyksen tekemälle merkitykselliselle työlle. Pienempiin ja suurempiin yhdistysarjen kysymyksiin ohjausta ja neuvontaa
saavat ovat yleisesti ottaen erittäin kiitollisia saamastaan avusta, vahvistuksesta ja kohtaa19

RAY-hankepäivä toukokuussa 2010. Kuva: Jani Rutanen
misesta. Oleellisia elementtejä ovat toiminnan maksuttomuus, joustavuus ja henkilökohtainen luonne. Yhdistysten ohjausprosesseille annetaan aikaa, yhdistyksille tukea riittävästi ja
Järjestöpalveluiden työntekijät tavoittaa matalalla kynnyksellä.
Jo toiminnan käynnistymisestä lähtien Järjestöpalvelut on koostanut Keski-Suomen järjestötietoa sekä viestinyt aktiivisesti yhdistyksistä ja yhdistyksille. Tärkein työkalu yhdistys- ja
kansalaistoimintaa sekä -toimijoita koskevan tiedon saatavuuden helpottamisessa on Yhdistystori.fi-sivusto. Jo varsin pian sivuston perustamisen jälkeen havahduttiin siihen, että kat-

Hankesuunnittelun sykliä Katariina Luodon hahmottelemana. Toiminnasta
riippumatta aika samanlaisesta hommasta on kyse.
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Matka halki Mataran 2017. Järjestöpalvelut on esillä ja tavoitettavissa
myös tapahtumissa. Kuva: Susanna Matikainen
tavin ja toimivin sisältö saadaan yhdessä tekemällä. Yhdistystoimijat valjastettiinkin itse
kertomaan omasta toiminnastaan alustalla. Yhdistystori.fi on kymmenessä vuodessa laajentunut monipuoliseksi ja monikanavaiseksi kokonaisuudeksi, joka palvelee niin yhdistyksissä
toimivia, kuin yhdistysten toimintaa ja tukea etsiviä ihmisiä sivuston lisäksi useammassa
somekanavassa.
Vuosien varrella Järjestöpalveluiden tehtäväkenttä on laajentunut: vuonna 2014 Järjestöpalveluiden henkilöstö kasvoi kahdesta kolmeen, kun yhteistyön edistämisen osa-alueelle
saatiin lisärahoitusta. Tästä lähtien Järjestöpalvelut on voinut vahvistaa ja kehittää keskisuomalaisten järjestöjen yhteistyötä sekä järjestö-kuntayhteistyötä vahvalla panoksella sekä olla
vahvemmin läsnä maakunnan eri puolilla. Työn tuloksena Keski-Suomen alueille ja kuntiin
on syntynyt useita järjestökentän yhteistyöverkostoja ja järjestö-kuntayhteistyön foorumeita
sekä hyviä toimintamalleja. Nykyisin monet Keski-Suomen kunnat konsultoivat Järjestöpalveluita erilaisissa järjestöyhteistyön kehittämisen ja vahvistamisen kysymyksissä.

Jämsäläiset yhdistykset ovat kokoontuneet Vuoroin vieraissa -tapaamisissa jo vuodesta
2015. Katariina Luoto kokoaa ryhmätöiden tuloksia. Kuva: Matti Tervaniemi
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Keski-Suomen Järjestöareenan tapaaminen huhtikuussa 2018. Järjestöareena
on syntynyt järjestöjen omasta tarpeesta parantaa järjestökentän
vaikuttamismahdollisuuksia. Järjestöpalvelut vastaavat tapaamisten
tiedotuksesta ja muistioiden kirjoittamisesta. Kuva Viivi Salminen
Tätä kirjoittaessa Suomessa eletään monin tavoin poikkeuksellista aikaa: edellisvuonna
käynnistynyt koronapandemia on edelleen keskuudessamme, maakunnissa tehdään historian suurinta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta ja rahapelituottojen hiipuessa järjestöjen perinteinen rahoitusmalli on vaakalaudalla. Nämä toimintaympäristön muutokset
koskettavat myös Järjestöpalveluiden toimintaa sekä keskisuomalaisia yhdistyksiä.
Muutosten keskellä onkin mitä sopivin hetki tarkastella tähän saakka kuljettua polkua, tehtyä työtä ja sen merkitystä, kuten tässä artikkelissa on tehty. Järjestöpalveluista on vuosien
varrella kasvanut tärkeä osa nyt 20-vuotisjuhlavuottaan viettävän KYTin toimintakokonaisuutta. Järjestöpalveluiden toiminta on laajentunut, sen volyymi kasvanut ja kumppaneiden
määrä lisääntynyt. Kaiken keskiössä ovat kuitenkin edelleen yhdistykset ja yhdistystoimijat
sekä heidän toimintaedellytystensä vahvistaminen. Paras tunnustus tehdylle työlle onkin
yhdistyksissä toimivien ihmisten antama yksinkertainen ja vilpitön kiitos saamastaan avusta
ja tuesta: ”Kiitos, että olette.”

KYTin työyhteisökokous Sepänkeskuksessa. Taustalla näkyvä teams-ruudukko
on korona-aikana tullut tuttuakin tutummaksi. Syksyllä 2020 päästiin hetkeksi
kokoontumaan työyhteisön palaveriin myös läsnä ollen. KYTin hallinnoima Sepänkeskus
kokoustiloineen tarjoaa yhdistyksille tiloja toimintaan. Kuva: Kati Multanen
22

Antero Mikonranta

KYT ry:n toiminnanjohtaja
vuosina 2005-2016.

KYT työllisyyspoliittisena toimijana
Ajatus työllisyyttä edistävästä toiminnasta sisältyi jo KYTin perustamissuunnitelmiin. Välittäjäorganisaatiohanke Antennin toteuttaminen johti KYT osuuskunnan perustamiseen ja hieman myöhemmin KYT ry:n perustamisella varmistettiin hanketoiminnan yleishyödyllinen
status. Työllistämistoiminnassa oli alusta pitäen painopisteenä heikossa työmarkkina-asemassa olevien tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy.
KYTin työllisyyspoliittinen toiminta ankkuroitui 2000-luvun alussa vahvasti niihin strategisiin
lähtökohtiin, joita vuonna 2001 laadittu Jyväskylän kaupungin työllisyyspoliittinen strategiaohjelma ja myöhemmin seudulliseksi laajentunut strategia sisälsi. Päämääräksi asetettiin
mahdollisuuksien luominen työmarkkinoilla myös sieltä rakennemuutosten yhteydessä
pudonneille tai niille. jotka eivät olleet sinne kunnolla vielä ehtineet päästäkään. Työmarkkinat olivat työnhakijoitten kannalta tulleet entistä vaativammiksi. Koulutuskaan ei ole
välttämättä taannut työllistymistä. Siksi tarvittiin ja tarvitaan talouspoliittisten ja yleisten työvoimapoliittisten toimien lisäksi erityisiä toimia työmarkkinoilla heikossa asemassa olevien
hyväksi.

Yhteistyötä laajalla pohjalla
Jyväskylän seudun työllisyysstrategian kulmakiviä oli laaja yhteistyö, joka 1990-luvun lopulla
konkretisoitui paikalliseksi kumppanuustoiminnaksi. Työllisyyspolitiikka nähtiin kaikkien toimijoiden yhteisenä tehtävänä, jossa mm. yhteydet elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan katsottiin välttämättömäksi. Kolmannen sektorin rooli uusien, ”pehmeämpien” työmarkkinoiden
synnyttäjänä nousi näkyvästi esille.
Konkreettinen toiminta toteutettiin pääosin erilaisten hankkeiden kautta. KYTin tähänastisen
historian laajin hanke Kuriiri-projekti toteutettiin vuosina 2002-2006. EU:n Equal-yhteisöaloiteohjelmaan kuulunut hanke oli neljän asuntoalueen verkostotoimintaa, jossa työllisyyden
edistäminen oli yksi osa asuntoalueen monipuolisen yhteisökehittämisen kokonaisuudessa.
Jyväskylän (Keltinmäki) lisäksi verkostossa olivat mukana Kuopio, Lappeenranta ja Rova23

niemi. Hankeen kansainväliset partnerit olivat Espanjasta, Italiasta ja Saksasta.
Seudullisena yhteistyöhankkeena merkittävin 2000-luvun alussa oli Wire-projekti, jota hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. KYT toimi verkostossa 3. sektorin asiantuntijana. KYTin
rooli aktivoitui entisestään vuosikymmenen puolivälistä lähtien. Välityömarkkinoiden merkitys rakenteellisen työttömyyden purkamisessa korostui. Siellä luotiin työmahdollisuuksien pitkään työttömänä olleille ja mahdollisuuksia edetä kohti avoimien työmarkkinoiden
työpaikkoja. Toimintamallina yleistyi välittäjäorganisaatiotoiminta, mikä on ollut luontevaa
KYTin toimintatavoille yhteistyön kokoajana ja koordinoijana.
Keski-Suomen ELY-keskuksen ja osin kuntien rahoittamana ESR-hankkeena aloitettiin
vuonna 2008 välityömarkkinoiden kehittämisohjelma Kevät. KYTin osuus tässä Jyväskylän
ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankekokonaisuudessa oli 3. sektorin työllistämisen
kehittäminen, jota tehtiin kahdessa itsenäisessä hankkeessa Duunari ja Välittäjä (ks. Välittäjäorganisaatiotoiminta) Todettakoon, että tämä kuten monet muutkin projektit, ovat lisänneet ja kehittäneet laadullisesti eri toimijoiden yhteistyötä ohjausryhmissä, työryhmissä ja
konkreettisessa toiminnassa. Järjestösektorin kannalta Kevät-ohjelman pysyvistä vaikutuksista voi tässä yhteydessä mainita 3. sektorin teemaryhmä, joka jatkoi hankkeen jälkeenkin
hieman eri kokoonpanossa ja tehtäväpainotuksin.
Kolmannen sektorin työllistäjien organisoitumisen taustalla oli paitsi Kevät-hanke, myös
Jyväskylän kaupungin ohjauksessa 1990-luvulta asti toiminut Työllisyyspoliittinen neuvottelukunta. Sen toiminta kuitenkin käytännössä lakkasi 2000-luvun ensi vuosikymmenellä. Sen
henkiin herättäminen siirtyi 2012 KYTin vastuulle ja painotus tuli selkeästi 3. sektorille. Nimi
vaihtui hieman myöhemmin TYPO-kehittämisryhmäksi.
Yritystoimijoihin on yhteyksiä rakennettu ja pidetty yllä konkreettisesti monissa työllistämishankkeissa. Niiden ohjausryhmissä sekä erilaisissa neuvottelukunnissa ja työryhmissä
on luotu yhteistä linjaa työllisyyden edistämisessä ja työttömyyden torjumisessa. Yhteisenä
tavoitteena on parantaa nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten siirtymää välityömarkkinoilta yrityksiin. Yhtenä erityisenä hankkeena kannattaa mainita Yrittäjänaisten Keskusliiton ja Keski-Suomen Yrittäjänaisten kanssa yhteistyönä vuosina 2008-2011 toteutettu
SIPA-hanke, joka kehitti yrittäjien sijaispalvelua pien- ja yksinyrittäjille.
Laajasta yhteistyöverkostosta on työhallinnon organisaatioiden ohella merkittävimpiä olleet
Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta aikanaan, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (myöh. Gradia) sekä Keski-Suomen liitto. Kolmannen sektorin yhteistyöverkosto on ollut niin laaja, että sen kuvaaminen olisi oman lukunsa arvoinen. Mainittakoon kuitenkin läheisimpinä Avitus-säätiö, Jyväskylän Katulähetys, Jyvässeudun
Työllistämisyhdistys, Keski-Suomen Työpajayhdistys, Tekevä/Sovatek-säätiö, Visio-säätiö ja
Äänekosken Katulähetys.

Vaikuttamista ja edunvalvontaa
Toimiminen laajassa yhteistyöverkostossa antaa jo sinällään runsaasti mahdollisuuksia vaikuttaa asioiden kulkuun. 3. sektorin asemaa koskevissa kysymyksissä KYTin rooli oli perustehtävänkin mukaisesti koko yhteisöä koskeva edunvalvonta ja vaikuttaminen. Tämä on
kuvastunut julkishallinnon ja muiden yhteisöjen suhtautumisessa siten, että KYT on kutsuttu usein 3. sektorin edustajana eri toimielimiin ja työryhmiin.
Työhallinnon kanssa tapahtunut vuorovaikutus lienee jo edellä olevassa tullut selkeästi esiin.
Varsinaisia pysyviä foorumeita ei ELY-keskus/TE-toimisto ole perustanut, mutta mm. hankkeiden ohjausryhmissä yhteydenpito on ollut jatkuvaa ja mm. 2014 aloitti toimintansa Välityömarkkinoiden kehittämistä koskeva työryhmä, jossa KYT toimi 3. sektorin edustajana.
KYTin TYPO neuvottelukuntaan/kehittämisryhmään Keski-Suomen TE-toimisto on säännöllisesti osallistunut.
Keskeisiä kysymyksiä vaikuttamistoiminnassa on ollut 3. sektorin asema ja merkitys työllisyyden hoidon kentällä. Samalla kun on tunnustettu järjestöjen toiminnan tarpeellisuus
erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä, KYT ja muut toimijat
ovat joutuneet jatkuvasti vastaamaan epäilyihin toiminnan vaikuttavuudesta. Tällöin viita24

taan useimmiten palkkatuella palkattujen pysyvämpään työllistymiseen, joka epäilemättä
voisi olla suurempaa. Kuitenkin pitää huomioida, että varsin yleisesti järjestöjen työllistämien työkunto on puutteellinen ja osaamisvaje suurempi kuin yritysten rekrytoiman palkkatukihenkilöstön. Palkkatukijärjestelmän muutokset ja rahoituksen katkeaminen kesken
toimintakauden on vienyt monena vuonna pohjaa suunnitelmalliselta työltä. Näitä kysymyksiä on esitelty työhallinnon kaikille tasoille kirjelmin ja kannanotoin. Työministeriö noteerasi KYTin aktiivisuuden mm. 2016 kutsumalla KYTin edustajan työryhmään, jossa pohdittiin
TE-palvelujen ja järjestöjen yhteistyötä ja tulevia linjauksia mm. palkkatuen käytössä. Vaikka
työllisyysmäärärahojen riittävyys lienee pysyväisluontoinen ongelma, ymmärrys järjestöjen
työllistämisen mahdollisuuksista ja ehdoista on varmasti lisääntynyt.
ELY-keskuksen ohella työvoimapolitiikan maakunnallisia linjauksia on ollut laatimassa Keski-Suomen Liitto, jolla on keskeinen rooli erityisesti EU-ohjelmakausien suunnittelussa ja
rahoitusten jakamisessa. Liiton järjestämiin strategiapäiviin ja työpajoihin KYT on osallistunut aktiivisesti. KYT kutsuttiin 3. sektorin edustajana mukaan myös vuonna 2008 perustettuun maakunnalliseen osaamis- ja työllisyystyöryhmään (OSAT).
Kuntien työllistämispolitiikkaan KYT on vaikuttanut lähinnä hanketoiminnan kautta, erityisesti Jyväskylän kaupungin ja aiemmin maalaiskunnan kanssa. Konkreettisimpia asioita ovat
olleet kuntalisäjärjestelmän laajentaminen sekä osallistuminen työllisyyden kuntakokeilujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Myös työvoiman palvelukeskuksen, TYP-toimintamallin, rakentumisessa on KYT järjestöjen äänenä ollut aktiivinen.

Oma työllistäminen ja asiakasprojektit
Suoraa asiakastyötä pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa asemassa olevien työllistämiseksi on tehty vain muutamissa omissa hankkeissa kehittämis- ja verkostotyön ohella.
Työkompassi-projekti toimi TE/ELY-keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella vuosina
2005-2013. Hankkeessa kehitettiin tuetun työllistämisen mallia maahanmuuttajille, joita
ohjattiin töihin yrityksiin ja järjestöihin.

Työkompassi-projektissa työvalmentaja Mohammad Ghadiri (keskellä) opetteli työtehtävät
tarvittaessa ensin itse, jotta hän pystyi myöhemmin opastamaan asiakasta niiden tekemisessä.
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Maahanmuuttajat olivat keskeisenä kohderyhmänä myös Kanto-hankkeessa (2013-2016).
Sen lisäksi nostettiin esille nuorten ja korkea-asteen koulutettujen asema. Tavoitteena oli
luoda Kansalaistoiminnankeskus Matarasta merkittävä työllistämis- ja oppimiskeskus näille
kohderyhmille. Työllisyyspoliittiset projektit saivat jatkoa 2016 aloitetusta Koutsaamo -hankkeesta. Sen kohderyhmänä edellisten lisäksi olivat ammatillisen koulutuksen saaneet ja
ammattia vailla olevat. Koutsaamo vastasi myös koordinaatiosta kumppanuusverkostossa,
johon kuuluivat Jyvässeudun 4H-yhdistyksen hallinnoima Luotsaamo -hanke ja Suomen
Nuorisoseurat/Keski-Suomen hallinnoima Leipää ja Kulttuuria –hanke.
Raha-automaattiyhdistys avasi vuonna 2014 uusia mahdollisuuksia nuorten työllistämiseen.
KYT toteutti 2014-2017 Nuovo-hankkeen, jossa keskeistä oli nuorten valmentaminen ja verkostojen kokoaminen. Sen ohella RAY:n Paikka auki-ohjelman kautta pystyttiin työllistämään
muutamia nuoria Mataran verkostossa toimiviin järjestöihin.
Kansalaistoiminnankeskuksen syntymisen myötä KYTin oman henkilöstön määrä nousi merkittävästi ja vakiintui yli 40:n, joista palkkatuella työllistettyjä oli 10-15 henkilöä. KYTistä oli
siis muodostunut itsessään suurehko työnantaja, vaikka varsinainen tavoite on ollut työllistämisen edistäminen yleisesti 3. sektorilla.

Ohjausta ja neuvontaa
Järjestökentän aktivoituminen 2000-luvulla hanketoiminnassa sekä työvoimapoliittisten palvelujen käytössä asetti uusia vaatimuksia uusille toimijoille. Projektien toteuttaminen koettiin usein monimutkaiseksi ja palkkatuen käytön alati vaihtuvat kriteerit aiheuttivat jatkuvaa
päänvaivaa. Monet järjestöt pääsivät/joutuivat ensi kertaa työnantajarooliin. Työsuhdeasioita, verotus- ja muita talouteen liittyviä kysymyksiä jouduttiin ratkomaan usein ns. kantapään kautta.
Tähän osaamisvajeeseen pyrittiin KYTissä vastaamaan lisääntyvällä ohjauksella, neuvonnalla ja koulutuksella. Tätä työtä pidettiin tärkeänä myös mm. Keski-Suomen TE-keskuksessa/ELY-keskuksessa. Se rahoittikin toimintaa työllisyyspoliittisella avustuksella yhdessä
Jyväskylän kaupungin kanssa vuosina 2005-2013 (TJ-projekti ja 3T hanke). Ohjauksen ja neuvonnan piirissä oli noin 50 eri yhdistystä ja koulutustilaisuuksia vuosittain 5-8. Konsultaatiota kaivattiin erityisesti ahoitusta koskevissa asioissa, hankehakemusten tekemisessä ja
hankkeiden toteuttamisessa, palkkatukiasioissa, verotuskysymyksissä sekä ostopalvelu- ym.
sopimuskäytäntöihin liittyvissä asioissa. Samat teemat olivat esillä myös koulutustilaisuuksissa. 3T-hankkeen aikana vuosina 2008-2013 KYT avusti järjestöjä 17:n hankehakemuksen
tekemisessä, joista toteutukseen saakka eteni 12 suunnitelmaa. Sopimukseen ELY-keskuksen kanssa kuului tuolloin myös koordinaatiotehtäviä, mm. Työllisyyspoliittisen ohjauspäivän järjestämisestä.
Ohjaus, neuvonta ja koulutus ei rajoittunut pelkästään näihin hankevuosiin, vaan se kuului moniin, varsinkin välittäjäorganisaatiohankkeiden sisältöihin sekä KYT-järjestöpalvelujen
tukitoimiin. Toiminta jatkuu edelleen.

Yhteenveto
KYTin rooli työvoimapoliittisena toimijana oli ja on erityisesti järjestökentän koordinoijana ja
kehittäjänä. KYT on toki itsekin voimistanut omaa työllistämistään ja kasvanut merkittäväksi
työnantajaksi. Kehittämistyön välineenä ovat toimineet monipuoliset hankkeet, joissa syntyneet toimintamallit ovat jääneet elämään järjestökentän käyttöön. Hanketoiminta on myös
edistänyt yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa ja synnyttänyt rakenteita pysyvämpään yhteistoimintaan. Järjestöjä palveleva rooli on konkretisoitunut monipuolisena
ohjauksena, neuvontana ja koulutuksena sekä vetovastuun ottamisena yhteisissä kehittämishankkeissa. Edunvalvojana ja vaikuttamistyössä KYT on pyrkinyt toimimaan koko kolmannen sektorin äänenä.
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KYT ry:ssä PAIKKOlaatupäällikkönä,
toiminut projektipäällikkönä KYT ry:n
eri hankkeissa vuodesta 2009 alkaen.

KYT työpajatoiminnan alueellisena
kehittäjänä
Alkuaskeleet: OSKO
Keski-Suomen Työpajayhdistys ry haki vuonna 2008 rahoitusta työpajatoiminnan alueelliselle kehittämishankkeelle. ELY-keskus myönsi rahoituksen, mutta sen ehdot nostivat seinän
pystyyn. Yhdistys kääntyi luottamuksella KYT ry:n puoleen, joka neuvottelujen jälkeen otti
Työpajojen koordinointi ja osaaminen -hankkeen (OSKO) hallinnoitavakseen. Projekti käynnistyi 1.3.2009.
Yhteisöllisyys ja yhteiskehittäminen oli erityinen painopistealue toiminnan alusta saakka.
Aktiivinen tiedottaminen ja yhteinen kehittämiskohteiden etsintä ja määrittely tuottivat
tulokseksi kehittämishaasteita, joihin oli helppo tuloksellisesti tarttua. Kehittävät Kesäpäivät,
joista ensimmäiset järjestettiin elokuussa 2009, jäivät pysyvästi työpajojen verkoston ohjelmaan projektin päätyttyä.
Ensimmäiset Kehittävät Kesäpäivät pidettiin Laukaan Vattipajan
ylläpitämässä Multamäen leirikeskuksessa elokuussa 2009. Järven
rannalla mukavassa kesäsäässä käydyt keskustelut ja toteutetut ryhmätehtävät loivat mukavan ilmapiirin, jossa kehittämistyön käynnistäminen sujui mutkatta.
Erityisen tärkeää oli ”valtakunnanihmettelijä” Nuorten Keski-Suomi
ry:n toiminnanjohtajan Even panos – asettamalla kinkkisiä kysymyksiä
työpajatoiminnan volyymeista ja sisällöistä osallistujille, hän selkeästi
toi esille tiettyjä työpajatoimintaan liittyviä puutteita. Iltakeskusteluissa nämä asiat nousivat puheeksi. Piiraisen Pekka Muuramesta
uneksi takkatulen loisteessa siitä, että ”jospa olis sellainen systeemi,
jonka avulla pystyisi helposti vastaamaan siihen Erikin kyselyyn”. Ja
siitä se sitten lähti, PAR-järjestelmien kehittämistyö.
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Ensimmäiset Kehittävät Kesäpäivät 2009: tässä syntyy ehkä PAR-ty? Kuva: Tuulikki Nieminen
Kesäpäivillä esiin nousseet kehittämishaasteet, erityisesti toiminnan dokumentointia koskevat tarpeet ja työpajoilla tapahtuva osaamisen kehittyminen jäivät kestoaiheiksi. Muita
teemoja olivat työpajojen tekemä verkostoyhteistyö koulutuksen järjestäjien ja muiden työllisyyspalvelujen tuottajien kanssa sekä työpajapalveluiden kehittäminen. Myös työpajabrändin ja työllistämistoiminnan julkisuuskuvan ja vaikuttavuuden teemat nousivat esille
toistuvasti. Teemat olivat samoja muiden KYTissä toteutettavien hankkeiden kanssa ja
monessa kohden tehtiin tuloksellista yhteistyötä.

PAR-tysta PAR-entiin, excelistä nuorisotilastoihin
Työpajatoiminnan dokumentointia oli aloitettu Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso-osaston ja lääninhallitusten (nykyisin Aluehallintovirasto) yhteistyönä. Tavoitteena oli kerätä
tilastotietoja toiminnan volyymista ja toteutustavoista. Tietojen keräämiseen ei tuohon mennessä ollut olemassa muuta menetelmää kuin vuosittainen työpajakysely, jota kehitti Länsi-Suomen lääninhallituksessa ylitarkastaja Erik Häggman, asialleen omistautunut virkamies,
joka näki tiedon tarpeellisuuden toiminnan resurssoinnin näkökulmasta.
Alkuvaiheessa työpajakyselyyn vastattiin summittaisesti, koska selkeää järjestelmää tietojen keräämiseen ei ollut olemassa. Kyselyn sisältö muuttui alkuvaiheessa vuosittain, jolloin siihen vastaaminen olikin melkoinen haaste. OSKO tarttui haasteeseen ja alkoi kehittää
menetelmää, jolla tietojen kerääminen helpottuisi. Tästä ajatuksesta syntyi Excel-pohjainen
ohjelma työpajatoiminnan tilastointiin, PARhaat TYöpajaraportit PAR-ty, jonka koekäyttö
aloitettiin vuoden 2010 alusta. Samankaltainen ohjelma rakennettiin myös etsivän nuorisotyön tarpeisiin (PARhaat EtsivänNuorisoTyönraportit, PAR-ent).
Järjestelmien valtakunnallinen levittäminen alkoi 2010 syksyllä. Ne koettiin suureksi helpotukseksi omaan työhön, koska ne tarjosivat helpon ja nopean tavan selviytyä vuosittaisesta
kyselystä. Aluksi työtä tehtiin OSKO-hankkeen rinnalla Aluehallintovirastojen rahoittamana.
Käyttäjämäärän kasvaessa rahoitus siirtyi ensin OKM:n vastuulle ja lopulta PAR-järjestelmät
siirtyivät Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston uuden tietotiimin kehitettäviksi vuoden
2017 alussa. Järjestelmän kehittäjä Tuulikki Nieminen siirtyi KYT ry:n palveluksesta aluehallintoviraston virkamieheksi. Tiimiin siirtyivät KYTistä PAR-koulutuksista vastannut Riitta Piesanen ja TPY:n työpajatilastoista vastannut Ruth Bamming.
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Nykyisin PAR-järjestelmällä kerätään ajantasaista tietoa työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä kolme kertaa vuodessa. Tilastot julkaistaan nettipalvelussa www.nuorisotilastot.fi,
joka kokoaa nuorisotoimintaa koskevaa tilastotietoa kaikkien ulottuville. Työpajatoiminnan
dokumentaatio saatiin näin kaikkien ulottuville.

PAR-tyn ja PAR-entin kehittämiseen liittyy monta hauskaa sattumusta
ja tapahtumaa. Koekäytön aikana opimme nopeasti, ettei työpajaväelle kannata antaa liikaa vapauksia – ei ollut yksi eikä kaksi kertaa,
kun pysyvien kysymysten sisältö muuttui ”paremmin meidän toimintaa kuvaaviksi” tai tilastojen sisällöstä suodatettiin ulos tietoja, joita
ei mitenkään olisi pitänyt voida saada järjestelmästä. Elähdyttävää oli
myös joidenkin riemu systemaattisesta tavasta kerätä tietoa. Erityisesti
muistuu mieleen ilo siitä, että vihdoin voi heittää menemään sinisen
ruutuvihon ja keltaiset muistilaput, kun tietokoneaika saapui työpajallekin!

Mini-Oskarista kehittyy PAIKKO
Työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen yhteistyökokeiluja oli toteutettu Jyväskylässä jo 1990-luvulla. Jyväskylän Nuorisoverstaalla toiminut Vaihtoehtoinen ammattikoulu
-hanke tarjosi mahdollisuuden ammattiopintoihin pienelle määrälle nuoria, joilla ei ollut
mahdollisuutta menestyä ammattikoulussa. Vuonna 2008 alkoivat ensimmäiset valtakunnalliset hankkeet, joissa tarkasteltiin yleisesti työpajojen mahdollisuuksia kerryttää ammatillista osaamista. Alussa keskityttiin joko kokonaisten tutkintojen tai vähintään tutkinnon
osien toteutumisen arviointiin.
OSKO:n ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö alkoi hankeyhteistyönä. Jyväskylän Aikuisopiston hankkeissa oli järjestetty työpajojen asiakkaille osaamiskartoituksia, joista saadussa
palautteessa asiakkaat kritisoivat voimakkaasti sitä, ettei heidän toimintaansa työvalmennuksen tehtävissä huomioitu kartoituksessa. Yhteistyössä aloitettiin OSKARI-osaamiskartoitusmallin perusteella Mini-OSKARI -mallin rakentaminen. Uudessa toimintatavassa erillisestä
kartoitusjaksosta luovuttiin ja osaaminen kartoitettiin työpajatoiminnassa osaan.fi -työkalua
käyttäen. Kartoituksia tehtiin muutamia ja niiden perusteella havaittiin selkeitä kehittämiskohteita, joiden perusteella aloitettiin uuden hankkeen valmistelu.
Koulutusjärjestelmän ja tutkintojen perusteiden muutokset vaikuttivat osaamisen tunnistamiseen työpajoilla ja siihen, millaiset mahdollisuudet työpajoilla oli toimia. Aikuisten näyttötutkintomaailma antoi kuitenkin puitteet osaamisen tunnistamisen kehittämiselle.
Toiminnan edellytyksenä oli oppilaitosten ja työpajatoimijoiden tutustuttaminen toisiinsa.
Aluksi järjestettiin oppilaitosväelle ”GrandTour”-tutustumiskierroksia työpajoille, käytettiin
työvalmentajia ammattiopiston ja aikuisopiston avoimien ovien päivissä ja tehtiin paljon
työtä yhteisen näkemyksen löytämiseksi. Se työ jatkuu edelleen.

PAIKKO-toiminnan lähtökohdat
PAIKKO-toiminnan lähtökohdaksi otettiin ammatillisten perustutkintojen perusteet. Alalle
tulotutkintoina perustutkinnot tarjoavat parhaan lähtökohdan arvioida työvalmennuksessa
olevien henkilöiden ammatillista perusosaamista, jonka pohjalta muu osaamisen kehittäminen voi käynnistyä. Niiden ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit kuvaavat alan
perustehtävien vaatimaa osaamista ja työelämän perustöiden vaatimustasoa. Tutkinnot olivat aiemminkin käytössä kaikilla ikäryhmillä (nuorisoaste ja aikuisten näyttötutkinnot), joten
sisältöjä voitiin soveltaa kaiken tyyppisillä työpajoilla.
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Lähtökohtana oli välttää osaan.fi -alustan aiheuttamat ongelmat. Sen perusongelmana oli,
miten paljon palautetta osaamattomuudesta sen mukainen osaamiskartoitus antoi. Valmennuksellisena tavoitteena työpajoilla on kohottaa itsetuntoa, jolloin realistinen positiivinen palaute oli tarpeen.
Tarkoituksena oli tunnistaa pysyvämmin työpajan mahdollisuudet osaamisen kerryttämiseen – ja tästä syntyi ajatus oppimisympäristöraporttien kirjoittamisesta. Tarpeellista oli
myös työvalmennustoiminnan sisältöjen dokumentointi. PAIKKO jatkoi tässä mielessä aiemmin aloitettua toiminnan dokumentoinnin linjaa avaamalla valmennuksen sisältöä tilastollisen aineiston lisäksi.
OSKO:n aikana saadut kokemukset työpajatoiminnasta olivat hyvä lähtökohta opinnollistamismallin kehittämiselle. Toiminta aloitettiin rohkeasti kokeillen ja toimijoiden kanssa
toimintamalleja testaten. Selkeys, prosessin toistettavuus, osaamisen tunnistamisen ja osaamistodistuksen laatimisen helppous ovat tavoitteita, jotka ovat säilyneet toiminnan alusta
alkaen.
PAIKKO-paikka pajalta oli ESR-rahoitteinen kehittämishanke (2012–2014), jonka aikana kehittyivät käytettävät työkalut. Hankkeen aikana tehtiin läheistä yhteistyötä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammatti- ja aikuisopisto kanssa mm. yhteiskouluttamalla oppilaitoksen
ohjaus- ja opetushenkilöstöä ja työpajavalmentajia yhteisissä koulutuksissa. Mukana yhteistyössä oli myös POKE, Pohjoisen-Keski-Suomen oppimiskeskus. Hankkeessa kehitettiin PAIKKOtyökalut ja tunnistettiin oppimisympäristöjä Keski-Suomessa.
PAIKKOjärjestelmän käyttöön liittyvät perehdyttämiskoulutukset kehitettiin vuosina 20162018 toteutetussa PAIKKOverkko-ESR hankkeessa. Sen toteutuksessa pyrittiin luomaan
pysyvät edellytykset työkalujen käyttöön ja valtakunnallistuvaan toimintaan. Hankkeen tärkein sisältö oli PAIKKOjärjestelmän käyttöön liittyvien koulutusten ja verkostoyhteistyön
mallien kehittäminen. Toimintaan sisältyi myös toiminnan esittelyjä erilaisissa tilaisuuksissa.

Paikko mukana KasvuOpenissa 2018. Susanna Uusitalo, Kati Karjalainen ja Niko Jokinen.
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PAIKKO valtakunnalliseksi 2019 –
PAIKKOtoiminta on vuoden 2018 jälkeen laajentunut huomattavasti. Hankkeiden avulla luotuja menettelytapoja on edelleen kehitetty ja järjestelmä toimii
verkossa osoitteessa www.paikko.fi. Käyttäjien intranet OmaPAIKKO sisältää
työkalut, ohjeet ja käyttäjätiedotteet. Selainpohjainen osaamistodistustyökalu ja
oppimismahdollisuuksien arvioinnin pohjana olevat työversiot päivittyvät suoraan selaimeen ja ovat ajantasaisesti käyttäjien ulottuvilla. Tämä mahdollistaa
käyttäjämäärän kasvattamisen edelleen. Eri aluehallintovirastot ovat rahoittaneet järjestelmän ylläpitoa ja mahdollistaneet toiminnan laajenemisen 2019–
2021.
PAIKKO täyttää 10 vuotta vuonna 2022 – ja on osoittanut tarpeellisuutensa.
Yhteistyö työvalmennustoimijoiden kanssa on edelleen tiivistä, vaikka toiminnan valtakunnallistaminen on muuttanut toiminnan toteuttamisen muotoja.
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Alueellinen verkostotoiminta
KYT oli mukana koordinoimassa Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen puitteissa toteutettua
alueellista verkostotoimintaa vuosina 2015–2019. Aluksi alueellinen koordinaatio toimi yhdistettynä eri hankkeisiin tai toimintoihin KYTissä. Toimintojen yhdistäminen tarjosi mahdollisuuden laaja-alaiseen toiminnalliseen koordinointiin ja toiminnan tukemiseen. Päätoimisen
ALU/PAIKKO -koordinaation aikana 2018 verkostotapaamisten osallistujamäärät nousivat
ennätyksellisen suuriksi. Toiminnallisesti olisi ollut perusteltua jatkaa samaan tapaan.
Rahoitussopimusten muuttuminen teki mahdottomaksi yhdistää PAIKKO toimintaa alueelliseen koordinointiin. Samalla alueellisen koordinaation resurssit pienenivät selvästi, jolloin
koordinoinnin järjestäminen KYT ry:n kautta tuli mahdottomaksi. KYT ry on kuitenkin ollut
koko ajan mukana KSTPY:n ja PAIKKOjärjestelmän kautta alueellisessa työpajatoiminnassa.
Yhteistyö on sujuvaa ja se tuottaa edelleen tuloksia.

Kehittävät kesäpäivät 2017. KeKe-konsepti keräsi laajasti työpajaväkeä ja etsivän nuorisotyön
tekijöitä toiminnallisille kehittämispäiville 2009–2018. Kuva: Susanna Uusitalo
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Toiminut KYT ry:ssä projektipäällikkönä
ja Monikulttuurikeskus Glorian johtajana
2008–2016. Monikulttuurikeskus Gloria
ry:n toiminnanjohtaja vuodesta 2017.

Monikulttuurikeskus Gloria syntyi ja
kasvoi KYTissä
KYT monikulttuurisuustyön edelläkävijänä
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry haki vuonna 2007 silloiselta Raha-automaattiyhdistykseltä
hankeavustusta monikulttuurisen tapaamispaikan perustamiseksi Jyväskylään. Hankkeen
takana olivat kaupungin toimijat, jotka tekivät töitä erityisryhmien kanssa mm. maahanmuuttajapalveluiden silloinen johtaja Kati Turtiainen, palvelupäällikkö Ritva Anttonen, sekä
Palapeli-hankkeen projektipäällikkö Heli Laine. Muistan Katin sanoneen, että KYT olisi hyvä
koti monikulttuuriselle tapaamispaikalle, olihan sen toiminnanjohtaja Antero Mikonranta
kuulu suopeudestaan kulttuuritoiminnalle.
KYTiä pidettiin jo silloin erityisen ansiokkaana rahoituksen hakijana ja se oli myös monikulttuurisuustyön edelläkävijä Jyväskylässä, olihan sen toimesta perustettu alalle jo useampi
hanke. Kaupungin maahanmuuttajapalvelut olivat aktiivisesti tukemassa tapaamispaikan
perustamista, sillä Jyväskylässä oli otettu vastaan kiintiöpakolaisia jo vuodesta 1990. Ihmiset
kaipasivat paikkaa omaehtoiseen tekemiseen.
Hankehakemukseen oli erikseen mainittu myös romanien tarve tapaamispaikkaan. Osa
romaneista tosin vierasti ajatusta, että heidät laskettaisiin kuuluviksi maahanmuuttajiin,
ovathan romanit olleet Suomessa jo yli 500 vuotta. Ajatus maahanmuuttajuudesta heidän
kohdallaan on kieltämättä hieman erikoinen, mutta onneksi tämä ajatus ei ole haitannut
käytännön toimintaa. Romaninaiset tulivat katsomaan Glorian tilaa ja totesivat sen hyväksi
ja aloittivat sen jälkeen siellä toiminnan.

Kokoontumispaikka kaikille
Alusta saakka Monikulttuurikeskus Gloria on halunnut olla kokoontumispaikka kaikille jyväskyläläisille. Gloria tarjoaa tiloja kansainväliseen ja etniseen toimintaan, sekä tuottaa yhdessä
kävijöiden kanssa kiinnostavaa toimintaa kaikille halukkaille. Ja näitä halukkaita on riittänyt parhaimpina vuosina Gloriassa on ollut 20 000 käyntikertaa.
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Ensimmäiset kesäpäivät Könkkölässä vietettiin
kesäkuussa 2008. Kuva: Arja Seppälä

Allekirjoittanut aloitti työnsä aluksi kaksivuotisessa monikulttuurisuushankkeessa huhtikuussa 2008. Jo kesäkuussa osa-aikaiseksi työpariksi tuli Gloria Lapitan, joka siirtyi uuteen
hankkeeseen KYTin toisesta maahanmuuttajahankkeesta. Ensimmäinen kesä valmisteltiin
hanketta, tutustuttiin eri alojen toimijoihin ja etsittiin hankkeelle toimitiloja.
Lähtölaukauksena uudelle monikulttuurikeskukselle päätettiin viettää Kesäpäivä Könkkölässä, koska muita tiloja ei vielä ollut. Kesäpäivästä tuli todella suosittu. Tapahtumaa suunnittelemassa ja toteuttamassa oli suuri joukko toimijoita ja myös maahanmuuttajapalveluiden
sosiaalityöntekijä Pirjo Kainulainen. Pirjo kehotti varaamaan lounaan ainakin sadalle ihmiselle, vaikka ilmoittautuneita oli vain joitain kymmeniä, ja näin onneksi teimme, sillä paikalle
saapui yli sata ihmistä.
Lounaan valmistimme tietysti itse. Yli sadan ihmisen ruokkiminen koko päivän kestävän
ohjelman lomassa oli aikamoinen suoritus. Könkkölän keittiö oli silloin varsin alkeellinen ja
mieleeni on elävästi jäänyt, kuinka KYTin Matti Tervaniemi touhusi keittiössä. Matti otti keittiön haltuun ammattilaisen ottein, ja linjasto kulki kuin paremmassakin ravintolassa konsanaan. Könkkölän ensimmäisestä Kesäpäivästä jäi mieleen aurinkoa ja naurua, hyvää ruokaa
ja tutustumista moniin uusiin ihmisiin, joista osan kanssa yhä pidämme yhteyttä. Hauskaa
on, että Glorian nykyiset työntekijät Anu Juurakko, ohjaaja ja vapaaehtoistoiminnan vastaava, ja Anni Viinikainen, tuottaja, osallistuivat ensimmäisille kesäpäiville vielä yhteistyökumppaneina.

Ensimmäisten kesäpäivien talkooporukkaa
Kuva: Monikulttuurikeskus Glorian arkisto.
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Kuvassa mm. Gloria Lapitan
ja voittoa lunastamassa
Emmanuel Sibomana.

Tilat ja nimi – toiminta käynnistyy ripeästi
Tammikuun toisena päivänä vuonna 2009 Antero, Gloria ja minä juhlimme monikulttuurikeskuksen uutta tilaa ja joimme samalla synttärikahvini tyhjässä kerrostaloasunnossa osoitteessa Kauppakatu 18. Olimme juuri saaneet avaimen, kun ovikello soi ja oven takana oli
joukko reippaita Zonta-naisia, jotka kertoivat haluavansa aloittaa Luetaan yhdessä -toiminnan uudessa monikulttuurikeskuksessa. Naisia ei häirinnyt se, ettei meillä ollut vielä tuoleja
eikä pöytiä. Palaveri pidettiin seisaaltaan ja sovimme, että Luetaan yhdessä -toiminta aloitetaan heti, kun monikulttuurikeskukseen saadaan tuolit. Seuraavalla viikolla toiminta oli jo
täydessä touhussa. Alusta saakka teimme yhteistyötä mm. Avaimet onnistumiseen -hankkeen Roija Aflatunin ja Anni Viinikaisen kanssa. Yksi kaikkein aktiivisimmista toimijoista, silloin vielä vapaaehtoisena, oli Emmanuel Sibomana, joka osallistui innolla lähes kaikkeen
toimintaan.

Glorian avajaiset.
Mina ja Gloria avaavat
kukkapuketteja.
Kuva: Elina Salojärvi
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Monikulttuurikeskus Glorian avajaisia vietettiin maaliskuussa 2009. Keskuksen johtaja Arja
Seppälällä oli vaikeuksia löytää tilaa avajaispuheen pitämiseen. Kuva: Elina Salojärvi
Uusi monikulttuurikeskus tarvitsi nimen, joten järjestimme nimikilpailun, johon saimme
yli kuusikymmentä ehdotusta. Ehdotukset olivat monikulttuurikeskuksessa esillä ja niistä
äänestettiin. Gloria sai ylivoimaisen voiton, ja uusi monikulttuurikeskus sai ylevän nimen toisen työntekijänsä Gloria Lapitanin mukaan. Nimi on osoittautunut varsin sopivaksi - Glorian
toiminta on saanut kävijöiltään paljon kiitosta ja ylistystä. Gloria Lapitanin yksi ilonaiheista
oli vastata puhelimeen Gloria Lapitan Gloriassa. Häneltä kysyttiin usein omistaako hän Glorian, johon hän vastasi nauraen, että ei hän omista paikkaa, mutta monikulttuurikeskus on
nimetty hänen mukaansa. Gloria Lapitan jäi eläkkeelle vuoden 2019 lopussa. Hän painotti
aina työssään ihmisen oma-aloitteisuuden merkitystä ja yrittämistä. Gloria itse oli tästä hyvä
esimerkki, hän pystyi työllistämään itsensä aina eri hankkeissa. Gloria Lapitan arvosti yhteisöä, jonka jäsenenä hän oli, ensin KYTin, sitten Monikulttuurikeskus Glorian ja koko Mataran.
Monikulttuurikeskus Glorian avajaisia vietettiin maaliskuussa 2009. Tunnelma oli katossa, ja
avajaisvieraiden jono ylettyi Glorian kolmannesta kerroksesta aina Kauppakadulle saakka.
Vieraiden tuodessa onnittelukukkia huomasin naisen, joka otti kukkia luontevasti vastaan ja
saatteli vieraita peremmälle. Monikulttuurikeskus oli löytänyt yhden ensimmäisistä vapaaehtoisistaan, Mina Zad-Ruuskan, joka oli havainnut, että nyt ovat auttavat kädet tarpeen.

Monipuolinen palvelu- ja yhteistyöverkosto
Glorian toiminnassa ovat perheet olleet alusta saakka tärkeässä roolissa. Monimessi perhekahvila oli toiminut jo vuodesta 2004. Perhekahvila toimi maahanmuuttajapalveluiden
ja Mannerheimin lastensuojeluliiton yhteistyönä, ja sen ohjaajina olivat Pirjo Kainulainen ja
Anu Juurakko. Monimessi toimi jonkin aikaa Palapelin tiloissa, ja Glorian saadessa tilat Kauppakadulta se siirtyi sinne. Monimessi oli Glorian aloittelevan toiminnan pesämuna ja esimerkki. Monimessin toiminta oli koordinoitua ja perustui ihmisten omalle aktiivisuudelle, ja
siellä oli aina hyvä meininki. Monimessin ohjaajasta Anu Juurakosta tuli Glorian työntekijä
helmikuussa 2010.
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Glorian hyvänä yhteistyökumppanina alussa oli Jyväskylän taidemuseo ja sieltä museolehtori
Sirpa Turpeinen. Galleria Gloria sai alkunsa taidemuseon kanssa tehdystä hankkeesta, jonka
rahoitti museovirasto. Hankkeessa luotiin monikulttuurikeskukselle kulttuurikahvila, jossa
ihmiset saattoivat tutustua toisiinsa. Kohtaamisia varten perustettiin myös Galleria Gloria,
jonka toiminnan aloitti kuvataitelija Kaisa Lipponen. Kulttuurikahvilassa oli aina tietty teema,
jonka pohjalta pidettiin alustus ja sitten keskustelu. Taide antaa mittaamattomat mahdollisuudet vuorovaikutukselle. Galleria Glorian avajaisissa mieleeni on jäänyt kohtaaminen,
jossa saman teoksen edessä keskustelua teoksesta kävivät vasta pakolaisena maahan tullut henkilö ja taiteentutkimuksen ammattilainen, kummankaan tietämättä mitään toisistaan.
Uudet kohtaamiset synnyttävät uusia kokemuksia ja tarinoita.
Maahanmuuttaneet ihmiset löysivät Monikulttuurikeskus Glorian toiminnan, ja projektin jälkeen se vakiintui AK-avustusta saavaksi toiminnoksi. Tässä vaiheessa myös Jyväskylän kaupunki alkoi avustaa Monikulttuurikeskus Glorian toimintaa. Gloria teki alusta saakka laajaa
yhteistyötä monissa verkostoissa, erityisesti Jyväskylän kaupungin eri toimialojen kanssa.
Myös työllisyyteen liittyvät asiat olivat tärkeitä ja Gloria pyrki saattamaan yhteen työtä tai
harjoittelupaikkaa etsiviä, sekä eri alojen yrittäjiä ja muita toimijoita kuten oppilaitoksia.
Info Gloria, matalankynnyksen neuvontapiste oli perustettu Glorian yhteyteen jo 2011. Info
Gloria rahoitettiin alussa ESR-hankerahoituksella, ja sen neuvojana toimi alusta saakka Maarit Piruzdelan. Neuvontapiste sai alkunsa Gloriassa kävijöiden tarpeesta saada apua esim.
kansalaishakemuksien täyttöön. Info Glorian omakielisen neuvonnan järjestämiseen haettiin kehittämisprojektia Raha-automaattiyhdistykseltä. Vuonna 2015 alkoi kaksivuotinen
hanke, jossa työskenteli projektipäällikkönä Tiina Miettinen ja projektityöntekijänä Anni Viinikainen. Info Gloriassa pystyttiin tarjoamaan matalan kynnyksen apua jopa kahdeksalla eri
kielellä.

Monikulttuurikeskus Glorian ja KYTin vaalipaneeli, kunnallisvaalit 2017.
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Gloria on osa Mataraa – toiminta vakinaistuu
Monikulttuurikeskus Gloria oli aktiivisesti mukana, kun uudelle kansalaistoiminnankeskukselle haettiin paikkaa. Useita tiloja katsottiin ennen kuin toiminta päätettiin aloittaa Matarankadulla. Gloria siirsi toimintansa Mataraan vuonna 2012. Mataran tilat olivat kätevät,
mahdollistivathan ne Glorian tilan jakamisen kolmeksi eri tilaksi, myös lisätiloja oli helposti
saatavilla. Miinuspuolelle jäi Galleria Glorian toiminta, jolle ei löydetty pysyvää tilaa Mataran aulasta. Glorian työntekijät olivat aktiivisesti mukana kehittämässä Mataran toimintaa
ja KYTissä tehtiin yhdessä strategiatyötä. Myös Monikulttuurikeskus Glorian toimintaa kehitettiin ja mm. nuorten monikulttuurisuustoimintaan haettiin lisäresursseja. Tiinu Ristinen
teki sosionomiopintonsa viimeisen harjoittelun Gloriassa ja innostui toiminnasta siinä määrin, että suunnitteli Gloriaan nuorten hankkeen. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Mä
oon mukana -projekti aloitti maaliskuussa 2013 projektipäällikkönä Tiinu Ristinen ja projektityöntekijänä Emmanuel Sibomana. Kolmen vuoden projektista kasvoi vireä nuorten toiminta, joka jäi pysyväksi osaksi Gloriaa. Viimeistään tässä vaiheessa Mataran aulassa alkoi
näkyä kansainvälinen ja nuorekas meininki.
Aikaa myöten maahan muuttaneiden osuus Jyväskylässä kasvoi, ja monikulttuuriselle toiminnalle alkoi olla yhä enemmän kysyntää. Gloriassa päädyttiin siihen, että toiminta tarvitsee
oman yhdistyksensä, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Monikulttuurikeskus Glorian
toimintaa. Monikulttuurikeskus Gloria ry perustettiin 11.5.2016. Gloria toimii Matarassa ja
yhteistyö KYTin kanssa on yhä tiivistä. Yhteistyö on yhdistystoiminnan perusta. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki on tarjonnut ja tarjoaa edelleen tukea yhdistykselle paitsi yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa, myös laajemmin mietittäessä kolmannen sektorin toimijuutta
suhteessa maakuntaan tai kaupunkiin.

Monikulttuurikeskus Glorian oranssille seinälle maalattu maailmankartta näyttää
konkreettisesti, mistä kaikkialta Glorian kävijät ovat kotoisin. Monikulttuurikeskus
Gloria ja Kansalaistoiminnankeskus Matara ovat syrjinnästä vapaata aluetta.
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Hankepäällikkö KYT ry:n Luontovoimaa!
-hankkeessa. Toiminut hankepäällikkönä
ja vastaavana KYT ry:n eri hankkeissa
vuodesta 2015 alkaen.

KYT osallisuuden ja
merkityksellisyyden mahdollistajana
Maahan muuttaneiden parissa toteutettuja hankkeita 2015 Haluan olla mukana vaikuttamassa yhdenvertaisemman ja monimuotoisuutta sallivan
yhteiskunnan muovautumisessa. Työni KYTin moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta edistävissä hankkeissa on ollut antoisaa, koska tavoitteena on ollut luoda positiivinen
muutos keskisuomalaisten maahanmuuttajien osallisuuden ja kuulumisen tunteessa sekä
toimintakyvyssä.
Hanketoimintaani on ohjannut aito pyrkimys kaventaa sosiaalisen eriarvoisuuden kokemusta
maahanmuuttajien keskuudessa ja koen, että siihen päästään vain yhdistyksen selkeän ja
kantavan arvopohjan kautta. KYT on niiden hankkeiden kautta, joissa olen työskennellyt,
mahdollistanut minulle arvopohjaani nojautuvan kehittämistyön ja voin aidosti todeta, että
KYTin visio siitä, että jokaisella ihmisellä tulisi olla mahdollisuus kuulua itselleen merkitykselliseen yhteisöön ja osallistua mielekkääseen tekemiseen näkyy hanketyössämme.
Info Gloria - maahanmuuttajaneuvonnan kehittämishanke (2015–2016) tuki maahanmuuttajia neuvojen saamisessa omakielisesti viranomais- sekä muihin arkiasioihin liittyen. Hankkeessa ammatillistettiin neuvonta kouluttamalla osaavia kielitaitoisia neuvojia.
Yhdessä enemmän -maahanmuuttajat osana yhteisöä -hankkeessa (2017–2018) pyrittiin
muun muassa lisäämään maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välistä vuorovaikutusta
ja siten ehkäisemään ennakkoluuloja ja asenteita maahanmuuttajia kohtaan.
Luontovoimaa! -hankkeessa (2018–2021) keskitytään maahanmuuttajanaisten osallisuuden
lisäämiseen tukemalla maahanmuuttaja- ja kantasuomalaisten naisten ystävystymistä. Kaikissa näissä hankkeissa on vahvistettu niihin osallistuneiden maahanmuuttajien identiteettiä, minkä ansiosta olemme todistaneet monia konkreettisia osallisuuden ja toimijuuden
tekoja.
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Asiakkaat vahvistavat työn merkityksellisyyttä
Asiakaspalautteet ja -tarinat ovat vahvistaneet työmme merkitystä. Ne kertovat myös hanketyön onnistumisista. Hyvinvoinnin eri ulottuvuudet ovat vahvistuneet eri hanketoiminnoissa
mukana olleilla maahanmuuttajilla. Asiakaspalautteissa vuosien varrella merkitykselliseksi
ovat nousseet muun muassa uusien ihmisten kohtaamiset ja yhteisöllisyyden kokeminen.
Parhaiten mieleeni on jäänyt erään maahanmuuttajanaisen kokemus siitä, kuinka hän sai
lyhyen keskustelun aikana neuvon suomalaiselta naiselta, joka muutti hänen elämänsä
suuntaa. Hän ymmärsi, että hänelle oli tärkeää olla nainen ja kokea oma identiteetti myös
työelämän kautta. Hän lähti opiskelemaan itselleen ammattia ja kertoi myöhemmin, että
tunne kuulumisesta yhteiskuntaan on lisännyt myös arjen merkityksellisyyttä.

Kuva: Niina Kauppinen
Aukeaman kuvissa Luontovoimaa! -hankkeen osallistujia voimaantumassa uusien
asioiden parissa yhdessä. Omien mukavuusrajojen koettelu, jaetusti, voi avartaa
näkökulmia ja antaa rohkeutta kokeilla myös uusia asioita arjessa. Tässä naiset
iloitsevat lumikenkäilystä, arktisesta kellunnasta sekä melontaretkestä.

Osallisuuden kokemus
Tunne siitä, että muualta Suomeen muuttaneena on osa suomalaista yhteiskuntaa, sen
jäsen, jonka ajatukset ja teot merkitsevät, on osallisuuden ydintä. Tällaiset tunteet usein syntyvät erilaisten vuorovaikutustilanteiden kautta, joissa henkilö voi aidosti kokea kuuluvansa
johonkin hänelle merkitykselliseen yhteisöön. Yhteisöön, joka on moninainen, mutta joka
koostuu myös valtaväestön edustajista. Yhteiskunnan tulisikin edistää sellaisia olosuhteita
ja toimintoja, joissa ihmiset voivat vaikuttaa elämäänsä sekä saavat osaamisensa näkyväksi.
Koen, että juuri siitä syystä yhdistysten kuten KYT ry hanketoiminta on uskomattoman merkityksellistä.
Osallisuuden kokemukseen kuuluu, että on mahdollisuus elää omannäköistä elämää ja
valita mihin toimintaan osallistuu. Osallisuutta on myös kuulua itselle tärkeisiin ryhmiin ja
yhteisöihin sekä päästä vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin. Osallisuutta on myös mahdollisuus tehdä asioita yhdessä toisten ihmisten kanssa ja nauttia siitä yhteisestä hyvästä.
KYTin arvopohja heijastuu myös hankesisältöihin, näkyen niiden sisällöllisessä runsaudessa
ja moninaisuudessa. Hanketoimintamme monimuotoisuus on antanut maahanmuuttajille
erilaisia keinoja rakentaa mielekästä ja heille merkityksellistä elämää vuorovaikutuksessa
muun muassa muiden ihmisten, taiteen ja luonnon kanssa.
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Kuva: Tiina Miettinen

Sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeys
Sosiaalisten kanssakäymisten myönteiset vaikutukset ovat tulleet ilmi muun muassa siten,
että ihmiset ovat kokeneet henkisesti virkistyvänsä muiden ihmisten seurassa ja tunteneet
saaneensa uusia näkökulmia omaan elämäänsä. Ihmiset ovat tulleet nähdyksi ja kuulluksi
toiminnassamme. Voidaankin todeta, että erilaisten ihmisten välinen vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet avartavat näkökulmiamme ja mahdollistavat erilaisiin näkemyksiin ja arvoihin
tutustumisen turvallisessa ja sallivassa ympäristössä, jossa on tilaa myös ihmettelylle ja lisäkysymyksille. Vain altistamalla itseämme erilaisille vuorovaikutuksille sekä olemalla avoimen
ihmetteleväinen, kuin lapsi, annamme omille ajatuksillemme tilaa avartua ja kokea asioita
jonkun toisen silmin. Tällaiset vuorovaikutteiset kohtaamiset kasvattavat erilaisuuden sietokykyämme sekä kenties saavat meidät ajattelemaan myönteisesti, moninaisuutta arvostaen,
kun uuden ymmärtämisen kokemukselle annetaan mahdollisuus ja asioihin pääsee henkilökohtaisella tasolla tutustumaan.
Kun tulemme nähdyksi ja kuulluksi, elämän mieli ja merkityksellisyys vahvistuvat. Syntyy luottamus hyvään elämään, ihmisarvoiseen elämään. Lisäämällä ihmisten osallisuuden kokemuksia olemme mukana luomassa mielekästä yhteisöä, asuinaluetta, kaupunkia, maata ja
siten myönteisempää tulevaisuutta kaikille.
Kuva: Tiina Miettinen
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Tapahtui Matarassa:
Olimme juuri muuttaneet uusiin tiloihin Matarankatu 6:een ja aulan
yhteyteen oli rakennettu hissi, jolla pääsee toiseen kerrokseen. Hissin
oven lukko oli jostain kumman syystä jäänyt lukitustilaan eikä ovea
saatu siellä kiinni. Yhteisökoordinaattori tuli olevinaan apuun ja sai
kun saikin painettua hissin lukon sisään. Tosin hetkeksi ja niin, että
kun ovi painautui kiinni, jäi koordinaattori hissiin lukkojen taakse. 45
minuutin odottelun jälkeen paikalle saapui hissinkorjaaja ja pelasti
koordinaattorin hissistä ja sai hissin käyttökuntoon tuossa tuokiossa.
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Yhteisökoordinaattori
Kansalaistoiminnankeskus
Matarassa vuodesta 2011.

Haaveista totta – Kansalaisjärjestö- ja
vapaaehtoistoimintaa saman katon alla
Kansalaistoimintoimintaan liittyy keskeisesti yhteisöllisyys ja halu tehdä yhdessä asioita.
Puolestaan yhteisöllisyyden kulmakivenä on löytää jokaiselle ihmiselle paikka, jonne tuntee
kuuluvansa. Yksi yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen paikkoja ovat järjestöt. Järjestöt tarjoavat erityislaatuisen ympäristön kansalais- ja vapaaehtoistoiminnalle. Järjestöissä pyritään
sosiaaliseen toimintaan jokaisen yhdistyksen oman toimintaperiaatteen mukaisesti. Järjestöjen erityislaatuisuus ja monimuotoisuus ovat kiehtovia, sillä iso osa yhdistyksistä toimii
vapaaehtoistoiminnan mukaisesti ja osa yhdistyksistä toimii työntekijävetoisesti.
Tämä monimuotoisuus työntekijöiden ja vapaaehtoisesti toimivien yhteisöjen luomasta
kansalaistoiminnasta on näkynyt Kansalaistoiminnankeskus Matarassa aivan alusta alkaen.
Lähtöajatuksena Matarassa on sosiaalinen toiminta, ja että yhdessä tekeminen on mukavaa. Matara onkin tiloja, toimintaa ja tapahtumia sekä yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja iloa.
Näitä kaikkia tarvitaan toiminnan pyörittämiseen ja sen kehittämiseen. Mutta miten tähän
on päästy?

Mataran alkumetreillä
Lähtökohtana verkostojen tarkastelussa on, että ihminen ja yksittäinen yhteisö ei toimi itsenäisenä toimijana, vaan heidän toimintaansa tarkastellaan heidän erilaisten sosiaalisten verkostojen kautta. Ihmiset hyödyntävät verkostoja monin eri tavoin. Lisäksi yhteistyö jo kahden
toimijan välillä muodostaa suuren verkoston ja mitä enemmän verkostossa on toimijoita,
sitä suuremmat mahdollisuudet on erilaiselle yhteistyölle. Kun haave tällaisesta yhteisestä
verkostomaisesta tilasta Jyväskylään oli syntynyt monelle ihmisille, unelmista ääneen puhuminen antoi alkusysäyksen Kansalaistoiminnankeskus Mataran syntymiseen.
Kun 2000-luvulla alettiin pohtia yhä enemmän järjestöjen välistä verkostoitumista ja yhteistyöstä, nousi vahva ajatus lähteä etsimään uusia ratkaisuja järjestöjen yhteisille tilatarpeille.
Kumppanuustalo oli tullut oman polkunsa päähän. Moni järjestöistä työskenteli asuinhuoneistoissa, ja useilla vapaaehtoisesti toimivien yhdistyksien jäsenillä pursusi oman makuu43

huoneen sängyn alla vinot pinot yhdistyksen kansioita. Nopeasti saatiin mukaan tähän
tilatarpeiden mietintään monia järjestötoimijoita ja kaupungin työntekijöitä. Yksi mukana
olija oli Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT ry). Toimijoilla oli useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, erilaisia kokoonpanoja ja vetovastuita. Keskeisenä ajatuksena oli löytää ratkaisu,
jossa toimijat ylittävät omia sisäisiä rajoja, löytävät uudenlaisia yhteistyökuvioita ja hankkivat uusia taitoja oppia, käyttää resursseja sekä hyötyä mahdollisimman paljon synergiasta.
Yhteiseltä tilalta toivottiin mahdollisuutta rakentaa ja johtaa verkostoja johdonmukaisesti.
Vuonna 2009 työstettiin kansalaistoiminnankeskushanketta eteenpäin yhteistyönä monien
toimijoiden kanssa. Hanketta kirjoitettiin KYTissä, jonka oli määrä myös hallinnoida hanketta.
Yhteisöiltä oli noussut toive, että KYT ottaisi keskuksesta vetovastuun. Hankkeeseen tehtiin esiselvitys Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen liiton rahoittamana. Siinä kartoitettiin
keskukseen mukaan tulevat järjestöt sekä suunniteltiin alustavasti keskuksen toiminnallista
ajatusta. Selvityksessä nousi esille, että järjestötoimijoiden tilatarpeet olivat moniulotteiset;
kansalaistoimijat kaipasivat tiloja mm. siksi, että kansalaisille ei ollut kohtaamispaikkaa, alueelliset kansalaisjärjestöt tarvitsivat toimitiloja ja kaivattiin järjestöille edullisia kokous- ja
ryhmätiloja. Vuonna 2010 yhteisen tilan suunnittelua jatkettiin. Tuolloin nousi järjestöjen
yhteisten tilojen tarve yhä näkyvämmäksi ja silloin löytyi myös Kansalaistoiminnankeskukselle sopiva tila.
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima Kansalaistoiminnankeskus -hanke käynnistyi
elokuussa 2011, hankkeen saadessa rahoitus Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) ja Jyväskylän kaupungilta. Hankkeen päätavoitteena oli luoda Jyväskylään pysyvä kansalaistoiminnankeskus. Kansalaistoiminnankeskus Matara aloitti toiminnan helmikuussa 2012. RAY:n
kehittämishanke päättyi vuoden 2013 lopussa, jonka jälkeen Mataran toiminta on jatkunut
pääosin RAY:n/STEA:n toiminta-avustuksella.

IT-tuki on yksi Kansalaistoiminnankeskus Mataran
tärkeimmistä oheispalveluista. Timo Pohjosaho kunnostaa
lahjoituksena saatuja koneita syyskuussa 2017.
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Elämää Matarassa
Kansalaistoiminnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja edistää aktiivista kansalaisuutta.
Ihmiset haluavat osallistua kansalaisyhteiskunnan toimintoihin, jotta he pääsevät vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja luomaan yhteistä hyvää. Kansalaistoiminnankeskus Matara on
kaikille avoin, kynnyksetön paikka, jonne voi tulla oleskelemaan tai osallistumaan erilaisiin
tilaisuuksiin, tempauksiin ja tapahtumiin. Lisäksi on mahdollisuus olla mukana järjestöjen
toiminnassa tai toimia vapaaehtoistyössä. Tullakseen Mataraan, ei kuitenkaan tarvitse kuulua mihinkään järjestöön tai yhteisöön. Matara on paikka, jossa ihminen tuntee kuuluvansa
joukkoon. Vuosien mittaan Matarassa on ollut ainakin 52 yhteisöä vuokralla. Matara on tarjonnut heille kohtuuhintaiset ja toimivat tilat tukipalveluineen, jotta yhteisöjen toimintaedellytykset toteutuisivat mahdollisimman hyvinä. Yhdeksän toimintavuoden aikana Matarassa
on ollut liikehdintää – yhteisöjä ja erilaisia hankkeita ja projekteja on tullut ja mennyt. Vuosittain Matarassa toimii noin 30 yhteisöä ja yhteisössä on ”kirjoilla” noin 80–100 henkilöä.
Vaikka yhteisöt vaihtuvat, niin Matarassa on läsnä yhteisöllisyys, osallisuus ja ilo.

Mataran aulapalvelut on toiminnan hermokeskus. Päivi Pitkänen ja Pasi
Penttinen työn touhussa. Matarassa on vuosien varrella oppisopimuskoulutettu
monta uutta osaajaa järjestötoimintaan. Päivi valmistui merkonomiksi 2016 ja
nykyinen aulapalveluvastaava Pasi vuonna 2017. Kuva: Ari Kauppinen
Kansalaistoiminta on ihmisten omaehtoista ja vapaasti järjestäytynyttä monipuolista toimintaa, jossa ihmiset toimivat erilaisissa ryhmissä erilaisten asioiden, tavoitteiden ja arvojen
pohjalta. Kansalaistoiminnassa välittyy ihmisten oma aktiivisuus ja toiminta, joka tuottaa iloa
ja hyvää oloa. Tämä ilo ja tekemisen meininki välittyy lähiyhteisöön ja kanssaihmisiin.
Mataran toiminnan kautta parannetaan keskisuomalaisten järjestöjen toimintaedellytyksiä
sekä toimitaan vuorovaikutusareenana kansalaisille ja Keski-Suomessa toimiville eri järjestöjen työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille. Matara tarjoaa tiloja, toimintaa ja
tapahtumia sekä antaa kuntalaisille erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja. Voisi
siis sanoa, että Matara toimii alustana, jotta yhteisöjen järjestämä kansalaistoiminta toteutuu.
Mataraan on alusta alkaen kehitetty erilaista säännöllistä toimintaa, joihin kuka tahansa
on voinut osallistua. Näitä ovat Mataran aamu-/päiväkahvit, luennot, lounasdiscot/Mataran muuvit, erilaiset jumpat kahvakuulasta venyttelyihin ja pyörätuolitansseista aina muihin tanssillisiin tunteihin. On ollut taukojumppaa, lautapeli-iltaa, erilaisia teema-askarteluja,
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Tourujoen Yö on toteutettu talkoovoimin Matarassa ja lähiympäristössä
Valon Kaupunki -tapahtuman yhteydessä. Kuva Tiina Sivonen.
bingoja, kesäpelejä ja geokätköilyä. Työpajoissa on päästy tutustumaan mm. jouluherkkujen
valmistukseen ja tarinan kirjoittamisen saloihin sekä voitu keskustella filosofisista asioista
vuosia pyörittäneen vapaaehtoisen vetämässä keskusteluryhmässä. Matarassa on huomioitu myös kuvataiteilijat, sillä he ovat voineet vuodesta 2013 lähtien varata itselleen ilmaiseksi näyttelytilaa KäytäväGalleriasta.
Vuosittain on järjestetty erilaisia tapahtumia synttäreistä, avoimista ovista ja Eurooppa-päivästä aina Suomi 100-vuotta juhlavuoteen ja Tourujoen yö -tapahtumiin. Olemme saaneet
viikoksi vieraita Saksasta, kun Sirkus Bombastico järjesti erilaisille ryhmille sirkuskoulun,
jossa ilo ja riemu, mutta ennen kaikkea onnistumisen kokemukset olivat käsin kosketeltavissa. Mataraan ovat tutustuneet monet yhdistys- ja kansalaistoiminnan toimijat sekä
opiskelijat oppilaitoksista. Lisäksi kiinnostusta toimintamme sisältöön on ollut monilla kansanedustajilla, ministereillä ja on tasavallan presidenttimme Sauli Niinistökin vieraillut keskuksessa pariin kertaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tutustumiskäynnillä
Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 31.1.2012. Kuva: Risto Aalto
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Mataran synttärit 2015. Mataran toimijat rakensivat
kakkubuffetin juhlan kunniaksi. Kuva: Sari Naappi
Vapaaehtoistoiminta tuo monelle sisältöä elämään antamalla tekemistä ja mahdollisuuden
tutustua uusiin ihmisiin, ja samalla vähentää yksinäisyyttä. Vapaaehtoisuus tarjoaa ihmisille
mahdollisuuden auttaa ja käyttää omaa aikaansa hyödylliseen tekemiseen, toisten hyväksi.
Matara on toiminut koko toiminta-aikansa yhtenä vapaaehtoistoiminnan mahdollistajana.
Kuitenkin vasta vuonna 2019 Mataran vapaaehtoistoimintaa päästiin kehittämään koordinoidummaksi, kun saatiin palkattua vapaaehtoistoiminnan kehittäjä. Hänen työtehtäviinsä
sulautui luontevasti Mataran vapaaehtoistoiminnan kehittäminen sekä valtakunnallinen
OLKA- järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa -toiminnan kehittäminen ja luominen
Jyväskylään.
On ollut hieno seurata Mataran elämää, kun keskus herää aamuisin kuuden aikaan siistijöiden tullessa töihin huolehtimaan tilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä. Pikkuhiljaa kahdeksan aikoihin järjestötyöntekijät tulevat töihin vaihtaen hyvät huomenet aulapalvelun
henkilöstölle. Osa jää vaihtamaan muutaman sanan ja osa kiiruhtaa jo viiden minuutin
päästä alkavaan kokoukseen.

Matka halki Mataran 2017. Vuosittainen tapahtuma kokoaa eri
alojen opiskelijoita tutustumaan järjestöjen toimintaan.
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Aulaan kävelee ihmisiä, joista joku on menossa kokoushuone Talvikkiin kokoukseen ja osa
Matara-salissa järjestettävään koulutukseen. Puoleen päivään mennessä talossa huokuu
elämisen meininki, käytävillä kuuluu vuoroin loittoneva ja lähenevä kenkien kopse, taukohuoneista kuuluu naurua ja puheensorinaa ja kopiokone syöttää tulosteita. Mataran kohtaamispaikassa käy ihmiset lukemassa lehtiä, maksamassa laskuja tietokoneella, ottamassa
kopioita ja hakemassa kirjahyllystä itselleen lukemista. Osa ihmisistä tulee kohtaamispaikkaan juttelemaan ja kohtaamaan toisia. Neljän aikaan työntekijöiden osalta päivä alkaa olla
päällisin puolin takanapäin. Matara ottaa pienen hengähdystauon ja on taas valmis ottamaan viiden maissa vastaan iltakäyttäjät. Iloisia ihmisiä tulee kahvin keittoon ja valmistelemaan illan vertaisryhmää tai koulutusta. Keskus herää henkiin uudelleen ja tuo käytäville
taas puhetta ja naurua. Jos Mataran seinät osaisivat puhua, sanoisivat ne nauttivansa tästä
kaikesta, mitä ovat saaneet olla tuomassa ihmisten elämään yhdeksän vuoden ajan. Jokainen Matarassa oleva ja ollut yhteisö on tuonut keskukseen sen lämpöisen hengähdyksen,
joka toivottaa ihmiset Mataraan juuri sellaisena kuin me kukin ollaan.

Yhteisöllisyys ja verkostoituminen
Mataran perustaminen on vahvistanut ja lisännyt yhteisöjen ja järjestöjen omia toimintaedellytyksiä ja laajentanut järjestöjen välistä yhteistyötä sekä antanut uudenlaisia mahdollisuuksia kansalaisten osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Yhteistyö ja verkostomainen työskentely
on tuonut uudenlaisia yhteistyön muotoja ja yhteishankkeita. Esimerkiksi Jyväskylän Kestävä
Kehitys JAPA ry:n kanssa Matara on pyörittänyt vuodesta 2015 Lastipyörälainaamoa, ja heti
vuonna 2012 Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnanpalvelut VAPARI ja SPR:n ystävätoiminta loivat uudenlaisen kumppanuuden ystävätoimintaan. Vuosien aikana toimijoiden
asiantuntijuutta on hyödynnetty monissa toiminnoissa esim. Monikulttuurikeskus Gloriassa
on käynyt moni järjestöasiantuntija puhumassa omasta toiminnastaan ja ihmisille tarjottavista palveluistaan. Mataran aulapalvelusta kysellään yleisesti järjestöihin liittyviä kysymyksiä ja toivotaan, että sieltä pystytään ohjeistamaan mihin järjestöön kannattaa milloinkin olla
yhteydessä. Osa ihmisistä on tullut Mataraan vertaisryhmään, koulutukseen, kokoukseen tai
toiminnallisiin ryhmiin. Yhteisöllisyys on ollut läsnä kaikessa mitä tehdään. Ihmiset ovat löytäneet useamman yhteisön oman hyvinvoinnin tueksi Matarasta - saman katon alta, ja sen
myötä ovat saaneet omaan arkeensa tukea ja sisältöä.

Mataran aulassa järjestetään kaikille avoimia tapahtumia ja tilaisuuksia.
Vuonna 2019 bingon teemana oli Halloween. Kuva: Kati Multanen.
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Mataran Ankkurit Jyväsjärvisoudussa 2019. Kuva: Jukka Litti
Matara on tehnyt verkostotyötä niin Matarassa pysyvästi olevien toimijoiden kuin muiden
keskuksen ulkopuolella olevien järjestöjen, Jyväskylän kaupungin ja oppilaitosten kanssa.
Yhteistyössä oppilaitosten ja järjestöjen kanssa on toteutettu jo yhdeksän kertaa opiskelijoille suunnattu tapahtuma (Matka halki Mataran – suunnistus järjestöjen maailmaan) ja
vuoteen 2016 saakka ylläpidettiin Kansalaistoiminnankeskus ja oppilaitokset -verkostoa,
jossa eri järjestöt ja oppilaitokset pohtivat yhteistyömahdollisuuksia mm. yhteishankkeen
toteuttamista. Voisi siis sanoa, että erilaisten yhteistyömuotojen myötä osaamista on verkosto- ja sidosryhmätyöskentelystä ja nähty yhteistyön mahdollisuudet ja sen tärkeys. Yksin
ei kenenkään kannata tehdä hommia, verkostoissa on voimaa enemmän. Matarassa järjestöosaaminen on vahvalla ja vankalla pohjalla, minkä seurauksena syntyy synergiaetua.
Matara tarjoaa yksintyöskenteleville järjestötyöntekijöille työyhteisön. Tämä auttaa työntekijää työssä jaksamisessa. Matarassa onkin paneuduttu työhyvinvointiin. Täällä toimii Mataran yhteisön jäsenistä koostuva työhyvinvointiryhmä. Ryhmän tavoitteena on suunnitella ja
toteuttaa hyvinvointiin liittyviä tilaisuuksia ja tempauksia. Näitä ovat mm. nyyttärilounaat,
lounastreffit, yhteiset aamusumpit, ”rahiskahvit” & pikkujoulut, vuoden tonttu -äänestys,
osallistuminen Jyväsjärvisoutuun, vuosittainen kesäretki, taukojumpat, meditaatiotuokiot,
kehittämis- ja kesäpäivät ja osallistuminen erilaisiin valtakunnallisiin tempauksiin (mm. Ota
lapsi töihin päivä, pukeudu punaiseen, autottoman päivän etätyöpäivätempaukset). Vuonna
2020 kehitettiin virtuaalisia hyvän mielen visailuja ”kenen etätyöpiste”, ”kesän lempipaikka”
ja vapun aikaan pidettiin Happy hour -tapahtuma zoomissa. Toki unohtamatta niitä parhaimpia paikkoja yhteistyön ja luottamuksellisen ilmapiirin syntymiseen eli ne vapaamuotoiset kohtaamiset kahvikupin tai lounaan äärellä taukohuoneessa. Nämä kohtaamiset ovat
kyllä omiaan lisäämään yhteisöllisyyttä.
Matara on tuonut olemassaolollaan uuden tavan lisätä osallisuutta, kun järjestöt ovat saman
katon alla ja tuottavat yhdessä kansalais- järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa, unohtamatta
omaa hyvinvointia ja jaksamista. Vuosittain kerätyissä palautteissa nousee joka vuosi yhteisöllisyyden ja Mataran tarjoamien fasiliteettien tärkeys. Matara koetaan tärkeäksi paikaksi
kansalais-, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan parissa oleville ihmisille.
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Lopuksi
Matarassa toimivien yhteisöjen toiminta on ihmisten kohtaamiseen
keskittyvää toimintaa. Matara luo ihmisille mahdollisuuksia kokea merkityksellisyyttä. Saman katon alla toimivat järjestöt tarjoavat ihmisille
paikan yhteiselle olohuoneelle tarjoamalla vertais- ja vapaaehtoistoimintaa, koulutuksia, tapahtumia ja säännöllistä toimintaa. Mataran
tilojen yhteiskäyttö mahdollistaa sujuvaa yhteistyötä ja aitoa toimintaa ihmisten kanssa. Yhdistysten välinen yhteistyö rikastuttaa meitä
kaikkia. Matara on paikka, joka mahdollistaa ja loppujen lopuksi me
ihmiset pystymme tarjoamaan toinen toisillemme hyvää elämää. Kansalaistoiminnankeskus Matara toimii yhteisen hyvän mahdollistajana
ja alustana.

Ihminen tarvitsee ihmistä,
ollakseen ihminen ihmiselle,
ollakseen itse ihminen.
-Tommy Taberman -

50

KYT ennen ja nyt - taustatietoa
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry on kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana kehittynyt alkuaikojen projektiorganisaatiosta nykyiseksi vahvaksi kansalaistoiminnan ja järjestöjen tukiorganisaatioksi.
Edellä eri kirjoittajien teksteissä manitaan useita toteutuneita hankkeita. Hanketoiminnan
koko kuvaa ja kirjoa ei kirjoituksissa ole ollut tarkoituksenmukaista avata, eikä tähänkään
juhlateokseen ole toimittajilla ollut mahdollista koota kaikenkattavaa luetteloa KYTissä toteutetuista hankkeista. Seuraavalla sivulla olevasta koosteesta puuttuvat muun muassa suurin
osa esiselvityksistä, sekä nuorten ja vajaakuntoisten työllistämistoimiin saadut Paikka Auki
-hankerahoitukset. Taulukosta löytyvät hankkeiden talousluvut ovat osin suuntaa-antavia,
varsinkin vanhempien hankkeiden osalta päättyneet säilytysajat ovat vieneet tarkat taloustiedot jo silppuriin. Kahden vuosikymmenen kokonaistalouskertymä hankkeissa on puutteistaankin huolimatta komeaa katsottavaa. Ilman KYTin toimintaa olisi esimerkiksi miljoonia
EU-euroja jäänyt tulematta Keski-Suomeen.
KYTei ole ollut ennen – eikä varsinkaan nyt ole – pelkkiä hankkeita. Hankkeiden lisäksi pysyvät
toiminnat, kuten KYT-järjestöpalvelut, Kansalaistoiminnankeskus Matara sekä Sepänkeskus
tarjoavat tukea, toimintaa ja tiloja kansalaisille ja yhdistyksille. KYTin eri toiminnoissa työllistyy nykyään vuosittain 40–50 henkeä. Monitahoinen toiminta vaatii onnistuakseen myös hallinnon, joka antaa työntekijöille parhaan mahdollisen tuen keskittyä omiin tehtäviinsä. KYTin
talouden suuruus vaihtelee vuosittain, pääasiassa hanketilanteen mukaan. Vuositasolla hallintoon kuluu vajaa 10 prosenttia kahden miljoonan euron tietämillä liikkuvasta kokonaisvuosibudjetista.

Vuodesta 2009 lähtien KYT on julkaissut vuosittain painetun toimintakertomuksen. Toimintakertomukset löytyvät KYTin verkkosivuilta julkaisut-osiosta, https://www.kyt.fi/julkaisut/.
Toteutuneista hankkeista päätiedot, sekä osasta myös julkaisut sekä loppuraportit, löytyvät
puolestaa KYTin nettisivujen hankeportfoliosta, https://www.kyt.fi/hankeportfolio/.
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Luettelo toteutetuista hankkeista
Hankkeen nimi

Alkoi

Päättyi

Rahoitus

Talous

Osaamisella järjestöihin -hanke

2020

2023

ESR

399 740,00

Koutsaamo2/Uraverkosto -hanke

2019

2021

Työvoimapoliittinen

493 930,00

Luontovoimaa! -hanke

2018

2022

STEA

509 694,00

Välitin -välittäjäorganisaatiohanke

2018

2020

ESR

1 104 275,00

Yhdessä enemmän – maahanmuuttajat osana yhteisöä

2017

2018

ESR

375 000,00

Koutsaamo -hanke

2016

2018

Työvoimapoliittinen

260 744,00

Wolmar

2016

2018

Maaseuturahasto

150 000,00

Välikäsi-välittäjäorganisaatiohanke

2015

2017

ESR

1 061 234,00

PAIKKOverkko

2016

2018

ESR

294 780,00

Info-Gloria

2015

2016

ESR

319 200,00

NuoVo – Nuorta voimaa järjestöihin

2015

2018

RAY

497 000,00

Yhteisöstä voimaa

2014

2015

ESR

93 333,00

KANTO -hanke

2013

2016

Työvoimapoliittinen

273 280,00

Mä oon mukana!

2013

2016

STEA

451 000,00

PAR-järjestelmät

2013

2018

AVI ja OKM

560 361,00

Jämsän voimavara – Yhdessä enemmän

2013

2014

Leader

60 590,00

PAIKKO – Paikka pajalta hanke

2012

2014

ESR

405 756,00

Jämsän voimavara -esiselvitys

2012

2012

Leader

25 820,00

VälittäjäPlus

2011

2014

ESR

1 003 673,00

Kierto-hanke

2011

2014

ESR

559 280,00

Jyväskylän kansalaistoiminnan keskus -käynnistyshanke

2011

2013

RAY

610 000,00

Osko-projekti

2009

2011

ESR

396 650,00

3T-hanke

2008

2013

Työvoimapoliittinen

320 000,00

Työkompassi II-projekti

2008

2011

Työvoimapoliittinen

298 496,00

Välittäjä -välittäjäorganisaatiohanke

2008

2011

ESR

954 000,00

SIPA – YRITTÄJÄN SIJAINEN

2008

2011

ESR

389 890,00

Jyväskylän monikulttuurikeskus -kehittämishanke

2008

2010

RAY

330 000,00

Duunari

2008

2010

ESR

348 754,00

Jyväs Roma

2007

2009

RAY

140 000,00

Virma -projekti

2006

2008

RAY

180 180,00

JÄRJESTÖ+

2006

2008

ESR

90 000,00

Aluna – Alueellista naisvoimaa

2006

2007

ESR

350 400,00

Työkompassi

2005

2008

Työvoimapoliittinen

141 979,00

3Points -kehittämiskumppanuushanke

2004

2007

ESR/Equal

1 579 000,00

InnoPoint

2004

2006

ESR

360 000,00

PALKO -palvelukoordinaatiohanke

2004

2006

EMOTR

216 100,00

Selkkis

2004

2006

RAY

236 960,00

Networkshop

2004

2005

ERF

125 652,00

Tanssisali Lutakon peruskorjaus

2004

2005

EAKR

2 454 500,00

BE 4 KYT -kehittämishanke

2003

2004

TEM

16 275,00

Meiran yritys- ja kulttuuritilat -esiselvitys

2003

2003

K-S Liitto

8 000,00

Tyttöjen talo -hanke

2003

2003

Työvoimapoliittinen

187 886,00

Melting Pot -projekti

2003

2003

ERF

700 000,00

Asumisneuvojatoiminta

2002

2007

STEA

314 000,00

Kuriiri – Neljän asuntoalueen verkosto

2002

2006

ESR/Equal

2 691 000,00

Antenni -projekti

2002

2005

Työvoimapoliittinen

120 000,00

Kivääritehdas

2002

2002

EAKR

92 500,00

LSC/Antenni

1999

2002

EU -komissio

1 000 000,00

Hankkeiden talous yhteensä
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23 550 912,00

”

Yhteisöjen tukena jo 20 vuotta!

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n julkaisusarja

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

KYTin julkaisusarja on perustettu 2020 kokoamaan yhdistyksen kehittämistoiminnan
tuloksia yhteen. Julkaisusarja kertoo kehittämistyön moninaisesta sisällöstä ja
laajasta toiminnallisesta kokonaisuudesta.
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