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Harppaus eteenpäin 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen eli KYT:n lähtiessä toiselle vuosikymmenelleen, ovat tulevaisuu-
den näkymät kiinnostavia ja haasteellisia, mutt a myös aikaisempaa valoisammat. KYT:n toimin-
taan on syntymässä sellaista jatkuvuutt a, jota on hartaasti kaivatt u miltei kokonaan projekteihin 
painott uneen toiminnan aikana.  KYT:lle on nyt avautunut paremmat mahdollisuudet profi loi-
tua perustehtävänsä mukaan eli järjestöjen yhteistoiminta- ja tukiorganisaationa, eikä pelkkänä 
projektiorganisaationa.

Järjestöjä palveleva tuki- ja kehitt ämistoiminta on KYT:n varsinaista perustoimintaa. Käytännös-
sä se tarkoitt aa neuvontaa, konsultointia ja koulutusta sekä verkostojen kokoamista ja ylläpitoa 
3. sektorin yhteisten hankkeiden eteenpäin viemisessä. Tämä työ on saanut jo vakiintuneet 
muodot, joskin rajalliset henkilöresurssit rajoitt avat toiminnan laajenemista esimerkiksi maan-
tieteellisesti koko maakunnan alueelle. Olemme joka tapauksessa luoneet palvelukonseptin, jota 
oikeusministeriön toimeksiannosta toimineet selvitysmiehet ovat esitt äneet valtakunnalliseksi 
malliksi järjestöjen toimintaedellytyksiä koskeneessa raportissaan. 

Yhteistyö järjestöjen toimintaedellytysten parantamiseksi harppasi vuonna 2010 pitkän loikan 
eteenpäin, kun monia vuosia suunniteltu ja monia vastoinkäymisiä kohdannut Kansalaistoimin-
nan keskus –hanke lähti toteutumaan. Ensimmäinen vaihe toteutui lokakuun alussa Jyväskylän 
kaupungin tuen turvin ja varsinainen ilouutinen saatiin vuoden lopussa, kun RAY antoi hank-
keelle tukensa. Tässä vaiheessa tosin kolmivuotisena kehitt ämisrahoituksena, mutt a uskomme 
lujasti pystyvämme tänä aikana osoitt amaan toiminnan mielekkyyden ja tarpeellisuuden. Kär-
sivällisyytt ä tämän hankkeen toteutt aminen kysyy edelleenkin, sillä vasta vuoden 2012 alku-
puolella päästään viett ämään varsinaisen keskuksen avajaisia, kun Matarankatu 6:n toimitilat 
saadaan saneeratt una käytt öön.  

Perustoiminnan vahvistaminen ei merkitse, ett ei KYT olisi merkitt ävä toimija edelleen myös 
projektimaailmassa. Laajojen yhteishankkeiden hallinnointi tai välitt äjäorganisaatiotoiminta 
sopii erinomaisesti KYT:n perustehtäviin. EU:n rakennerahastokausi on päässyt puoliväliin ja 
osa tämän ohjelmakauden hankkeista on jo päätt ynyt tai päätt ymässä.  Uudet hanke-esitykset 
Välitt äjäPlus sekä kierrätystoimintaa kehitt ävä hanke on jätett y rahoitt ajan harkintaan. 

Vuonna 2010 tehdyllä sääntömuutoksella KYT:n perusolemusta ei muutett u. Osuuskunnan osal-
ta tosin laajennett iin mahdollisuuksia asiakkuuksiin myös yksityiselle sektorille, mutt a palvelu-
jemme – olkoon ne sitt en liiketoimintaa eli tilitoimistopalveluja tai yhdistyksen yleishyödyllisiä, 
yleensä maksutt omia palveluja – ensisijainen kohderyhmä on edelleenkin 3. sektorilla. Myös 
osuuskunnan toiminnan laajentaminen tilitoimistotoiminnan ulkopuolelle on uusien sääntöjen 
mukaan mahdollista.

Vuosi 2010 jää mieleen jännitt ävänä ja lopulta eritt äin tuloksellisena vuotena. Kiitokset jälleen 
kaikille niille rahoitt ajille, yhteistyökumppaneille ja tiedotusvälineille, jotka ovat olleet yhteisiä 
hankkeita rakentamassa, tukemassa ja kannustamassa. KYT:n hallitus on ollut aktiivisesti luo-
massa uutt a KYT:a, mistä lämpimät kiitokset! Kaiken takana on tietysti sitoutunut ja innostunut 
henkilöstö, joka on enemmän kuin palkkansa ansainnut!

Antero Mikonranta 
Toiminnanjohtaja

T o i m i n n a n j o h t a j a n  k a t s a u s
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JÄSENET

Yhdistykseen liitt yi vuoden aikana 
kolme uutt a jäsenjärjestöä: Suo-
men Monikkoperheet ry, Perhe-
hoitoliitt o ry ja Jyväskylän Kump-
panuustoiminnan Tuki ry. 

Jäsenyhteisöjä ovat:
• Autosynergia ry
• Huhtasuon ASA ry
• Jyväskylän Elävän Musiikin 

yhdistys Jelmu ry
• Jyväskylän Katulähetys ry
• Jyväskylän Kumppanuustoi-

minnan tuki ry 
• Jyväskylän Paikallisagenda 

JAPA ry
• Jyvässeudun Tyött ömät ry
• Keski-Suomen Kylät ry
• Keski-Suomen Nuorisoseurain 

liitt o ry
• Keski-Suomen Sosiaalitur-

vayhdistys ry
• Perhehoitoliitt o ry
• Suomenselän Sateenkaari-

säätiö (elokuusta 2010 alkaen 
Visio-säätiö)

• Suomen Monikkoperheet
• Työsilta ry
• YAD Youth Against Drugs ry
• Äänekosken Katulähetys ry

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidett iin 
26.4.2010 ja syyskokous 15.12.2010.

YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen ovat 
vuonna 2010 kuuluneet seuraavat 
henkilöt (varajäsenet sulkeissa):

Juha Majasaari, pj (Usko Hintik-
ka )
Pirjo-Liisa Juntt ila (Jarmo Tupa-
sela)
Petri Lahtinen (Ulla Kumpula)
Petri Lehtoranta (Sirpa Pekkari-
nen)
Sakari Mött önen (Anne Laimio)

Hallituksen valitsemana varapu-
heenjohtajana on toiminut Sakari 
Mött önen.

Hallitus on pitänyt tilikauden ai-
kana yhteensä yhdeksän kokousta. 

TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksen tilintarkastajina 
toimivat Vilho Päällysaho ja Heidi 
Rimpilä Ernst & Young Oy:sta

TYÖNTEKIJÄT

Yhdistyksen toiminnanjohtajana 
on toiminut Antero Mikonranta. 
Työntekijöitä on tilikauden aikana 
ollut eri projekteissa ja toiminnois-
sa keskimäärin 20. Projektityön-
tekijöiden työsopimukset ovat 
määräaikaisia projektien keston 
mukaan.

TOIMITILAT

KYT:n päätoimipiste sijaitsi syys-
kuun loppuun saakka Hongikon 
Nuorisoseuralta vuokratuissa 
tiloissa osoitt eessa Sepänkatu 14 
B 14. 

Lokakuun alussa KYT muutt i yh-
dessä kymmenen muun järjestön 
ja eräiden Jyväskylän kaupungin 
toimijoiden sekä TKI-HUMAK 
Akselin kanssa Matarankatu 4:n 3. 
kerrokseen. Tilaratkaisu oli samal-
la ensimmäinen vaihe Kansalais-
toiminnan keskuksen toteutt ami-
sessa. KYT on järjestötoimijoiden 
osalta päävuokralainen 1027 m2:n 
tiloissa Toimihenkilöunionin 
omistamassa kiinteistössä.

K Y T  r y : n  t o i m i n t a k e r t o m u s

Tulevan kansalaistoiminnan keskuksen tilojen esitt elyä. Keskellä Jukka Laukkanen, JKL kaupunki ja Antero Mikonranta
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Monikultt uurikeskus Gloria on toiminut vuoden 
2009 alusta alkaen Kauppakatu 18:ssa 4. kerrokses-
sa tiloissa, jotka omistaa Ellen ja Artt uri Nyyssösen 
säätiö. OSKO-projekti oli alivuokralaisena Nuorten 
Keski-Suomi ry:n tiloissa ennen KYT:n muutt oa Ma-
tarankadulle. Duunari- ja Välitt äjä-hankkeita varten 
on ollut vuokratt una toimitila Ailakinkatu 5:stä.

EDUSTUKSET JA OSALLISTUMINEN YHTEIS-
TYÖHÖN

Keski-Suomen liiton osaamis- ja työllisyystyöryh-
mään 3. sektorin edustajana on osallistunut Anu 
Pelkonen, varalla Antero Mikonranta.

Keskisuomalaisten yhteistoimintaorganisaatioiden 
muodostaman Järjestöareenan työryhmässä olivat 
KYT:sta Tiina Sivonen ja Matt i Tervaniemi, joka on 
myös hoitanut yhteistyöelimen tiedotusta ja sihteerin 
tehtäviä.

Jyväskylän Kumppanuustalon toimijoista koostuvan 
kumppanuusryhmän kokouksiin ovat osallistuneet 
Tiina Sivonen ja Antero Mikonranta.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallinnoiman 
Keski-Suomen Opin ovi, Aikuisohjausta paikallisesti 
ja Ulkomailta osaajaksi Keski-Suomeen  projektien 
ohjausryhmään on osallistunut Antero Mikonranta, 
varalla Tiina Sivonen. 

Keski-Suomen Kylät ry:n hallitukseen on kuulunut 
Tiina Sivonen, varajäsenenä Antero Mikonranta.

Visio-säätiön (ent. Suomenselän Sateenkaarisäätiö) 
valtuuskuntaan on kuulunut Juha Majasaari

Lisäksi KYT:n edustajia on osallistunut moniin kehit-
tämistyöryhmiin ja 3. sektorin projektien ohjausryh-
miin.

TILIKAUDEN TULOS

Yhdistyksen tulot muodostuvat jäsenmaksuista ja 
projektikohtaisista hallinnointi- ja koordinointituo-
toista. Perusrahoitusta on saatu Jyväskylän kaupun-
gilta, minkä lisäksi sen myöntämä likviditeett ilaina 
on maksuvalmiuden kannalta merkitt ävä seikka 
projektitoiminnan toteutt amisessa.
Projekteista on pidett y kalenterivuoden aikana 
erilliset kirjanpidot, jotka on vuoden lopussa yhdis-
tett y KYT:n kirjanpitoon. Toiminnan taloudellinen 
volyymi oli yhteensä 1 363 280,50 euroa (1 120 818,29 
v.2009).

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010 – 
31.12.2010 JA HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄ-
MÄN KIRJAAMISESTA

Yhdistyksen tuloslaskelma osoitt aa 5 731,96 euron 
ylijäämää. Hallitus esitt ää, ett ä ylijäämä merkitään 
ylijäämä/alijäämätilille.

KYT järjesti henkilöstön TYKY-päivän 18.4.2010 Peurungassa. Ohjelmassa oli 
aamupäivän luento-osuuden lisäksi UKK-kuntotesti.



- 6 -

Järjestöjen tuki- ja kehitt ämispalve-
luista tehtiin kehitt ämissuuntainen 
ulkoinen arviointi vuoden 2010 alku-
puolella. Ulkoisen arvioinnin toteutt i 
Humanistisen ammatt ikorkeakoulun 
(HUMAK) yliopett aja Kimmo Lind. 
Ulkoisen arvioinnin esille tuomat 
asiat ovat toiminnan kehitt ämisen 
pohjana. 

Tuki- ja kehitt ämispalveluissa ovat 
työskennelleet kehitt ämispäällikkö 
Tiina Sivonen ja tiedott aja-kehitt äjä 
Matt i Tervaniemi. Heidän lisäkseen 
vuonna 2010 tuki- ja kehitt ämispal-
veluissa työskentelivät Jani Rutanen 
sekä Juha Heikkola, joka palkatt iin 
Työtä nuorille –hankerahalla syys-
kuusta joulukuuhun. Työharjoitt elus-
sa oli vuoden aikana kolme opiskeli-
jaa: Emma Siekkinen ja Jani Rutanen 
HUMAK:sta sekä Vincent Toivanen 
Jyväskylän aikuisopistosta (JAO).  
Tuki- ja kehitt ämispalveluissa oli työ-

elämäpäivityksessä HUMAK:n lehtori 
Annamari Maukonen.

Ohjaus- ja konsultaatiopalvelut 
järjestötoimijoille

Ohjaus- ja konsultaatiopalvelut ovat 
luonteeltaan ruohonjuuritasolle mene-
vää kehitt ämiskumppanuutt a, joka 
tarkoitt aa muun muassa neuvontaa 
ja ohjausta yhdistystoiminnan pe-
rustoiminnoissa, rahoitusneuvontaa, 
hankesuunnitt elua, työllistämistoi-
minnan kehitt ämistä, toiminnan arvi-
ointikeskustelua ja pitkän aikavälin 
suunnitt elua. 

• Ohjauksessa on ollut vuoden 
aikana 136 eri henkilöä 32 eri yh-
distyksestä ja muusta yhteisöstä. 

• Asiakkuuksia on ollut 36, joista 
12 asiakkuudessa tapaamisia on 
ollut enemmän kuin kaksi

• Ohjausten lisäksi työ- ja ohjaus-

ryhmätyössä on osallistutt u vii-
den eri yhdistyksen kokoamaan 
ryhmään 22 kertaa.

• Työnohjausprosesseja toteutett iin 
kahden järjestön kanssa. Työnoh-
jaus oli maksullista palvelua.

Koulutuspalvelut järjestötoimi-
joille

Koulutuspalveluita toteutett iin vuon-
na 2010 kolmella eri tavalla:

1. pienoiskoulutukset (6 kpl) 
2. yleisötilaisuudet (5 kpl) 
3. laajemmat koulutuskokonaisuu-

det järjestötoimijoille (1 kpl).

Pienoiskoulutuksissa käsiteltiin muun 
muassa yhdistysten viestintään, 
taloushallintoon ja päätöksentekoon 
liitt yviä asioita. Yleisötilaisuudet 
käsitt elivät ajankohtaisia yhdistys-
toimijoita koskevia asioita kuten 
yhdistysten verotusta ja yhdistyslain 
muutoksia. Pienoiskoulutuksia ja ylei-
sötilaisuuksia järjestett iin yhteistyössä 
maakunnan kansalaisopistojen ja 
muiden järjestöjen kanssa. Koulutuk-
siin osallistui yhteensä 469 henkilöä 
yli 330 yhdistyksestä ja yhteisöstä. 

Laajempana koulutuskokonaisuutena 
järjestötoimijoille alkoi Jyväskylän 
aikuisopistossa Järjestötoimijoiden 

J ä r j e s t ö j e n  t u k i -  j a 
k e h i t t ä m i s p a l v e l u t
Järjestöjen tuki- ja kehitt ämispalveluiden päämääränä on kes-
kisuomalaisten yleishyödyllisten yhdistysten toimintaedel-
lytyksien vahvistaminen. Palveluiden tavoitt eena on tukea 
järjestöjen työntekijöitä ja kansalaistoimijoita yhteisöjensä 
toiminnan toteutt amisessa ja kehitt ämisessä. Järjestöjen tuki- ja 
kehitt ämispalvelut on suunnatt u yhteisöille, joiden toiminta 
liitt yy kansalaisten arjen hyvinvoinnin edistämiseen. Toimintaa 
rahoitetaan pääosin Raha-automaatt iyhdistyksen kohdennetul-
la toiminta-avustuksella.

Kehitt ämispäällikkö 
Tiina Sivonen ja 

tiedott aja/kehitt äjä 
Matt i Tervaniemi KYT:n 

työyhteisöpäivän 
alkupalaverissa 

16.4.2010.
Takana kirjanpitäjä 

Anitt a Virtanen.
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Johtamisen erikoisammatt itutkin-
to JET, joka käynnistett iin tuki- ja 
kehitt ämispalveluiden aloitt eesta. 
Tuki- ja kehitt ämispalvelut markkinoi 
koulutusta ja sen toteutt aa Jyväskylän 
aikuisopisto. Tuki- ja kehitt ämispalve-
lut on mukana koulutuksen sisältöjen 
suunnitt elussa ja koulutuksen toteu-
tumisen seurannassa.

Lisäksi tuki- ja kehitt ämispalveluiden 
henkilöstö on ollut koulutt amassa 
kahdeksan muun tahon järjestämässä 
koulutuksessa. 

Järjestöjen hanke- ja seutuyhteis-
työn edistäminen

Hanke- ja seutuyhteistyön tavoitt eena 
on lisätä yhteistyötä ja edistää entistä 
laaja-alaisempia ja kestävämpiä tulok-
sia aikaansaavia hankkeita. Tuki- ja 
kehitt ämispalvelut edistää yhteistyötä 
kokoamalla toimijoita ja koordinoi-
malla toimijoiden työskentelyä. 

Vuoden 2010 aikana yhteistoiminta-
hankkeista vietiin eteenpäin Jyväs-
kylän Kansalaistoiminnan keskuksen 
suunnitt elua ja hankkeistamista. 
Hankkeen suunnitt elu piti sisällään 
toimijoiden tilatarpeiden ja tilojen 

kartoitt amista, yhteisten suunnitt e-
lu- sekä tilojen esitt elytilaisuuksi-
en pitämistä, hankesuunnitelman 
tekemistä sekä laajaa tiedott amista 
toimijoille. Kansalaistoiminnan kes-
kus – hankkeen ensimmäinen vaihe 
lähti käyntiin, kun 11 järjestötoimijaa 
muutt i yhteisiin tiloihin Matarankatu 
4, 3. kerrokseen Jyväskylään. Tiloihin 
muutt i myös TKI-HUMAK Akseli 
ja Jyväskylän kaupungin toimintaa 
kuten Kuntien ja järjestöjen yhteistyö 
hyvinvointipolitiikassa eli Hyve-toi-
minnan erikoissuunnitt elija.

Kansalaistoiminnan keskuksen ja laa-
jemmin myös järjestöjen toimintaan 
liitt yen tuki- ja kehitt ämispalvelut on 
koordinoinut järjestöjen ja oppilaitos-
ten yhteistyön kehitt ämistä suunnitt e-
levaa työryhmää. Työryhmässä ovat 
edustajat HUMAK:sta, Jyväskylän 
ammatt ikorkeakoulusta, Jyväskylän 
yliopiston kansalaisyhteiskunnan 
asiantuntijuuden maisteriohjelmasta, 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 
JAO:sta, järjestöistä ja Jyväskylän 
kaupungista.

Tuki- ja kehitt ämispalveluiden tiedot-
taja on toiminut keskisuomalaisen jär-
jestökentän yhteistyöverkoston Keski-

Suomen Järjestöareenan sihteerinä ja 
vastannut Järjestöareenan tiedott a-
misesta. Kehitt ämispäällikkö kuluu 
Järjestöareenan toimintaa toimeen-
panevaan työryhmään, joka kokoon-
tui yhdeksän kertaa. Keski-Suomen 
Järjestöareenan kokoontumisia oli 
vuoden aikana kaksi. Keski-Suomen 
liiton maakuntaohjelmaan vaikutett iin 
yhteistyössä Keski-Suomen Järjes-
töareenassa mukana olevien järjes-
töjen kanssa järjestämällä 26.3.2010 
tilaisuus ”Nelostie on kuuma - entä 
kansalaistoiminta”. Tilaisuudessa 
tuotiin esille järjestöjen yhteisiä näke-
myksiä Maakuntaohjelmaan. Keski-
Suomen toinen Maakuntafoorumi 
”Järjestöt verkostoituvat!” järjestett iin 
yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa 10.11.2010.

Seutuyhteistyön edistämiseksi on 
osallistutt u STKL:n kokoamaan Sote-
järjestörukkanen –työryhmän koko-
uksiin sekä Keski-Suomen Kylät ry:n 
koordinoiman Keski-Suomen paikal-
lisen toiminnan kehitt ämisohjelman 
2011-2013 työstämiseen.

Yhdistysten verotus -koulutus 20.5.2010. Koulutt ajana 
Lauri Savander Savo-Karjalan yritysverotoimistosta.
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Järjestökentän tiedotusalusta Yhdistystori

Yhdistystori-portaali on Internet-sivusto (www.yhdistys-
tori.fi ), joka palvelee Keski-Suomen maakunnan yhdistyk-
siä, järjestöjä sekä näissä toimivia henkilöitä tiedotukseen, 
koulutukseen ja yhdistystoiminnan kehitt ämiseen liitt yvis-
sä asioissa. Portaali otett iin käytt öön vuoden 2009 alussa. 
Vuoden 2010 aikana portaalin tietosisältöä on lisätt y, ja 
kuukausitt ainen kävijämäärä on kasvanut tasaista tahtia. 
Yhdistystorin käytett ävyytt ä, ulkoasua sekä asiasisältöä 
kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin asiakkaiden 
tarpeita käytt äjäpalautt een perusteella.

Suurin osa portaalin yhdistysrekisterissä olevista yhdis-
tyksistä on harjoitt elijavoimin siirrett y oikeaan toimintaka-
tegoriaan, ja yhdistyksiä on lähestytt y suoraan Yhdistysto-
rista tiedott avilla sähköposteilla. 

Yhdistystorin kehitt ämisvaiheita

• Yhdistystori-portaalin kehitystyö palvelimella käyn-
nistett iin marraskuussa 2008. 

• Portaalin testikäytt ö suppean testaajajoukon avustuk-
sella aloitett iin alkuvuonna 2009.

• Tuotantokäytt öön portaali otett iin helmikuussa 2009
• Tapahtumakalenterin taustajärjestelmä vaihdett iin 

paremmin toimivaan toukokuussa 2009.
• Pieniä korjauksia ja viilauksia tehtiin vuoden 2009 ai-

kana, ja kerätt iin kommentt eja ja parannusehdotuksia.
• Vuoden 2009 lopulla Yhdistystorin etusivu muutett iin 

nykyiseen ulkoasuunsa, ja koulutus- ja tapahtumaka-
lentereiden ilmoitt amislomakkeita selkeytett iin.

• Tammikuussa 2010 aloitett iin Yhdistystorin uutiskir-
jeen kehitt äminen, ensimmäinen uutiskirje lähetett iin 
helmikuussa 2010.

• Yhdistystietokannan päivitt ämistä on tehty oppilas-
työnä, jatkuu vuonna 2011.

• Nyt työn alla tapahtuma- ja koulutuskalentereiden 
yhdistäminen sekä wiki-osion suunnitt elu.

Käytt äjämääriä

• Kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti, vuoden 2010 
tavoitt eeksi asetett u 2000 kävijää kuukaudessa saavu-
tett iin lokakuussa. 

• Rekisteröityneitä käytt äjiä yhdistystorilla on 186 
(luvussa mukana myös testikäytt öön luotuja tunnuk-
sia noin 10 kpl). Aktiivisia käytt äjiä, jotka päivitt ävät 
oman yhdistyksensä tietojen lisäksi myös tapahtuma- 
ja koulutuskalenteria on noin 30.

• Yhdistystorin uutiskirje-moduulin kautt a tuotetaan 
kahta uutiskirjett ä (Yhdistystorin uutisia sekä Järjes-
töareenan uutiskirje). Järjestelmä mahdollistaa myös 
asiakkaille tehtävien uutiskirjeiden tuott amisen. 
Testimielessä valmiiksi on tehty KYT:n tilitoimiston 
asiakaskirje, joskaan sitä ei vielä ole otett u tuotanto-
käytt öön. 

• Tilaajia (tilanne 14.3.2011): Yhdistystorin uutiskirje 222 
kpl, Järjestöareena 124 kpl, Tilitoimisto 100 kpl

• Yhdistystietokannassa on vientejä (yhdistyksiä) 
yhteensä 3633, joista noin ¾ sijoitett u kategorioihin 
oppilastyönä. Tietojen päivitt äminen on pääosin yh-
distysten omalla vastuulla, oppilastyönä on päivitett y 
yhdistysten www-osoitt eita tietokantaan.

Yhdi t t i ti ki j d li k tt t t t

Yhdistys-tori Yhdis-tystori Yh-distystori
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Tilaa sähköpostiisi 

Yhdistystorin uutiskirje

Pidä itsesi ajan tasalla!

Uutiskirje tuo ajankohtaista 
tietoa yhdistysten järjestämistä 

tapahtumista, haettavista 
rahoituksista ja tarjolla olevista 

koulutuksista. 

Uutiskirje ilmestyy kerran 
kuukaudessa ja sen voi myös 

halutessaan peruuttaa helposti

Tilaa uutiskirje osoitteesta 
www.yhdistystori.fi 

Yhdistystori on maakunnallinen 
portaali ja se on tarkoitettu kaikille 
keskisuomalaisille yhdistyksille. 

www.yhdistystori.fi 

Siellä on tietoa...



- 10 -

V ä l i t y ö m a r k k i n a t  j a 
K e v ä t -  k e h i t t ä m i s o h j e l ma
Välityömarkkinoiden kehitt ämiseen tähtäävä 
KEVÄT-ohjelmakokonaisuus jatkui kolmat-
ta vuott a. Ohjelman kuuluvien hankkeiden 
vastuuorganisaatiot ovat Jyväskylän koulutus-
kuntayhtymä, Saarikka Oy, Witas Oy ja KYT ry 
sekä koordinaatiosta vastaava Jyväskylän am-
matt ikorkeakoulu ja arvioinnin osalta Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos. Tarkoituksena on 
kehitt ää joustavasti toimivat, siirtymävaiheessa 
olevien työnhakijoiden osaamista vahvistavat 

alueelliset ja paikalliset toimintatavat sekä siir-
tää toimintamallit osaksi Keski-Suomen liiton 
yleistä toimivat työmarkkinat strategiaa. KYT 
ry on vastannut hankekokonaisuudessa kah-
desta hankkeesta: Duunari ja Välitt äjä. Hank-
keet kuuluvat Manner-Suomen ERS -ohjelman 
toimintalinjaan Työllistymisen ja työmarkki-
noilla pysymisen edistäminen sekä syrjäyty-
misen ehkäiseminen. Osa hankkeista päätt yi 
vuoden 2010 lopussa.

Sosiaalisten
yritysten ja edel-

edistäminen

3.Sektorin
työllistämistoiminnan 

-
vuuden

yhteistyö

Työnhakijoiden osaa-

ARVIOINTI

PROJEKTIOHJAUS

KEVÄT
Keski-Suomen

välityömarkkinoiden 

KUNTIEN
TYÖLLISTÄMISSOPIMUKSET

KUNTIEN
TYÖLLISTÄMISMALLIT

TYÖNHAKIJAN TIETO- JA 
KUNTOPAKETTI

PALVELUOHJAUS 
-PROSESSI

PALVELUOHJAAJA 
-TYÖPARIT

ASIAKASFOORUMIT

ASIANTUNTIJA-
TAPAAMISET

PALVELU-
KARTOITUKSET

KUNTOUTTAVA 
TYÖTOIMINTA

VÄLITTÄJÄ 
-ORGANISAATIO

ASIAKKAIDEN 
JATKOPOLKUJEN 
KEHITTÄMINEN

ETSIVÄ
NUORISOTYÖ

OHJAUS- JA VALMEN-
NUSKOULUTUS

OSAAJAPLUS 
-VALMENNUKSEN 
ARVIOINTILOMAK-
KEET JA -TODISTUS

TYÖPANKKI/REKRY
TOIMISTOKOKEILU

YRITYS-
YHTEISTYÖ OLEMASSA

 

OLEVAN OSAAMI-
SEN ARVIOINTI

AIKUINEN TAKAISIN 
TYÖELÄMÄÄN - AMMA-
TILLISEN POLUN RAKEN-

TUMISTA TUKEVAT 
OHJAAVAT KOULUTUKSET

OSAAMISPOLKUJEN 
MALLINTAMINEN

OHJAUSPALVELU-
TIIMIT

SOSIAALISTEN 
YRITYSTEN PERUSTA-

MISNEUVONTA

SOSIAALISTEN 
YRITYSTEN REKISTE-

RÖINTI

SOSIAALISTEN 
YRITYSTEN 

KEHITTÄMINEN

YRITYSNEUVOJIEN 
KOULUTUS

EDELLEENSIJOITTAMISEN 
MALLINTAMINEN

KUNTIEN
TYÖNSUUNNIT-

TELIJAT

KOORDINOINTI

PALKKATUKITYÖSSÄ
TOIMIVIEN OSAAMISEN 

KEHITTÄMINEN

AMMATILLISTEN 
TUTKINTOJEN SUORIT-

TAMINEN OSANA 
AMMATILLISTA POLKUA

PITKÄKESTOINEN 
OHJAUS AMMATILLISEN 
POLUN RAKENTUMISES-

SA

KevätKevätKevätKevätKevät-
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Duunari -hanke vietiin päätökseen 
alkuperäistä suunnitelmaa aiemmin 
vuoden 2010 loppuun mennessä.

Hankkeen tavoitt eet olivat:

1. Kolmannen sektorin työllistävien 
organisaatioiden paikallinen, alu-
eellinen ja seudullinen yhteistyö 
tiivistyy. Keski-Suomeen luodaan 
välityömarkkinoiden kehitt äjäver-
kosto.

2. Kolmannen sektorin asiakkaiden 
seuranta- ja arviointilomakkeisto, 
joka edesautt aa valmentautujien 
työllistymistä avoimille työmark-
kinoille sekä parantaa organisaa-
tioiden valmennuksen laatua ja 
vaikutt avuutt a.

3. Yritysyhteistyö luo uusia käy-
täntöjä ja malleja yritysten ja 
työllistävien kolmannen sektorin 
toimijoiden välille. Kolmannen 
sektorin toimijoiden yhteinen 
rekrytoimistomalli luo jatkossa 
pohjaa pidempiaikaiselle työllis-
tymiselle.

4. Löytää 3. sektorin toimijoille mah-
dollisuuksia toteutt aa sosiaalista 
yritt äjyytt ä ja perustaa sosiaalisia 
yrityksiä.

5. Luoda laatukriteerit rekrytoin-
titoiminnalle ja työnhakijoiden 
arvioinnille.

Toteutus:

Sovatek-säätiö (ent. Tekevä), Jyväs-
seudun Tyött ömät ry, Jyvälän Setle-
mentt i ry sekä Jyäskylän ja Äänekos-
ken Katulähetys ry:t toimivat koko 
hanketoiminnan ajan varsinaisina 
kehitt äjäkumppaneina ja teemaryh-
män jäseninä. Kehitt äjäkumppanit 
osallistuivat sekä OsaajaPlus -järjestel-
män (asiakkaan seuranta-, arviointi- ja 
palautetyövälineet) luomiseen, ett ä 
rekrytoimiston suunnitt eluun ja val-
takunnalliseen työpankkikokeiluun 
puitt eissa. Kehitt ämistyön edetessä 
mukaan tuli muita 3. sektorin toimi-
joita, kuntien työnsuunnitt elijoita, 
työpajoja sekä sosiaalisia yrityksiä. 
Yhteistyötä tehtiin Keski-Suomen 
Välityömarkkinoiden kehitt ämisohjel-
ma KEVÄT- kokonaisuuteen kuulu-
vien hankkeiden, keskisuomalaisten 

yritysten, yritt äjäjärjestöjen, oppilai-
tosten, kehitt ämisyhtiöiden kanssa ja 
valtakunnallisen välityömarkkinoiden 
kehitt ämishankkeen kanssa. Välitt äjä 
-hankkeen osahankkeet, työnsuunnit-
telijat, työpajat sekä sosiaaliset yrityk-
set toimivat OsaajaPlus -järjestelmän 
koekäytt äjinä ja palautt eenantajina. 
Yritykset toimivat tärkeinä tiedon-
antajina työpankin kehitt ämistyössä. 
Kehitt ämisyhtiöiden yritysasiamie-
het antoivat tärkeää tietoa yritysten 
tilanteista ja mahdollisista rekrytointi-
aikeista ja toimivat yhteistyökumppa-
neina yrityskäynneillä. Oppilaitosten 
kanssa tehtiin yhteistyötä ohjauskäy-
täntöjen parantamiseksi. OsaajaPlus 
-järjestelmä levisi siis perehdytysten 
ja asennusten kautt a laajasti ympäri 
Suomea.

Tulokset:

• Kehitt äjäverkoston luomisessa 
päästin hyvään alkuun. Kehitt äjä-
kumppanit osallistuivat yhteisiin 
kehitt ämispäiviin ja verkostokah-
veille, joita järjestett iin toimijoiden 
toiveiden mukaisista teemoista 
asiantuntijoita hyödyntäen. Ver-
kostossa jaett iin tietotaitoa puolin 
ja toisin. Verkostot laajenivat 
OsaajaPlus -järjestelmän kehit-
tämistyön myötä myös Keski-
Suomen maakunnan ulkopuolel-
le. OsaajaPlus -järjestelmä levisi 
hankkeen aikana 160 organisaati-
oon ja 300 henkilöä perehdytett iin 
sen käytt öön. Jatkossa OsaajaPlus 
-järjestelmä sekä Avain OsaajaPlus 

Maailmaan -kirjanen teknisine oh-
jeineen ovat maksutt a ladatt avissa 
Yhdistystori-portaalin tietopan-
kista (www.yhdistystori.fi ).

• Yhteinen rekrytointitoimisto ei 
valitett avasti toteutunut, mut-
ta toiminta liitett iin Jyväskylän 
kaupungin avustuksella osaksi 
Sovatek -säätiötä ja nimett iin Töi-
hin! -palveluksi.

• Avoimille työmarkkinoille työllis-
tyminen jäi melko olematt omaksi 
asiakkaiden eritt äin huonon työ- 
ja toimintakunnon, osaamisen ja 
työelämätaitojen sekä yleisen työl-
lisyystilanteen ja laman vuoksi. 
Suuri osa hankkeen välillisistä 
henkilöasiakkaista jatkaa edelleen 
kehitt äjäkumppaniorganisaati-
oissa (välityömarkkinoilla) joko 
palkkatukityössä tai muussa toi-
menpiteessä (työkokeilu, harjoit-
telu, työelämävalmennus).

• Valmennustoiminnan (palveluoh-
jauksen) laatukriteereiden luomi-
nen toteutetaan Sovatek-säätiön 
Punainen Talo -hankkeessa (ESR), 
jonka tavoitt eet kohdistuivat 
erityisesti laatutyöhön ja toiminta-
aika jatkuu vuoteen 2012 saakka.

Duunarin projektipäällikkönä toimi 
Anu Pelkonen työparinaan projekti-
työntekijä Lea Vuorinen 11.9. saakka, 
tämän jälkeen projektiassistentt ina 
jatkoi Neija Yli-Eerola. Teknisenä 
osa-aikaisena avustajana OsaajaPlus- 
järjestelmän käytt öönotossa toimi Att e 
Louhi 1.9. alkaen vuoden loppuun 
saakka.

D u u n a r i  - h a n k e
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V ä l i t t ä j ä  - h a n k e

Välitt äjässä tapahtui 

Välitt äjä -hanke hallinnoi, antoi tukea 
ja vahvisti kahdeksan osahankkeen 
toimintaa työllistämistoiminnan 
kehitt ämisessä. Osahankkeita kannus-
tett iin yhteistyöverkostojen luomiseen 
järjestämällä verkott umis-, kehitt ämis- 
ja koulutustilaisuuksia ym. toimintaa 
esiin nousseiden tarpeiden mukaan. 

Osahankkeissa keskitytt iin toiminnan 
kehitt ämiseen, yhteistyöverkostojen 
rakentamiseen ja niiden tiivistämi-
seen. Osahankkeissa syntyi alueellisia 
uusia toimintatapoja ja -malleja sekä 
otett iin käytt öön innovatiivisia me-
netelmiä. Määrätietoista yhteistyötä 
tehtiin TE-toimistojen, työvoiman pal-
velukeskusten, sosiaalitoimien ja mui-
den yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Yhteistyökumppaneita osallistett iin 
mm. ohjausryhmätyöskentelyyn sekä 
verkott umis- ja kehitt ämispäiviin.

Äänekosken katulähetys ry:n Nito-
jassa selkiytett iin työllistävien toi-
mijoiden kentt ää, tehtiin kartoitus 
Ääneseudun työllistävistä toimijoista 
ja laaditt iin heistä toimijakartt a. Nitoja 
koordinoi säännöllisesti kokoontuvien 
toimijoiden tapaamisia sekä kokeilee 
yksilö- ja ryhmävalmennustoimintaa, 
joista yksilövalmennuksesta luodaan 
alueelle toimintamalli. Konginkan-
kaan ja Sumiaisten työllistävien toimi-
joiden kartoitusta jatketaan. 

Jyvälän Setlementt i ry:n TOT, Taita-
jasta Ohjaajaksi - Työvalmentajien 
ohjauskoulutushankkeella vastatt iin 
valmennus- ja ohjaustyötä tekevien 
henkilöiden ohjausvajeisiin. Perus-
TOT-koulutuksen ryhmät toteutett iin 
keväällä ja syksyllä sekä syksyllä 
syventävien opintojen pilott iryhmä. 

Peruskoulutukset olivat kuuden opin-
topisteen kokonaisuuksia, kuhunkin 
ryhmiin osallistui 15 ohjaustehtävissä 
toimivaa valmentajaa, kuntien työn-
suunnitt elijoita ja hankehenkilöstöä. 
Syventävät opinnot sisälsivät kolme 
kahden opintopisteen valinnaista 
osiota. Pilott iryhmään osallistui kuusi 
perus-TOT:n käynytt ä valmentajaa. 

Viitaseudun Kumppanuus ry:n Välit-
tämällä Voimaa kumppanuushank-
keessa ja Joutsan Päiväkeskusyhdistys 
ry:n ToivonAskel -hankkeissa aloitet-
tiin suunnitelmallinen kuntoutt avan 
työtoiminnan kehitt äminen. Toimin-
taa selkiytett iin ja yhteisistä toiminta-
tavoista sovitt iin yhteistyökumppa-
neiden kanssa. Asiakaslähtöisyyden 
pohjana ovat tavoitt eellinen kuntou-
tumisjakso ja yksilöllisen toimintaky-
vyn mukaiset työtehtävät, joissa on 
mahdollisuus edetä kohti työelämää.

Hankasalmen 4H-yhdistyksen Välitän 
-hankkeessa oli mukana sosiaalista 
vahvistumista tarvitsevia nuoria. Hei-
tä tuett iin, motivoitiin ja ohjatt iin ha-
keutumaan koulutukseen, työkokei-
luun, -harjoitt eluun tai työllistymään. 
Toimintamenetelmistä syntyy Nuor-
ten ohjauksen työkirja apuvälineeksi 
nuorten kanssa työskenteleville. 

Keski-Suomen Hevosjalostusliitt o ry:n 
Työllistävä Hevonen tarjosi ohjatusti 
räätälöityä työvoimaa hevostiloille, 
joissa oli tarvett a lisäkäsille. Hanke 
opasti hevostilayritt äjiä toimimaan 
työnantajina ja tiedott i työllistämisen 
tukimuodoista. Hankkeessa otett iin 
käytt öön ja hyödynnett iin uudenlaisia 
ja innovatiivisia tiedotus- ja viestintä-
kanavia. 

Äijälän vammaisten tuki ry:n Tuu-

masta Toimeen -hankkeessa tehtiin 
selvitys ja suunnitelmat puutar-
hatoiminnan ympärivuotisesta 
käynnistämisestä sekä selkeytett iin 
työtoiminnan työtehtävien sisältöä. 
Puutarha-alueelle laaditt iin rakennus- 
ja vihersuunnitelmat sekä työtoimin-
nan asiakkaiden ohjaus- ja perehdy-
tysohjeet. Yhteistyöverkosto laajentui 
ja uusia tuott eiden markkinointikana-
via otett iin käytt öön. 

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys 
ry:n Saatt aen Vaihtaen -uudet polut 
työelämään sosiaali- ja terveysalalle 
hankkeessa ohjatt iin alasta kiinnostu-
neita tyött ömiä hakeutumaan työhar-
joitt elun tai -kokeilun kautt a alalle 
oppisopimuskoulutukseen. Asiakkail-
le järjestett iin tarvitt avaa koulutusta, 
kuten erilaisia työelämässä tarvitt avia 
kortt ikoulutuksia. Hankkeen aikana 
luotiin asiakkaan ohjausmallit, jotka 
jäivät yhdistyksen ja sosiaalisen yri-
tyksen Sova Oy:n käytt öön.

Loppuvuodesta neljä hankett a haki 
kolmen kuukauden jatkoaikaa vuo-
delle 2011 ja kaksi hankett a päätt yi. 

Välitt äjän ja osahankkeiden määräl-
liset tavoitt eet on saavutett u hyvin. 
Hankkeissa aloitt i 2010 vuonna 172 
henkilöä, kun koko hankkeen to-
teutusajan tavoitt eena on 180. Eri 
tiedotustilaisuuksiin osallistui 568 
henkilöä, lyhytkestoisia toimenpiteitä 
järjestett iin 45 henkilötyöpäivää. Use-
an osahankkeen ja TOT-koulutuksen 
(Taitajasta Ohjaajaksi -Työvalmentaji-
en ohjauskoulutus) ansiosta koulutus- 
ja henkilötyöpäiviä kertyi kaikkiaan 
1255, kun tavoite koko toteutusajalta 
on 280 henkilötyöpäivää. 

Välitt äjän projektipäällikkönä toimi 
Eija Siekkinen työparinaan Riina 
Autio. 

Välitt äjä on Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Keski-Suomen 
ELY-keskuksen ja toiminta-alueen kuntien rahoitt ama kolman-
nen sektorin työllistämistoiminnan kehitt ämishanke. Välitt äjän 
toimesta selkiytetään välityömarkkinoilla toimivien kolmannen 
sektorin toimijoiden roolia lisäämällä eri toimenpitein toimin-
nan volyymia, laatua ja vaikutt avuutt a.  Välitt äjä-hanke tukee 
osahankkeita niiden toiminnan sisällön kehitt ämisessä ja mah-
dollistaa myös pienten toimijoiden osallistumisen hanketyö-
hön.  Välitt äjän toiminta-aika on 16.6.2008 – 31.5.2011.
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OsahankkeetOsa-hankkeetOsahank-keetOsahankkeetO-sahankkeet

Tavoitt eena on eri välityömarkkinatoimijoiden yhteis-
työn koordinointi, tukityöpaikkojen lisääminen tasa-
arvoisesti läpi Ääneseudun sekä työllistämistoiminnan 
laadun parantaminen ja palvelutuotanto-osaamisen 
lisääminen.

Tavoitt eena on kehitt ää 3. sektorin organisaatioille seu-
dullinen työvalmentajien ohjauskoulutusmalli ja yhtei-
nen käytänne toteutt aa sitä sekä ko. ohjauskoulutuksen 
vakiinnutt aminen.

Tavoitt eena on kehitt ää Pihtiputaalle kuntoutt avan 
työtoiminnan ”putt aalainen” malli ja toimiva työllistä-
misverkosto.

Tavoitt eena on kohderyhmänä olevien väliinputoaja-
nuorten (17–25 v.) tukeminen, itsetunnon ja vuorovaiku-
tustaitojen kehitt äminen, joita tarvitaan mm. työnhaussa 
ja koulutukseen hakeutumisessa. Yhteistyötä tehdään 
heidän perheidensä ja moniammatillisten asiantuntijoi-
den kanssa. Nuoria ohjataan hakeutumaan koulutuk-
seen tai työmarkkinoille, ei pelkästään hankkeen aikana 
vaan myös sen jälkeen.

Tavoitt eena on lisätä talliyritt äjien tietoisuutt a vaihtoeh-
toisten työllistämisen muodoista alan työvoimatarpeen 
täytt ämiseksi ja luoda uusi verkostomainen toimintata-
pa työnantajana toimivien talliyritt äjien välille. 

Päätavoitt eena on etsiä uusia, toimivia tukitoimenpiteitä 
kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien pitkäaikais-
tyött ömien kuntoutumiseen kohti avoimia työmarkki-
noita. Lisäksi tavoitt eena on etsiä ja vahvistaa mielek-
kään ja toimivan kumppanuuden löytämistä kunnan ja 
muiden yhteistyötahojen kanssa ja selkeytt ää yhdistyk-
sen profi ilia toimivana palveluntarjoajana.

Tavoitt eena on kehitt ää ja vakiinnutt aa puutarha-alan 
kuntoutt ava työtoiminta ympärivuotiseksi toiminnaksi 
keskitt ymällä puutarhatuott eiden tuotesuunnitt eluun. 
Puutarha mahdollistaa työympäristönä kuntoutt avan 
työtoiminnan lisäksi työkokeilu- ja harjoitt elupaikkoja 
alasta kiinnostuneille.

Tavoitt eena on kohentaa alasta kiinnostuneiden työl-
listett ävien elämänhallintaa, rakentaa heille reitt ejä 
ammatt ipätevyyteen mm. oppisopimuskoulutuksen 
avulla. Hankkeessa luodaan ja kokeillaan erilaisia mal-
leja työllistymisen tukemiseksi
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OsaajaPlus -järjestelmä on kehitett y 
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n 
hallinnoiman Duunari -hankeen 
(ESR) ja sen yhteistyökumppaneiden 
toimesta vuosina 2008 - 2010. Lähtö-
kohtana oli yhtenäistää välityömark-
kinoilla käytett äviä työvälineitä sekä 
palautejärjestelmää välityömarkki-
noiden ja lähett äneiden tahojen välil-
lä. 

OsaajaPlus on helppokäytt öinen 
maksuton välineistö, joka on kaikki-
en halukkaiden saatavilla.

OsaajaPlus -järjestelmästä on muo-
dostunut laajalti kysytt y työvälineis-
tö. Käytön perehdytyksiin on Duuna-
ri hankkeen aikana osallistunut noin 
300 välityömarkkinoilla työskente-
levää henkilöä 160 organisaatiosta 
ympäri Suomea. Osa TE -toimistoista 
suositt elee jo nyt OsaajaPlussan käyt-
töönott oa seuranta-, arviointi- ja pa-
lautekäytäntöjen yhtenäistämiseksi. 

Toivomme, ett ä siitä on iloa ja hyötyä 
tavoitt eellisessa valmennus- ja oh-
jaustyössäsi. 

Avain OsaajaPlus maailmaan 
1. Perustietolomake
2. Suostumuslomake 
3. Oma elämäni 
4. Valmennussuunnitelma 
5. Kehityskeskustelu 
6. Päätöskeskustelu 
OsaajaPlus -arviointi 
OsaajaPlus -Todistus 
OsaajaPlus -järjestelmän tekninen ohje 
OsaajaPlus prosessi 

Lataa oma OsaajaPlus -järjestelmäsi
ja siihen liitt yvä ohjeistus

oman organisaatiosi käytt öön
Yhdistystorin tietopankista

 www.yhdistystori.fi  
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Hanke toteutetaan Manner-Suomen 
ESR-ohjelman toimintalinjasta 1: Työ-
organisaatioiden, työssä olevan työ-
voiman ja yritysten kehitt äminen sekä 
yritt äjyyden lisääminen. Toteutusai-
kaa jatkett iin noin puolella vuodella 
marraskuun 2011 loppuun saakka. 
Sipa- yritt äjien sijaispalveluprojekti 
pohjautuu Yritt äjänaisten Keskuslii-
ton vuosina 2005–2007 pilotoimalle 
yritt äjien sijaispalvelujärjestelmälle. 
www.sipa.fi .

Projektissa keskitytään sijaispalve-
lun kehitt ämiseen, levitt ämiseen 
ja syventämiseen Keski-Suomessa. 
Projektimuutoksella vuonna 2010 
pääpaino asetett iin valmennuksille, 
joita hankkeeseen lisätt iin kolme. 
Lisäksi hankkeella pyritään lisäämään 
työhyvinvointia.

Projektin varsinaiset kohderyhmät 
ovat
1. pien- ja yksinyritt äjät, joilla on 

kasvuhalukkuutt a sekä työllistä-
mistarpeita

2. yritt äjät, joilla on suunnitt eilla 
sukupolvenvaihdos tai yritystoi-
minnasta luopuminen

3. sijaisiksi haluavat henkilöt
4. yritt äjät joilla on tarjota kapa-

siteett ia osaamisestaan toisten 
yritt äjien avuksi.

Hankkeessa toteutett iin vuonna 2010 
kolme valmennusta 11.3.–20.5., 25.8.–
8.10. sekä 27.10.–7.12. Valmennuksiin 
osallistui yhteensä 45 henkilöä, joista 
naisia 34 ja miehiä 11.

Toiminta perustuu Sipa® laatustan-
dardiin. Sipa laatukäsikirja on laaditt u 
Yritt äjänaisten Keskusliiton pilott i-
hankkeen aikana. Laatuluokitus takaa 
järjestelmän olevan valtakunnallisesti 
yhtenäinen.

Hankehenkilöstö:
Pirjo Kokko, projektijohtaja 
Pirjo Roiha, koulutussihteeri 

Vuonna 2010 Keski-Suomessa käyn-
nistyi myös valtakunnallinen yritt ä-
jien sijaispalvelun kehitt ämishanke. 
Hanke toteutetaan kansallisella 
rahalla ja hankett a toteutt aa Keski-
Suomen ELY-keskus. Tavoitt eena luo-
da vuoteen 2012 mennessä yritt äjien 
sijaispalvelulle toimintaraamit koko 
Suomessa

S i p a  -  Y r i t t ä j i e n  s i j a i s p a l v e l u 
K e s k i - S u o m i

Joulukuussa 2010 päätt yneen Sipa-valmennuksen osanott ajat ryhmäkuvassa.

Markkinoi paremmin -info 9.11.2010.
Kouluttaja Maarit Vänskä punaisessa jakussa, vieressä koulutussihteeri Pirjo Roiha
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OSKO-projektilla on viisi keskeistä 
tavoitett a, jotka ohjaavat toiminnan 
kehitt ämistä

1. koordinoida pajaohjaajien osaa-
mista

2. tiivistää pajojen välistä yhteistyö-
tä

3. lisätä pajojen merkitystä oppimis-
ympäristöinä

4. rakentaa eri organisaatioiden 
välistä yhteistyöverkostoa

5. arvioida ja kehitt ää pajatoiminnan 
laatua

Tapahtumia vuoden varrelta

NUORISSA ON TULEVAISUUS 
-seminaari 23.3.
Vuoden suurin tapahtuma projektin 
kannalta oli Hotelli Laajavuoressa 
järjestett y NUORISSA ON TULEVAI-
SUUS -seminaari. Tilaisuus keräsi yli 

150 osallistujaa ympäri maakuntaa. 
Seminaarin pääpuhujana tutkija Simo 
Tuppurainen valott i seminaariylei-
sölle nuorten työelämäasenteita. 
Iltapäivällä seminaariväki pääsi itse 
tuulett amaan ajatuksiaan työryhmä-
työskentelyssä. Seminaari huipentui 
yhteiseen loppukeskusteluun. Tapah-
tumakooste ja materiaalit ovat nähtä-
vissä edelleen projektin nett isivuilla

MY WAY -messut
edellisvuotiseen tapaan projekti 
organisoi pajojen yhteisen osaston 
toteutt amista MY WAY -tapahtumassa 
marraskuun alussa. 

STRATEGIAPROSESSI

Vuonna 2009 alkanutt a työpajaver-
koston strategiakeskustelua jatkett iin 
toukokuussa strategiaseminaarissa 
Puustellin työkylässä ja Kehitt ävil-

lä Kesäpäivillä Summassaaressa. 
Keskustelun tuloksena syntyi vuoden 
lopuksi ehdotus Keski-Suomen Työ-
pajayhdistyksen strategisiksi suunta-
viivoiksi vuosille 2011-2015. 
Strategiakeskustelussa linjatt iin 
työpajaverkoston yhteistyötä pitem-
mälle tulevaisuuteen. Tavoitt eena 
on hyväksyä suunnitelma KSTPY :n 
vuosikokouksessa. 

KOULUTUSTILAISUUKSIA

Vuoden mitt aan järjestett iin runsaasti 
erilaisia koulutustilaisuuksia ohjaajil-
le. Minioskari osaamiskartoituskou-
lutuksia järjestett iin kolmin kappalein 
vuoden kuluessa. Lisäksi järjestett iin 
erillisiä teemakoulutuksia TYKY-
toiminnasta, vuorovaikutuksesta 
työyhteisössä sekä asiakaspalvelusta. 
Verkostoitumista tiivistett iin yhteisillä 
matkoilla työpajapäiville ja pohjoisen 
maakunnan opintomatkalla Ouluun 
hakemaan oppilaitosyhteistyön mal-
lia. 

Projektin henkilöstö

Projektissa toimivat projektipäällikkö 
Susanna Uusitalo, , projektityöntekijät 
Tuulikki Nieminen (2.8. asti), Heidi 
Lokkila (2.8.alkaen), Marju Helenius-
Kalavainen, sekä PAR-koulutt aja 
Riitt a Piesanen.

OSKO -projektin tarkoituksena on kehitt ää maakunnan työpa-
jojen verkostoa ja sen toimintaa. Toimintavuoden 2010 aikana 
projektin toiminta laajeni koskemaan koko maakuntaa, poh-
joisten seutukuntien tullessa mukaan toimintaan. Projektissa 
järjestett iin runsaasti erilaisia koulutustilaisuuksia, joihin osal-
listui yli 100 ohjaajaa maakunnan eri pajoista. Lisäksi osallistut-
tiin yhteistyökumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin. 

Projektin tähän mennessä tärkeimmän tuloksen, Excel-pohjais-
ten PAR-raportointijärjestelmien levitt ämiseen saatiin erillisra-
hoitusta Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksilta.  

OSKO -hanke OSKO -hankeOSKO-hanke OS-KO-hanke
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PAR- 
ty

ent

PARty pienille ja isoille 
työpajoille
PARent kaikille etsivää 
työtä tekeville

PARty ja PARent -järjestelmät ovat 
OSKO –projektissa luotuja tilastoin-
nin työkaluja työpajoilla ja etsivässä 
nuorisotyössä tapahtuvaan asiakas-
seurantaan. 

Aloite järjestelmien luomiseen on 
lähtenyt Keski-Suomen työpajoil-
ta. Tilastointi ja raportointi koett iin 
työlääksi ja aikaa vieväksi. OSKO 
-projekti ott i haasteen vastaan ohjel-
mointityö aloitett iin. Ensimmäinen 
versio järjestelmästä jaett iin koekäyt-
töön Keski-Suomen työpajoille tam-
mikuussa 2010. 

Etsivän nuorisotyön järjestelmän 
kehitt äminen aloitett iin työpajoilta 
saadun palautt een ja etsivää työtä 
tekevien ohjaajien neuvojen perus-
teella heti tämän jälkeen. Järjestelmä 
otett iin Keski-Suomessa koekäytt öön 
keväällä 2010. 

Syksyllä KYT ry sai rahoitusta järjes-
telmien levitt ämiseen myös Keski-
Suomen ulkopuolelle. Nyt järjestel-
mät ovat käytössä jo kymmenillä 
pajoilla ja etsivillä pareilla. 

Järjestelmien käytt ö aloitetaan käyt-
töönott okoulutuksella, joka kestää 
noin kaksi tuntia. PARtyn ja PARen-
tin käytt öön on sama koulutus, kos-
ka molemmat versiot toimivat täysin 
samalla tavalla. Vain kysymykset ja 
vastausvaihtoehdot ovat erilaiset et-
sivään nuorisotyöhön ja työpajoille. 
Koulutuksen lopuksi järjestelmät saa 
mukaan esimerkiksi muistitikulle. 
Käytt öönott okoulutuksen toteutt a-
misesta vuoden 2010 aikana on huo-
lehtinut Riitt a Piesanen, joka vastaa 
myös järjestelmien käytt äjätuesta. 

Yhteydenotot ja käytt äjätuki:
Riitt a Piesanen                                            
par.tilastointi@kyt.fi                                                  
GSM 040 487 4732
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Monikult-
tuurikeskuksen 

vakituisina työnte-
kijöinä ovat toimineet 
projektipäällikkö Arja 
Seppälä sekä projek-
tityöntekijät Gloria 

Lapitan ja Anu 
Juurakko.

*  
 J

yv
äsk

ylän   *  

M o n i k u l t t u u r i
k e

sk
us

  

en 
nte-
ineet

ö Arja 
ojek-
oria 

Mon
tuurike

vakituisi
kijöinä ova
projektipä
Seppälä se
tityöntek

Monikultt uurisel-
le perhekahvila Monimes-

sille löydett iin uusi toimintapaikka 
Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyk-

sen tiloista. Monimessin ryhmäkoko ylitt i 
Glorian tilojen sallitut rajat, joten ryhmälle oli 

etsitt ävä uusi tila. Gloria sai vastuun Monimes-
sin toiminnan koordinoimisesta ja ohjaamisesta, 

kun Monimessin pitkäaikainen ohjaaja siirtyi hel-
mikuusta alkaen Glorian työntekijäksi. Monimessiä 
järjestett iin yhteistyössä NNKY ja maahanmuutt a-
japalveluiden kanssa, joista mukana olivat myös 
työntekijät. Monimessi jatkoi kävijämäärältään, 

1 740 kävijää, suurimpana ryhmänä. Lue-
taan yhdessä -projektin naisille tarkoi-

tetut suomenkielen opetusryhmät 
keräsivät kaikkinensa 900 

opiskelijaa. 

Glorian toi-
mintaa tehdään yhdessä 

kävijöiden kanssa. Järjestimme 
syksyllä neljän luennon luentosarjan 
yhdessä aktiivisen toimijan Parem-

min Yhdessä ry:n kanssa. Luennot oli 
suunnatt u erityisesti Afrikasta tulleille 

ihmisille, joilla oli murrosikäisiä lapsia. 
Lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liitt y-
vät asiat yhdistävät meitä kaikkia. Luennot 
saivat hyvän vastaanoton ja niihin osallis-

tui myös kantasuomalaisia. Paremmin 
yhdessä ry järjesti Gloriassa myös 

ranskan kielen opetusta, suo-
menkielen tukiopetusta 

ja afrikkalaisia 

Kuluneen 
vuoden aikana Gloria 

hioi loppuun sen tämän-
hetkisiin tiloihin sopivat 

toimintamuodot. Gloriassa työs-
kenteli kolme vakituista työnte-

kijää ja 17 harjoitt elijaa. Gloriassa 
toimi viikoitt ain 27 eri kokoon-
tuvaa ryhmää ja uusia ryhmiä 

vuoden aikana tuli kaik-
kiaan 13, joista kuusi 

vakiintui.

Toimintavuo-
den odotetuin uuti-

nen antoi odott aa itseään 
aivan vuoden loppuun: Moni-
kultt uurikeskus Gloria saa jat-

kaa toimintaansa! Keski-Suomen 
Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima 
kolmivuotinen hanke 2008–2010 

sai jatkorahoituksen joulu-
kuussa Jyväskylän kaupun-

gilta ja Raha-automaatt i-
yhdistykseltä. 
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T E R V E T U L O A - K A R I B U - B E N V E N U T I -
W I L L K O M M E N - M A B U H A Y - J A M A S -

T E R E  T U L E M A S T  G L O R I A A N !

Kultt uurisauna projektin myötä 
Gloriassa vakiintuivat Galleria Gloria 
-galleriatoiminta ja keskiviikkoiset 
kultt uuri-illat. Kultt uurisauna projekti 
oli museoviraston rahoitt ama ja se 
toteutett iin yhdessä Jyväskylän taide-
museon kanssa. Kultt uuri-illat olivat 
suositt uja, illoissa kävi vuoden 
aikana 658 vierailijaa. Galleria 
Gloriassa vietett iin vuoden 
aikana kahdeksat taidenäytt e-
lyn avajaiset, joista seitsemän 
oli maahanmuutt ajataustaisen 
taiteilijan. Kultt uuri-illoissa 
oli mm. keskustelua Venäjän 
ihmisoikeuskysymyksistä, Ro-
mani-, Kurdi-, ja Afgaani-illat 
sekä Monika naisten järjestämä 
ilta naistenoikeuksista. Illoista 
tuli myös tärkeitä uusien ja 
vanhojen vapaaehtoisten koh-
taamispaikkoja. Monikultt uuri-
keskus Glorian toiminnassa oli 
mukana noin 80 vapaaehtoista. 

Gloria hoiti kuluneen vuoden 
aikana yhteiskuntasuhteita 
laajasti. Pyysimme Gloriaan vierai-
lulle vuorotellen kaikki Jyväskylän 
kaupungin valtuustoryhmät puheen-
johtajineen. Ryhmien kanssa syntyi 
kiinnostavia keskusteluja maahan-
muutosta ja kansainvälisyydestä. 
Joillekin tutustuminen monikultt uu-
risuuteen omassa kaupungissa oli 
uutt a. Kutsuimme tutustumiskäynnil-
le myös kaupungin virkamiehiä aina 
kaupunginjohtajia myöten. Heidän 
kanssaan käydyt keskustelut olivat 
antoisia. Maahanmuutt ajia koskevat 
asiat ovat monen eri hallintokunnan 
alaisuudessa ja tietoa ja kokemuksia 
hyvistä käytännöistä tarvitaan myös 
eri hallintokunnissa, maahanmuutt a-
jien määrä Jyväskylässä on nouseva. 
Loppuvuodesta saimme Gloriaan 
vieraiksi vielä Keski-Suomen alueen 
kansanedustajat. 

Vaikutt amista tehtiin median kaut-
ta; Gloria tiedott i tapahtumistaan ja 
toimintansa uhkaavasta loppumisesta 

niin verkostoilleen kuin medialle. 
Glorian toiminnan jatkumisen puoles-
ta otett iin kantaa laajalti. Jyväskylän 
yliopiston tutkijat kirjoitt ivat kaupun-
ginhallitukselle kannanoton Glorian 
puolesta. Kannanott o julkaistiin myös 
Keskisuomalaisessa. YLE Keski-Suo-

mi ja paikallismediat 
tekivät useita jutt uja 
Glorian toiminnasta 
ja maahanmuutt ajien 
tilanteesta Jyväskylässä. 
Glorian järjestämistä 
monikultt uurisista itse-
näisyyspäivän juhlista 
näkyi pätkiä television 
ajankohtaisessa kakko-
sessa. Glorian toiminnasta tiedotett iin 
kevät- ja syystoimintakalentereis-
sa, joita jaett iin mm. suomenkielen 
opetusta antaviin oppilaitoksiin ja 
maahanmuutt ajapalveluihin. Tiedo-
tusta tehtiin myös oman sähköposti-
listan, Internet-sivuston ja Facebookin 
kautt a. 

Gloria teki toimintavuoden aikana 
retkiä Muurameen, Kivijärvelle ja 
Saarijärvelle. Retkille pääsi mukaan 
kaikkiaan 125 ihmistä. Muuramessa 
perheen pienimmät kulkivat pitkin 
tontt upolkua. Kivijärvellä saimme 

tutustua aitoon maalaistaloon sen 
eläimiin. Eläimiin tutustuimme laa-
jemmin Saarijärvelläkin, jossa vierai-
limme maatalousoppilaitoksessa sekä 
seikkailimme luontopolulla. 
 
Glorian toiminnassa jo perinteeksi 
ovat muodostuneet Kesäpäivä Könk-
kölässä ja rasisminvastainen päivä Jy-
väskylän kaupungin syntt äriviikolla. 
Kesäpäivää viett i Könkkölässä jälleen 
suuri joukko kaiken ikäisiä. Yhdessä 
tekemistä riitt i ja vapaaehtoisten tar-
joama lounas melkein 200:lle kesässä 
viihtyjälle oli maukas. Huhtikuussa 
Gloria osallistui vapaaehtoisineen 
monikultt uuriseen Keski-Suomen 

päivään, joka pidett iin teatt erissa. 
 
Monikultt uuriseen itsenäisyyspäivän 
juhlaan osallistui kuluneena vuote-
na 350 juhlijaa. Vuoden 2010 aikana 
Monikultt uurikeskuksen järjestämissä 
tilaisuuksissa ja Gloriassa oli yhteensä 
yli 10 000 kävijää.  

Nyt turvatun jatkorahoituksen myötä 
monikultt uurinen kohtaamispaikka 
Gloria voi kehitt ää edelleen suositt ua 
toimintaansa. Voimme ott aa vastaan 
taas uusia kävijöitä ja sanoa tervetuloa 
Gloriaan.
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T y ö k o m p a s s i  2  - h a n k e

Kohderyhmät

• Työvoimatoimiston työtön työn-
hakija

• Kotimaassaan koulutetut, jotka 
tarvitsevat tukea koulutuksen päi-
vitt ämisessä esimerkiksi oppisopi-
muskoulutuksen avulla. 

• Nuoret, jotka ovat valmistumassa 
tai valmistuneita ammatillisista 
oppilaitoksista ja tarvitsevat hen-
kilökohtaista tukea ensimmäisen 
työpaikan etsimisessä 

• Maahanmuutt ajat, jotka tarvit-
sevat lisätietoja suomalaisesta 
työelämästä

Hankkeen rahoitt ajina ovat Keski-
Suomen ELY-keskus (75 %) ja Jyväs-
kylän kaupunki (25 %).

Työkompassi 2 -hanke on alkanut 
1.10.2008 ja rahoitus hankkeelle hae-
taan vuositt ain. Hankkeen enimmäis-
kesto on viisi vuott a. Työvalmentaja-
na on toiminut Mikael Isomäki.

Työvalmentajan toimenkuva

Työvalmentajan toimenkuva hankees-
sa on ollut eritt äin laaja. Hän on ollut 
asiakastyön lisäksi vastuussa koko 
hankkeen toteutt amisesta sekä ra-
portoinnista. Työvalmentaja on myös 
ohjannut hankkeessa työharjoitt elussa 

olleita opiskelijoita sekä ollut mukana 
erilaisissa maahanmuutt ajia koskevis-
sa kehityspalavereissa. 

Asiakastyö

• Työvalmentajan henkilökohtainen 
tuki työpaikan tai koulutuksen 
etsimisessä

• Asiakkaan valmentamista työ-
haastatt eluun 

• Työvalmentajan tuki työsopimuk-
sen kirjoitt amisessa. 

• Autt aa työtehtäviin perehdytt ä-
misessä

• Autt aa sekä asiakasta ett ä työn-
antajaa työpaikalla mahdollisesti 
esiin nousevissa ongelmissa

• Tarjoamme työpaikalla tarvitt avaa 
suomen kielen opetusta

Hallintotyö

• Hankesuunnitelma ja raportointi
• Jatkuva hankkeen arviointi ja 

seuranta.
• Asiakkaiden dokumentointi
• Talousraportin laatiminen rahoit-

tajalle joka kuukausi taloushallin-
non henkilön kanssa.

Hankkeen tulokset

Koko hankkeen aikana on ollut yh-
teensä 72 maahanmuutt ajataustaista 

asiakasta kymmenestä eri maasta. 
Kaikille näille asiakkaille on tehty 
henkilökohtainen valmennussuunni-
telma ja heidän suunnitelmansa on 
toteutett u seuraavasti: työsuhde 24, 
harjoitt elu 33, oppisopimus 3, amma-
tillinen koulutus 9, työvoimakoulutus 
31. Kuuden henkilön kohdalla proses-
si on keskeytynyt, sillä asiakas ei ollut 
yhteistyöhaluinen tai hanke ei vastan-
nut heidän sen hetken tarpeeseensa. 
Monelle on tehty työhakemuksia ja 
ansioluett elo. 

Tähän mennessä asiakkaille on ostett u 
koulutuksia seuraavasti:
Hygieniaosaamiskortt i 33,  Alkoholi-
lainsäädäntö 12, Työturvallisuuskortt i 
2, Tulityökortt i 1. On myös annett u 
suomen kielen opetusta kymmenelle 
asiakkaalle ja yhdelle on käännett y 
korkeakoulutuksen tutkinto suo-
meksi. Muutamalle ulkomaalaiselle 
opiskelijalle on annett u ohjausta 
työpaikan hakemisesta.

Työllisyystilanne on ollut Jyväskylän 
seudulla vaikea ja maahanmuutt ajien 
työllistyminen on edelleen ollut haas-
tava erityisesti avoimilla työmarkki-
noilla.

Työkompassi 2 -hankkeen asiakkais-
ta suuri osa on pakolaistaustaisia 
ja tämänkin vuoksi heidän on ollut 
vaikeaa työllistyä. Tilanteesta huoli-
matt a monen asiakkaan prosessia on 
pystytt y viemään eteenpäin ja he ovat 
ohjautuneet erilaista työllistymistä 
edistäviin toimenpiteisiin.

Hankkeen päätavoitt eena on kehitt ää Jyvässeudulla maahan-
muutt ajille räätälöityä tuetun työllistämisen mallia. Tuetun 
työllistämisen malli on saanut alkunsa Amerikasta 1980-luvulla 
ja tullut Suomeen vuonna 1995. Malli tarkoitt aa pitkäaikaisen, 
henkilökohtaisen tuen antamista asiakkaalle työllistymisen 
alussa ja sen jälkeen työpaikalla.

Kehitt ämispäällikkö Tiina Sivonen, toiminnanjohtaja Antero Mikonranta ja 
työvalmentaja Mikael Isomäki UKK-kuntotestissä.
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3 T  - h a n k e

Tavoitt eet ja tulokset vuonna 
2010

3T-projekti on pyrkinyt  kehitt ämis-
tavoitt eiden toteutt amiseen  kolmen 
toimenpidekokonaisuuden avulla: 
ruohonjuuritason ohjaus- ja konsul-
taatiopalvelujen, kumppanuusverkos-
tojen ja yhteistoimintahankkeiden ra-
kentamisen sekä koulutuksen kautt a.

Ruohonjuuritason ohjaus- ja kon-
sultaatiopalvelut
Tavoite: 30 asiakaskontaktia

Tulokset:
Konsultaatio- ja kehitt ämisasiakkuuk-
sien laajuus on ollut:
• 87 konsultaatiokertaa
• 29 eri yhteisöä

Ohjaus- ja konsultaatioasiakkuudet 
ovat olleet enimmäkseen lyhyitä, 
yhden kerran tapaamisia, mutt a myös 
pitkiä, lähes jatkuvia prosesseja. 
Ohjaus ja neuvonta on kohdistunut 
seuraaviin tarpeisiin:
• hankkeiden tai muun toiminnan 

rahoitusta koskevat asiat
• hankehakemusten tekeminen ja 

hankkeiden toteutt aminen 
• tilakysymykset
• palkkatukiin ja muihin työvoima-

poliitt isiin toimenpiteisiin liitt yvät 
asiat

• työsuhde- ym. työnantajuuteen 
liitt yvät kysymykset

Lisäksi on puhelimitse ja sähköpos-
titse annett u pienimuotoista ohja-
usta useille yhteisöille ja yksityisille 
henkilöille.

Kumppanuuksien ja verkostojen 
rakentaminen, yhteistyöhankkeet
Tavoite: 5-8 hankett a tai yhteistyöraken-
nett a

Tulokset: 

KYT on koordinoinut, keskeisesti vas-
tannut tai ollut vahvasti mukana yh-
deksän projektisuunnitelman raken-
tamisessa, joista on vuoden loppuun 
mennessä toteutunut kuusi ja lisäksi  
viisi muuta kumppanuushankett a

Projektipäällikkö on osallistunut 
lisäksi seuraaviin verkosto- ja yhteis-
työryhmiin:
• Välityömarkkinoiden kehitt ämis-

hankkeen (Kevät) ohjausryhmä
• sektorin teemaryhmä välityö-

markkinatoimijoille
• omien ESR-hankkeiden (OSKO ja 

Sipa) ohjausryhmät
• Aikuisohjauksen ohjausryhmä 

(Keski-Suomen Opin ovi, Aikuis-
ohjausta paikallisesti ja Ulkomail-
ta osaajiksi -projektit)

• Nuorten koko ikäluokan koulut-
taminen: hankevalmistelu, josta 
syntyi Koppari-hanke, hallinnoija-
na  Jyväskylän koulutuskuntayh-
tymä 

• Maahanmuutt oasioiden koor-
dinaatioryhmä (Keski-Suomen 

ELY-keskus)
• Osaamis- ja työllisyystyöryhmä 

(Keski-Suomen Liitt o)
• Suvimäen klubitalon työ- ja opin-

tokomitea
• SPR:n Raide-projektin ohjausryh-

mä
Koulutuspalvelut
Tavoite: 4 – 6 koulutustilaisuutt a

Tulokset:

KYT on järjestänyt 12 tilaisuutt a, 
joissa 566 osanott ajaa.  Suurimman 
suosion ovat saavutt aneet työllisyys-
poliitt iset ohjauspäivät keväällä ja 
syksyllä.

Hankkeen resurssit

Hankkeen rahoitus on rakentunut 
Keski-Suomen ELY-keskuksen (50%) 
ja Jyväskylän kaupungin (50%) rahoi-
tuksen varaan.

Projektipäällikkönä ja ainoana projek-
tirahoituksella palkatt una työntekijä-
nä on toiminut toiminnanjohtaja Ante-
ro Mikonranta. Asiakasneuvontaan ja 
koulutustilaisuuksien suunnitt eluun 
on osallistunut vaihtelevasti myös 
KYT:n muuta henkilöstöä. KYT:n kir-
janpitäjä vastaa projektin kirjanpidos-
ta ja muista taloushallintoon liitt yvistä 
tehtävistä.

Järjestöjen tuki- ja kehitt ämispalvelujen kanssa 
tiiviissä yhteistyössä 3T-hanke tarjoaa palvelui-
taan lähinnä 3. sektorin työllistäjäorganisaati-
oille. Se on kehitt ämishanke, jonka yleistavoit-
teet ovat:

• Kolmannen sektorin työllistämistoiminnan 
laadun ja vaikutt avuuden parantaminen

• Kolmannen sektorin seudullisten ja maa-
kunnallisten yhteistyömuotojen ja verkosto-
jen kehitt äminen

• Kolmannen sektorin yhteistyömuotojen 
kehitt äminen julkisen ja yksityisen sektorin 
toimijoiden kanssa.
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YLEISTÄ

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 
-osuuskunnan tarkoituksena on 
edistää voitt oa tavoitt elematt a 
kolmannen sektorin toimijoiden 
toimintaedellytyksiä ja taloutt a 
sekä tuott aa toimijoille tilitoimisto-
palveluja. Osuuskunta on myy-
mistään palveluista arvonlisävero-
velvollinen.  Asiakasyhteisöt ovat  
kooltaan ja toimialaltaan hyvin 
erilaisia, eikä niitä valita maksuky-
vyn perusteella.

Osuuskunnan sääntöjä uusitt iin 
vuoden 2010 aikana siten, ett ä 
palveluja voidaan myydä myös 
muille kuin kolmannen sektorin 
yhteisöille ja toimialaa laajennet-
tiin mahdollisia tulevia tarpeita 
varten mm. työvoiman vuokraus-
toimintaan. Lisäksi hallituksen 
toimikautt a pidennett iin kahteen 
vuoteen ja siirrytt iin yhden tilin-
tarkastajan järjestelmään. Sääntö-
muutos hyväksytt iin osuuskun-
nan kevätkokouksessa 26.4.2010 
ja merkitt iin kaupparekisteriin 
22.7.2010.

Osuuskunnan rinnakkaisorga-
nisaationa toimii Keski-Suomen 
Yhteisöjen Tuki ry, jonka tarkoitus 
on toimia kolmanteen sektoriin 
kuuluvien yhteisöjen kehitt ämis- 
ja tukiorganisaationa tarjoamalla 
ohjausta, neuvontaa ja koulutusta, 
avustamalla rahoitushankinnoissa 
ja projektisuunnitelmien laati-
misessa, hakee rahoituksia sekä 
toimii projektien koordinoijana ja 
hallinnoijana.

JÄSENET

Osuuskunnan jäsenkunnassa ei 
tapahtunut vuoden aikana muu-
toksia. Osuuskuntaan kuuluvat 
seuraavat jäsenet:

• Huhtasuo 2000 -kehitt ämis-
osuuskunta

• Jyväskylän Katulähetys ry
• Jyvässeudun Tyött ömät ry
• Keljon Järjestöyhdistys ry
• Keski-Suomen Liikunta ry
• Keski-Suomen Sosiaalitur-

vayhdistys ry
• Puustellin Tuki ry
• Suomen Monikkoperheet ry
• YAD Youth Against Drugs ry

OSUUSKUNNAN KOKOUKSET

Kevätkokous pidett iin 26.4. ja 
syyskokous 15.12.2010.

OSUUSKUNNAN HALLITUS 

Osuuskunnan 14.12.2009 pidetystä 
syyskokouksesta lähtien hallituk-
seen ovat kuuluneet seuraavat 
henkilöt (varajasenet sulkeissa):

Juha Majasaari, pj (Usko Hintik-
ka )
Pirjo-Liisa Juntt ila (Jarmo Tupa-
sela)
Petri Lahtinen (Ulla Kumpula)
Petri Lehtoranta (Sirpa Pekkari-
nen)
Sakari Mött önen (Anne Laimio)

 
Hallituksen valitsemana varapu-
heenjohtajana on toiminut Sakari 
Mött önen. Hallitus on pitänyt tili-
kauden aikana yhteensä seitsemän 
kokousta. 

TILINTARKASTAJAT 

Osuuskunnan tilintarkastajina 
ovat toimineet Vilho Päällysaho 
ja Heidi Rimpilä Ernst & Young 
Oy:stä.

TYÖNTEKIJÄT 

Osuuskunnan toimitusjohtajana 
on toiminut KYT ry:n toiminnan-
johtaja Antero Mikonranta. Osuus-
kunta on myös maksanut osan 
(15%) toiminnanjohtajan palkka-
kustannuksista. KYT:n taloushal-
linnon tehtävissä toimi yhteensä 
viisi henkilöä, joiden  työpanok-
sesta 2 1/2  henkilötyövuoden 
osuus kohdistui osuuskunnan 
toimintaan: Mirja Kokkonen, Sari 
Nieminen, Päivi Nikander ja Anit-
ta Virtanen sekä Raili Liimatainen 
toukokuuhun saakka.  

TOIMITILAT

Toimitilat sijaitsivat syyskuun 
loppuun saakka osoitt eessa Sepän-
katu 14 B 14. Tilat oli  vuokratt u 
Hongikon Nuorisoseura ry:ltä. 
Lokakuussa KYT muutt i Mata-
rankatu 4:n 3. kerrokseen yhdessä 
kymmenen muun kolmannen 
sektorin ja eräiden Jyväskylän 
kaupungin toimijoiden sekä TKI-
HUMAK Akselin kanssa. Tilarat-
kaisu oli samalla ensimmäinen osa 
Kansalaistoiminnan keskuksen 
toteutt amista.

TILIKAUDEN TOIMINTA JA 
TULOS

Osuuskunnan toiminta keskitt yi 
edelleen taloushallinnon palve-
lujen tuott amiseen pääasiassa 
kolmannen sektorin toimijoille. 
Tilitoimiston asiakasmäärä on 
vuoden aikana pysynyt ennallaan, 
ja myynti kasvoi edellisvuoteen 

K e s k i - S u o m e n  Y h t e i s ö j e n  T u k i 
O s u u s k u n n a n  t o i m i n t a k e r t o m u s
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2,5 prosentt ia. Osuuskunnan liike-
vaihto vuonna 2010 oli 110 356,69 
euroa (107356,32 euroa vuonna 
2009), minkä ansiosta tilinpäätös 
saatiin niukasti ylijäämäiseksi. 

Asiakaskunnasta valtaosa on edel-
leen taloudelliselta volyymiltaan 
pieniä yhteisöjä. Ulkoisia asiakkai-
ta oli tilikauden lopussa 59.

TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 

KYT –osuuskunnan toiminta 
perustuu edelleen tilitoimisto-
palvelujen tuott amiseen lähinnä 
kolmannen sektorin toimijoille. 

KYT –osuuskunnan menestys riip-

puu suuressa määrin siitä miten 
sen asiakasyhteisöt menestyvät. 
Lisääntynyt hanke- ja projektitoi-
minta tuott aa palvelujen tarvett a ja 
asiakkaita KYT:lle. Myös julkisen 
rahoituksen muut vaihtelut kol-
mannen sektorin toimijoille hei-
jastuvat tilitoimistoasiakkuuksien 
kehitykseen.  KYT pyrkii edelleen 
edistämään kolmannen sektorin 
toimeliaisuutt a hanketoiminnassa, 
mutt a huomiota on kiinnitett ävä 
myös asiakkuuksien lisäämiseen 
ns. vakiintuneiden toimijoiden 
suuntaan.  Sääntömuutoksella on 
luotu myös mahdollisuudet palve-
lujen tarjoamiseen muillekin kuin 
kolmannen sektorin yhteisöille. 

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 
1. 1.2010– 31.12.2010;  HALLI-
TUKSEN EHDOTUS     YLiJÄÄ-
MÄN KÄSITTELYSTÄ

Osuuskunnan tuloslaskelma 
tilikaudelta 1.1.2010 - 31.12.2010 
osoitt aa 37,60 euron suuruista 
ylijäämää. Hallitus esitt ää, ett ä 
ylijäämä jätetään ylijäämä- /alijää-
mätilille.

KYT Tilitoimisto
Tilitoimiston tarkoituksena on tehdä kolmannen 

sektorin toimijoista laadukkaampia työnantajia, 

kehittää toimijoiden taloushallintoa ja vapaut-

taa yhteisöjen resursseja taloushallinnon rutii-

neista varsinaisen toiminnan toteuttamiseen.

Tilitoimisto tarjoaa yhdistyksille ja yrityksille 

taloushallinnon palveluja asiakkaan tarpeiden 

mukaan. Toimistossa työskentelee kolmannen 

sektorin taloushallintoon erikoistuneita työn-

tekijöitä. Tilitoimistossa hoidetaan myös EU-

rahoitteisten projektien taloushallintoa.

Palvelut
Räätälöimme tarjoamamme palvelukokonai-

suudet aina yhdessä asiakkaan kanssa. 

Tilitoimiston tarjoamia palveluja ovat:

• kirjanpito, budjetointi ja talousseuranta 

• palkanlaskenta sekä palkkoihin liittyvät tukiti-

litykset 

• maksuliikenne ja laskutus 

• maksatushakemukset ja tilitykset rahoittajille 
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