Keski-Suomen maakunnassa toimii noin 5300
yhdistystä, seuraa ja järjestöä. Eniten yhdistyksiä
ja järjestöjä on siellä missä asukkaitakin.
(Patentti- ja rekisterihallitus 2/2018.)
Järjestökenttä koostuu monenlaisista
toimijoista: on suuria ja pieniä, paikallisesti
yhdellä kylällä tai koko maakunnassa toimivia.
Suurin osa keskisuomalaisista järjestöistä
mahdollistaa vapaaehtoisvoimin mm.
harrastustoimintaa, sosiaalista kanssakäymistä
ja yhteisten asioiden edistämistä.
Iso osa toiminnasta on kuitenkin myös sellaista
vertaistukea sekä asiantuntijuuteen perustuvaa
edunvalvontaa, neuvontaa, tukea ja ohjausta,
että sen koordinointi ja toteutus edellyttävät
palkattujen ammattilaisten työtä. Järjestöt
ovat siten myös merkittäviä työllistäjiä.
Monen järjestön ainutlaatuinen
osaaminen muodostuu palvelutuotannon,
vapaaehtoistoiminnan, vertaisuuden,
kokemusasiantuntijuuden ja järjestölähtöisen
auttamistyön yhdistelmästä.
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt
-hanke tukee erilaisten ja erikokoisten järjestöjen luontevan roolin rakentumista suhteessa
maakuntaan ja kuntiin. Järjestöjen toiminnan merkitystä valottavan Keski-Suomen
järjestökartoituksen tulokset julkaistaan toukokuussa 2018 hankkeen nettisivuilla.
www.kyt.fi/keski-suomen-vaikuttavat-jarjestot
www.facebook.com/vaikuttavatjarjestot/
Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, anne.astikainen@kyt.fi
Muutoskoordinaattori Anu Hätinen, anu.hatinen@kyt.fi

Järjestöt vauhdittavat
hyvän kierrettä hyppää mukaan!

Aktiivinen kansalaisjärjestötoiminta on hyvinvoivan maakunnan sydän
Järjestöt elinvoiman
moottoreina
• Kylien ja asuinalueiden
kokoontumistilat, tekemisen
paikat ja tempaukset
• Harrastusmahdollisuudet
• Ryhmätoiminta, tapahtumat
• Naapuri- ja oma apu -verkostot
• Lähipalvelut

Monipuolinen palveluverkko
vastaa parhaiten ihmisten
tarpeisiin ja pitää koko
maakunnan elinvoimaisena.
Varmistetaan kaikkien äänen
kuuluminen omaa elämää
ja lähiyhteisöä koskevissa
asioissa sekä poliittisessa
päätöksenteossa.

Järjestöt aktiivisuuden
vahvistajina
• Mielekäs tekeminen
• Oppiminen, itseilmaisu,
kansalaistaidot
• Oikeudet ja velvollisuudet

Hyvinvoivat ja
huoltapitävät
lähiyhteisöt

Ihmisten
hyvinvointia
palveleva
maakunta

Hyvinvointi on maakuntien,
kuntien ja järjestöjen yhteinen
tehtävä.

Järjestöt
vauhdittavat hyvän
kierrettä, jossa
kaikki pidetään
mukana!
Osallistuminen
ja
vaikuttaminen

Järjestöt
kehittämiskumppaneina
• Yhteistyö kuntien ja
maakunnan kanssa
• Hyvinvointipalvelut ,
erityisryhmien arjen ja
elämäntavan asiantuntijuus
• Vaikuttavien ja innovatiivisten
palveluiden räätälöinti

Kohdatuksi,
nähdyksi
ja kuulluksi
tuleminen

Järjestöt kohtaavat ja auttavat
myös ihmisiä, joita muut
toimijat eivät tavoita tai pysty
auttamaan.

Järjestöt luottamuksen
rakentajina
• Etsivää työtä, rinnallakulkemista
• Arjen pulmissa auttamista,
yhteisöjen ja palveluiden piiriin
ohjaamista

Järjestökenttä on kuntien mielestä liian arvokas menetettäväksi.
Järjestötoiminnan väheneminen johtaisi todennäköisesti
merkittävään palvelutason heikkenemiseen.
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 9/2018
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