
Asukas- ja kyläyhdistysten tapaaminen teamsissa tiistaina 1.9.2021 klo 17- 19 

1. Minna Huolman toivotti osallistujat tervetulleiksi ja kertoi illan asialistan. 

Tämän jälkeen hän luovutti puheenvuoron Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Katariina Luodolle. 

 

2. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry: ajankohtaiset asiat/ Katariina Luoto 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, 20 vuotta: 

• Keskisuomalaisen kansalais- järjestötoiminnan edistäjä ja kehittäjä 

• KYT-osuuskunta (1999): tilitoimistopalveluja järjestöille 

• KYT ry 2001 

• Tiloja yhteisöille, kohtaamispaikkoja kansalaisille 

• Palveluja kansalaisille (työllistymistä tukevat, ohjaus ja neuvonta, monikulttuurinen toiminta) 

• Järjestöille ohjausta, neuvontaa ja koulutusta 

• Verkostoja ja yhteistä vaikuttamistyötä 

• Kehittämis- ja hanketoimintaa  

Yhdistystori.fi, palvelut maksuttomia 

                     Koulutuksia: 

• Yhdistys esiin! Yhdistystori.fi:n tehokas käyttö yhdistyksen näkyvyyden tukena 7.9.21 klo 14-16 

• Meidän yhdistyksestäkö hankehakija? 5.10.21 klo 17-19 

• Puhu rohkeasti rahasta 11.10.21 klo 14-15.30 

• Someta sopivasti, tavoita toimivasti.  2.10.21 ja 26.10.21  

https:www.kyt.fi/jarjestopalvelut/ 

Keski-Suomen kuntatutka 2020, 16 266 vierailijaa, sivuja 57 849 

3. Asukas- ja kyläyhdistysten yhteystietojen päivittäminen yhdistystorin sivuille / Matti Tervaniemi 

Asukas- ja kyläyhdistysten yhteystiedot ovat olleet hajallaan useampien tahojen sivuilla. Tietojen 

päivityksessä on ollut puutteita ja siitä on lähtenyt liikkeelle ajatus, että tiedot koottaisiin keskitetysti Kytin 

ylläpitämään Yhdistystoriin. 

Matti Tervaniemi KYT:ltä kertoi lisää yhdistystorista ja opasti meitä yhdistystietojen päivittämiseen. Tämän 

koulutuksen aikana Viitaniemen asukasyhdistyksen tiedot päivitettiin onnistuneesti Yhdistystorille. 

Jos tietojen päivittämisen tai uusien tietojen lisäämisen kanssa on ongelmia, Mattiin voi olla tästä yhteydessä. 

matti.tervaniemi@kyt.fi p. 0400 941 833 

Japan sivuilta ja Jyväskylän kaupungin kulttuurihakemistosta löytyvät vanhat asukas- ja kyläyhdistyksen listat 

vielä vuoden loppuun asti. Tämän jälkeen yhdistysten ei tarvitse päivittää tietojaan kuin vain Yhdistystorille, 

ja ne näkyvät automaattisesti sekä Japan että Jyväskylän kaupungin sivuilla. Jos yhdistystä ei ole rekisteröity 

yhdistystorille sen tietoja ei löydy myöskään Japan eikä kaupungin sivuilta vuoden 2022 alun jälkeen. 

 

4. Jyväskylän kestävä kehitys Japa ry / Paula Wilkman 

Paula kertoi Japa ry:n toiminnasta. Japan olemassaolo on asukas- ja kyläyhdistysten ansiota. Japan sivuilla on 

aiemmin myös ollut asukas- ja kyläyhdistysten tietoja. Nyt sieltä pääse ns. leijukkeen avulla Yhdistystorille 

päivitettyihin tietoihin.  

Japa täyttää tänä vuonna 20 vuotta. 

www.japary.fi 

 

mailto:matti.tervaniemi@kyt.fi
http://www.japary.fi/


5. Fifty-sixty joukkorahoitus / Minna Huolman 

Minna kertoi lyhyesti Fifty-sixty joukkorahoituksesta. Fifty-sixty-joukkorahoitus on osallistuvan rahoituksen 

malli, jonka Jyväskylän kaupunki tarjoaa Mesenaatti.me yhteisörahoituspalvelun kautta kaupunkilaisten 

käyttöön. Kaupunkilaiset voivat ideoida tärkeäksi kokemiaan hankkeita kampanjoiksi, joita 

lähtevät toteuttamaan joukkorahoituksen voimin. Syksyn kampanjanhaku käynnistyi 1.9. ja on käynnissä 

syyskuun loppuun asti. Kampanjan voi aloittaa Jyväskylässä toimivat yhdistykset, työryhmät tai muut yhteisöt 

tai yksityishenkilöt. Tämä olisikin asukasyhdistyksille hyvä tilaisuus parantaa omaa asuinaluettaan. Hanke voi 

olla esimerkiksi jokin tapahtuma tai vaikka yksinkertaisimmillaan jonkun penkin uusiminen. Ihan melkein mitä 

tahansa, joka parantaa hyvinvointia ja osallisuutta Jyväskylässä. Viime kesänä esim. Lohikoskelle toteutettiin 

frisbeegolfrata tämä rahoituksen turvin. Käykää tutustumassa tarkemmin Fifty-sixty joukkorahoitukseen 

kaupungin nettisivuilla www.jyvaskyla.fi/fifty-sixty. Tai olkaa rohkeasti yhteydessä Hanna Tenhuseen 

hanna.tenhunen@jyvaskyla.fi ja kysykää lisää. 

6. Asuinalueillat / Satu Altén 

Torstaina 7.10.21 Jyväskylän kuntapäättäjien ja järjestöjen ilta yhteistyössä Kytin kanssa klo 18- 19.30 

Torstaina 28.10. Asuinalueilta Korpilahdella klo 18- 19.30 

Torstaina 18.11. asuinalueilta Palokassa klo 18- 19.30 

Torstaina 2.12. Asuinalueilta Tikkakoskella klo 18- 19.30 

7. Muut asiat 

• Lähitalot / Satu Altén 

                Lähitalot Kortteli Klubi keskustassa ja Piippurannan Klubi Kankaalla viettivät avajaisia 

                innostuneessa tunnelmassa syyskuun ensimmäisellä viikolla.  
  
                Jyväskylän kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden lähitalot ovat kohtaamispaikkoja monen ikäisille, jossa          
                kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan, vaikuttamaan ja harrastamaan.  Ja asukkaiden toiveita, villejä 
                ideoitakin otetaan mieluusti vastaan. 
  
                Osallisuus ja osallistuminen ovat keskiössä lähitalojen toiminnassa.  
  
                Tervetuloa Lähitaloille! 
  
                Lähitalojen maksuttomasta ja avoimesta toiminnasta löydät lisätietoja lähitalojen 
                verkkosivuilta tapahtumakalenterista ja sosiaalisesta mediasta. Lähitaloille voit olla myös henkilökohtaisesti   
                yhteydessä puhelimitse.  
  
                Kortteli Klubi 050 402 7442 tai 050 338 1114 (kulttuuriluotsit)  
                Piippurannan Klubi 050 576 8086 tai 050 476 1961   
  
                https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/lahitalot  
                https://www.facebook.com/jyvaskylanlahitalot  
 
                Tervetuloa Lähitaloille!   
 

• Vinkit seuraaviin tapaamisiin: 
 
Laskutus helpoksi 

o Miten pienet yhdistykset voivat hoitaa laskuttamisen? 
o Kytillä on tulossa koulutusta rahastonhoitajille ( 8.12.) 

https://mesenaatti.me/
http://www.jyvaskyla.fi/fifty-sixty
mailto:hanna.tenhunen@jyvaskyla.fi
https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/lahitalot
https://www.facebook.com/jyvaskylanlahitalot


 
Arkistointi 

o Vanhojen asiakirjojen arkistointi mietityttää asukas- ja kyläyhdistysten jäseniä. Missä voisi säilyttää 
arkistoitavaa materiaalia. Nyt monella arkistotila on kotona. Kyt:n Matti kertoi, että Matarassa on 
kokeiltu arkistovuokrausta. Tätä pitää vielä selvittää ja tarkentaa seuraavalla tapaamisella.  

 
o Vinkkinä Matti kertoi, että materiaalin päälle kannattaa laittaa tietoa, miten kauan sitä on 

säilytettävä. Tämä helpottaa myöhemmin, kun pitää miettiä, voiko materiaalin esim. hävittää tai 
toimittaa Maakunta-arkistoon. 

 

8. Seuraava tapaaminen 

Seuraava asukas- ja kyläyhdistysten tapaaminen pidetään tiistaina 23.11.2021 klo 17.00- 19.00 

 

Muistion kokosi Satu Altén 

 

 


