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KYT on hyväntahtoinen kasvualusta osallisuudelle, 
moniäänisyydelle, ihmislähtöisyydelle ja 

kanssalaisuudelle. Keski-Suomen 
Yhteisöjen Tuki ry 
• Keskisuomalaisen kansalais- ja 

järjestötoiminnan edistäjä ja kehittäjä

• Tiloja yhteisöille, kohtaamispaikkoja 
kansalaisille

• Palveluja kansalaisille, neuvontaa ja 
koulutusta järjestöille 

• Verkostoja ja yhteistä vaikuttamistyötä 

• Kehittämis- ja hanketoimintaa

• www.kyt.fi, toimintakertomus 2020

http://www.kyt.fi/
https://issuu.com/kytry/docs/kyt_toimintakertomus_2020_pieni?fbclid=IwAR2MXUIVjYOWsaT7vKxB40_JbwIEr2xtgYzthyp8UXmslKkN4FAacOrwpZw


Tukemme Jyväskylän yhteisöille ja yhdistyksille

Sepänkeskus



KYT on hyväntahtoinen kasvualusta osallisuudelle, 
moniäänisyydelle, ihmislähtöisyydelle ja 

kanssalaisuudelle.

• Toimistohuoneita yhteisöille, 
bonuksena:
• Monipuoliset tukipalvelut

• Mataran yhteisön tarjoamat 
kumppanuudet

• Mataran yhteisöllinen toiminta (mm. 
yhteisiä tapahtumia ja työhyvinvointia 
edistävää toimintaa

• Yhteiskehittäminen 

• Monen kokoisia kokous- ja ryhmätiloja 

• UUTUUS: toimistohotelli – varaa 
toimistohuone vaikka päiväksi käyttöösi

• Mataran aulan avoin kohtaamispaikka 
esiintymislavoineen, ilmainen



Kansalaistoiminnankeskus Matara
Matarankatu 6, Jyväskylä          www.matara.fi

TILOJA

Mataran kohtaamispaikka

OLKA-toiminta

Monikulttuurikeskus Gloria

Järjestöjen toimistohuoneita

Vapari

Kokous- ja ryhmätiloja

Toimistohotelli

TOIMINTAA

Bingo

Ekokorupaja

Arki-info

Bubi-visailu

Leikkitreffit

Talousneuvola

KäytäväGalleria

+ muita kaikille avointa toimintaa

TAPAHTUMIA

Mataran avoimet ovet

Matka halki Mataran suunnistus 
järjestöjen maailmaan (opiskelijat)

Mataran Markkinat 

+ muita kaikille avoimia tapahtumia



OLKA – koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

• OLKA tarjoaa potilaille ja heidän 
läheisilleen kiireetöntä kohtaamista ja 
tukea sairauden kohdatessa.

• Valtakunnallisen toimintamallin luoneet 
HUS ja EJY ry.

• Jyväskylässä OLKA-toimintaa tehdään 
Mataran ja KSSHP:n yhteistyönä.

• Ainutlaatuista Jyväskylässä: OLKA-pisteet 
Sairaala Novassa ja Mataralla.



Yhdistyksille ja vapaaehtoisille:

• Valmennuksia sairaalaympäristöön ja 
potilaiden kohtaamiseen. 

• Monenlaisia vertais- ja vapaaehtoistehtäviä. 

• Mahdollisuus toimia sairaalassa tai 
Matarassa.

• Mahdollisuus näkyä ja kohdata ihmisiä 
OLKA-pisteillä.

Sairaalan henkilökunnalle:

• Tietoa yhdistysten tuesta ja toiminnasta ja 
niiden pariin ohjaamisesta.

OLKA Jyväskylä
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KYT on hyväntahtoinen kasvualusta osallisuudelle, 
moniäänisyydelle, ihmislähtöisyydelle ja 

kanssalaisuudelle. Sepänkeskus 
• Kokous- ja toimistotiloja yhteisöille ja 

kansalaistoimijoille (Kyllikinkatu 1)

• Sepänkeskus avoinna ja henkilökunta
paikalla arkisin
• Tilat varattavissa myös aukioloaikojen

ulkopuolella.

• Edullisia vakivuoroja säännölliseen
toimintaan
• Vakivuorolaisille kaappitilaa

• Kopiointipalveluja

• Nyt vapaana kaksi toimistotilaa

• sepankeskus@kyt.fi



• Ohjausta ja neuvontaa yhdistysarkeen, hallintoon ja hallitustyöhön 

• Tukea yhdistyksesi kehittämiseen

• Järjestökoulutuksia

• Yhdistysten verkostoja ja järjestö-kuntayhteistyötä

• Tietoa yhdistyksille ja yhdistyksistä Keski-Suomessa

• Maksutonta

• www.kyt.fi/jarjestopalvelut/

http://www.kyt.fi/jarjestopalvelut/


KYT-järjestöpalveluiden maksuttomia koulutuksia yhdistyksille
Lokakuu

• 5.10. Meidän yhdistyksestäkö hankehakija? Hankesuunnittelun 
perusteet ja käsitteet yhdistyksille. Verkkokoulutus.

• 11.10. Puhu rohkeasti rahasta. Työkaluja talousvaikeuksissa olevan 
tunnistamiseen ja ohjaukseen yhdistyksille ja vapaaehtoisille. 

• 12.10.  ja 26.10. Someta sopivasti, tavoita toimivasti. 
Somesuunnitelmatyöpaja yhdistyksille, joilla ei vielä some 

aktiivikäytössä.

Marraskuu

• 10.11. Hallituksen hyvä taloudenpito. Talousaakkoset yhdistyksen 
hallitukselle.

Joulukuu

• 8.12. Onnistu rahastonhoitajana. Talousaakkoset yhdistyksen 
talousvastaavalle. 

https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/hankehakija-verkossa-5-10-21/
https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/puhu-rohkeasti-rahasta-2021/
https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/someta-sopivasti-12-10-2021-saarijarvi/
https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/someta-sopivasti-26-10-2021-hankasalmi/
https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/hallituksen-hyva-taloudenpito-2021/
https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/onnistu-rahastonhoitajana-2021/


Näy ihmisille – ota Yhdistystori.fi yhdistyksesi työkaluksi

Viesti ilmaiseksi 
yhteisösi 

toiminnasta ja 
tapahtumista

Löydä tietoa eri  
yhdistyksistä

Näy Yhdistystorin 
kautta muissa 

palveluissa

Pysy ajan tasalla 
yhdistyksiä 
koskevista 

ajankohtaisista 
uutisista

Tavoita useampi tuhat 
kävijää kuukausitasolla

Hyödynnä yhdistyksesi 
nettisivuna



Yhdistystori.fi:ssä ilmoittavat yhteisöt näkyvät myös mm.



Yhteystietomme

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä

OLKA Jyväskylä 

Niina Kankare-Anttila

niina.kankare-anttila@kyt.fi

044 733 8234

Yhteisökoordinaattori

Kansalaistoiminnankeskus Matara

Sari Naappi

sari.naappi@kyt.fi

040 777 9582

Yhteisökehittäjä

Sepänkeskus

Eerik Rutanen

eerik.rutanen@kyt.fi

050 340 9304

Kehittämispäällikkö

KYT-järjestöpalvelut

Katariina Luoto

katariina.luoto@kyt.fi

050 400 0668


