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KESKI-SUOMEN JÄRJESTÖKARTOITUKSEN 2018 TULOKSIA 

 

Järjestökartoitus toteutettiin osana Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoimaa Keski-Suomen vaikuttavat 

järjestö -hanketta (2017–2020). Hanketta rahoittaa STEA ja se on yksi Keski-Suomen maakuntauudistuksen 

kärkihankkeista. 

 

Keski-Suomessa toimii yli 5000 yhdistystä, joista sähköiseen kyselyyn vastasi 270. Valtaosa (62 %) vastaajista 

on paikallisia, yhden kunnan, kylän tai kunnanosan alueella vapaaehtoisvoimin toimivia yhdistyksiä ja seuroja. 

Yleisimpiä toimialoja ovat asukas-, kylä- tai kaupunginosatoiminta; urheilu ja liikunta; sairaudet, vammaisuus ja 

kansanterveys; eläkeläiset ja vanhustyö; kulttuuri; lapset ja perheet sekä vapaa-aika. 

 

Jyväskylässä on kaikkiaan 2215 yhdistystä (Patentti- ja rekisterihallitus 02/2018). Tähän kyselyyn vastasi 85 

yhdistystä, jotka ilmoittivat toimipaikkakunnakseen Jyväskylän. Näissä yhdistyksissä toimi vuonna 2017 

yhteensä 4860 vapaaehtoista sekä 555 eri henkilöä koko- tai osa-aikatyöhön palkattuna. Jyväskylän 

järjestövastaajista 27 on paikallisia, pelkästään Jyväskylän kaupungissa tai yhden kylän tai kaupunginosan 

alueella toimivia. Kuntayhteistyöllä, tilakysymyksillä ja kunta-avustuksilla on suuri merkitys yhdistysten 

toiminnan jatkuvuudelle. 

 

Järjestöjen merkitys Jyväskylän kaupungille ja kuntalaisille 

• Erityisosaamiseen liittyviä palveluja 

• Vertaistoimintaa, osallistumisen ja yhteisöllisyyden paikkoja 

• Monia suuren yleisön kulttuuri- ja liikuntatapahtumia 

• Yhdistykset ovat linkkejä kunnan hallinnon ja kuntalaisten välillä 

 

Esimerkkejä merkittäväksi koetusta kunta-järjestöyhteistyöstä 

• Vapaaehtoistoiminnan palvelut ja VALIKKO -toiminta 

• Yhteistyö kotoutumiskysymyksissä ja maahanmuuttajatoiminnassa 

• Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimisprosessi 

• Oppilaitosyhteistyö 

• Asuinalueyhteistyön ja -yhteiskehittämisen avulla luotu rakenteita 

• Yhdistyksissä toimii myös päättäjiä, jolloin eri näkökulmat yhdistyvät 

 

Kunta-järjestöyhteistyön kehittämiskohteita 

• Kaupunki toivoo entistä enemmän myös vapaamuotoista  

yhteistyötä esim. asuinalueilla (asukaslähtöisyys)  

• Yhteiskehittäminen – pysyviä rakenteita palvelujen  

suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin  

• Miten vahvistaa eri toimijoiden yhdenvertaisuuteen perustuvaa toimintakulttuuria? 

 

  ”[Jos järjestöämme ei olisi, se] vähentäisi alueella 
asuvien yhteisöllisyyttä ja veisi heiltä 

kohtaamispaikan… Toiminnan loppuminen 
heikentäisi myös asukkaiden 

vaikutusmahdollisuuksia oman lähiönsä arjessa ja 
kehittämisessä.” 

Järjestövastaaja 

”[Jos järjestöämme ei olisi, se] näkyisi 
varmasti psykiatristen avo- ja 

laitospalveluiden sekä sosiaalipalveluiden 
lisääntymisenä, mutta myös 

toimettomuuden, näköalattomuuden ja 
yksinäisyyden lisääntymisenä.” 

Järjestövastaaja 

”[Jos järjestöämme ei olisi] muistisairaat ja heidän 
läheisensä jäisivät ilman matalan kynnyksen tukea. 

Etenkin siinä vaiheessa, kun sairaus on todettu, 
mutta ei vielä tarvita julkisen puolen palveluita.” 

Järjestövastaaja 

”[Jos järjestöämme ei olisi, se] jäisi 
harrastusmahdollisuuden 

toteuttaminen yli 700 nuoren 
osalta muille toimijoille.” 

Järjestövastaaja 

”Tähän voisi kirjoittaa yhteiskunnallisen 
tietokirjan kolmannen sektorin 

merkityksestä lähes kaikilla 
elämänalueilla.” 

Kuntavastaaja 


