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Tapaamisen sisältö: 

1. Tervetuloa ja etäkokouksen toimintaohjeet/ Anne Astikainen 

2. Esittäytymiskierros 

• Paikalla 20 osallistujaa 

3. Infograafin ja sen taustan esittely 

Anne Astikainen (KYT ry) esitteli Keski-Suomessa toimivien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen toiminnasta 
laaditun infograafin taustaa ja kyselyä, jonka pohjalta infograafi on laadittu. Kysely oli vastattavissa koko 
alkuvuoden 2020 ajan ja sillä kartoitettiin yhdistysten hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa.  
 
Kyselystä saadut tiedot antavat hyvän kuvan Keski-Suomessa toimivista potilas- ja 
kansanterveysyhdistyksistä, sillä yhteenvedossa on lähes kaikkien näiden tiedot. Tietojemme mukaan ko. 
yhdistyksiä on noin 60 ja kyselyyn vastasi 55 yhdistystä.  
 
Tiedoista osa on saatu suoraan yhdistykseltä itseltään, osa kootusti piiri- tai aluejärjestöltä ja osa 
valtakunnallisen liiton kautta.  Kaikki yhdistykset eivät olleet vastanneet kaikkiin kysymyksiin, ja tämä on 
otettu huomioon tulosten tulkinnassa, mikäli se on ollut suinkin mahdollista.  
 
Vastanneet yhdistykset esiteltiin lyhyesti listattuna, jotta osallistujille havainnollistui toimijoiden määrä 
paremmin ja alla sama listaus lyhyesti (suluissa yhdistysten määrä Keski-Suomessa) 

• hengitysyhdistykset (3)  

• Sydänpiiri ja sydänyhdistykset (1+11) 

• diabetesyhdistykset (6)  

• reumayhdistykset (9) 

• mielenterveysyhdistykset (6)  

• muistiyhdistykset (2) 

• psoriasisyhdistykset (2) 

• Useita Keski-Suomen alueella toimivia yhdistyksiä (15), esimerkiksi Keski-Suomen Aivoyhdistys, 
Keski-Suomen epilepsiayhdistys ry, Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys jne. 

• Muistettava, että usealla valtakunnallisella toimijalla on toimintaa myös Keski-Suomessa (eivät olleet 
kyselyssä mukana)  

 
Kristiina Pigg (Keski-Suomen Sydänpiiri ry) esitteli infograafin tuloksia ja taustatietoja  
Infograafi sisältää seuraavat tiedot: 

• Yhdistyksiä noin 60 

• Vapaaehtoisia noin 1200 

• Palkattua henkilöstöä noin 50 (htv) 

• Jäseniä noin 22 600 

• Tavoitettuja ihmisiä 66 500 

• Lisäksi infograafiin on listattu vapaaehtoistoiminnan ja järjestölähtöisen toiminnan eri muotoja 
niiden yleisyyden mukaan 

 

Käytiin läpi infograafin taustapuolelle tulevia kirjauksia, mm:   

• Vapaaehtoistoiminnan määrittely ja yleisimmät muodot 
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• Järjestölähtöisen toiminnan määrittely ja yleisimmät muodot  

• Keskiset kehittämisen kohteet  

• Keskeiset rahoituslähteet 

• Keskeiset yhteistyötahot                                             
 

4. Palaute ja kommentit infograafista  

• Kiitoksia: Infograafi auttaa hahmottamaan Keski-Suomen potilas- ja kansanterveysyhdistyksiä sekä 

niiden määrää ja toimintaa. Selkeä, lyhyt ja ytimekäs kooste, josta tieto on nopeasti ja helposti 

poimittavissa. 

• Lisäyksiä ja muokkauksia (tulevat lopulliseen versioon): Lisätään tieto tekijästä + minkä vuoden 

tiedot (2019) ovat kyseessä + Yhdistystori.fi. Ehdotettiin tehtäväksi dioiksi laajennettua versiota, 

sillä tietoa vaikuttaa olevan nyt paljon käytettävissä. Tämän toteuttamista ja resursseja selvitellään. 

Palkattua henkilöstöä esittävä kuvake toivottiin sukupuolineutraaliksi. 

• Infograafin hyödyntäminen: Toimii vaikuttamistyön tukena. Tiedoksi oppilaitoksiin ja mahdollisesti 

myös yläkouluihin. Opiskelijat näkisivät, miten laaja toimintakenttä nämä yhdistykset ovat ja miten 

paljon yhdistyksissä on paikkoja mm. vapaaehtoistyöhön, harjoitteluun ja lopputöiden tekemiseen. 

Terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijät voisivat hyödyntää infograafin tietoja ja näin esimerkiksi 

löytäisivät Yhdistystori.fi:n kautta asiakkailleen vertaistukea. Eli infograafi voisi toimia hyvänä 

”esitteenä” yhdistyksestä 

• Infograafi tullaan työstämään KYT ry:n toimesta valmiiksi huomioiden kommentit ja ehdotukset. 

Infograafi ja sen taustatiedot tulevat jatkossa löytymään Yhdistystori.fi-palvelusta.  

 

5.  Miten tästä eteenpäin? 

Keuruun vastaavien tapaamisten kuulumiset 

Katariina Luoto (KYT ry) kertoi Keuruulla järjestettyjen vastaavien tapaamisten kuulumisia ja kokemuksia. 

Keuruulla terveysasemien henkilökunta ja yhdistystoimijat ovat kokoontuneet kahdesti yhteisen pöydän 

ääreen ja suunnitelleet yhteistyötä. Yhteinen kohtaaminen on siellä koettu tärkeäksi ja ajantasaisen, 

paikkakuntakohtaisen tiedon välittäminen ja saaminen on onnistunutta. Näistä tapaamisista on luettavissa 

lisää: https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/yhteistyota-maakunnassa/keuruun-jarjestokahvit/ 

Yhdistystori.fi hyödyntämisen mahdollisuudet 

Miksi Yhdistystori.fi-palveluun kannattaa oman yhdistyksen tiedot viedä? Matti Terveniemi (KYT ry) kertoi 

Yhdistystori.fi- palvelusta. Yhdistystori.fi on Keski-Suomen kansalais- ja järjestötoiminnan sivusto. Se on 

perustettu helpottamaan kansalaistoiminnan parissa toimivien järjestöjen, yhdistysten, yhteisöjen, 

seurakuntien, kuntien ja kaupunkien sekä ei-kaupallisten yritysten toiminnan, vapaaehtoistyön ja 

kehittämistoiminnan löytämistä ja viestintää. Tällä hetkellä palvelussa on 149 toimijaa, mutta kuitenkaan 

kaikkien tietoja ei ole julkaistu, joten heitä ei silloin palvelun kautta löydy. Toimijakortin täyttämällä ja 

tietojen julkaisemisella oman yhdistyksen tiedot sinne nousevat.  

Toimijoiden aktiivisuutta Yhdistystori.fi:n käytössä tulisi saada lisättyä, jotta vaikuttamistoiminta ja tietojen 

esille tuominen/nostaminen kasvaisivat. Ehdotuksena tähän esitettiin ”interaktiivista infograafia” eli 

teemaan/asiasanaan liittyvää sanaa klikkaamalla löytyisi paikallisenkin yhdistyksen tiedot.  

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/yhteistyota-maakunnassa/keuruun-jarjestokahvit/
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Yhdistyksiä kannustettiin ja luvattiin myös auttaa palvelun käyttöönotossa. Myös esim. kimppatapaamisen 

järjestämistä pohdittiin, jossa Yhdistystorin käyttöönottoa ohjattaisiin. Apua voi kysyä 

matti.tervaniemi@kyt.fi ja näin poikkeusaikana Yhdistystorilla on Tukea ja toimintaa etänä-sivusto: 

https://www.yhdistystori.fi/tukea-ja-toimintaa-etana/, jonne on koottu tietoa yhteisöjen etänä 

toteuttamasta tuesta, avusta ja toiminnasta poikkeustilan aikana Keski-Suomessa. 

Toiveet tapaamisten jatkoista 

• Kysyttiin osallistujien toivetta tapaamisten jatkoista esim. syksyllä. Pohdittiin olisiko hyvä järjestää 

yksi kokoava tapaaminen, jossa mukana sosiaaliohjaajien lisäksi kaikki halukkaat järjestötoimijat vai 

ainoastaan potilas- ja kansanterveysyhdistykset. Syksyn mahdollista tapaamista ja sen teemaa 

jäädään vielä työryhmän kesken pohtimaan.  

• Huomiona, että palvelu- ja sosiaaliohjaajat tarvitsevat työssään tietoa monenlaisista järjestöistä.  

• Toiveena esitettiin, että terveysasemilla olisi hyvä olla nimetyt yhteyshenkilöt, joita yhdistystoimijat 

voisivat lähestyä. Linkki Yhdistystorista löytyville Seututerveyskeskuksen ja Jyväskylän sosiaali- ja 

terveyspalveluiden osastonhoitajien yhteystietoihin: 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/terveys-ja-hyvinvointiyhteistyo/ 

Muistion kirjasi Niina Kankare-Anttila (OLKA/KYT ry) 12.5.2020 
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