
KESKISUOMALAISET VAMMAISYHDISTYKSET

PAIKALLISIA VAMMAISYHDISTYKSIÄ NOIN 30

PAIKALLISYHDISTYSTEN JA NIIDEN JÄSENTEN TUKENA TOIMIVAT VALTAKUNNALLISET LIITOT 
JA NIIDEN ALUETYÖNTEKIJÄT.  

AISTIVAMMAYHDISTYKSET

KUULO- JA NÄKÖVAMMAISET, 
KUUROSOKEAT JA KUUROT

FYYSISESTI VAMMAISET JA 
TOIMINTAESTEISET 

AIVOVAMMAISET, CP-VAMMAISET, 
TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIT 

INVALIDIYHDISTYKSET KEHITYSVAMMAYHDISTYKSET MUUT VAMMAISYHDISTYKSET

JÄSENIÄ YHTEENSÄ NOIN 5000

MONIPUOLISESTI PÄÄOSIN VAPAAEHTOISUUTEEN JA VERTAISUUTEEN POHJAUTUVAA TOIMINTAA

OSALLISUUTTA

VERTAISTUKEA, VIRKISTYSTÄ

KOHTAAMISIA, YHDESSÄOLOA 
JA RYHMÄTOIMINTAA

TILAISUUKSIA, TEMPAUKSIA 
JA TAPAHTUMIA

MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ, 
LIIKUNTAA JA KULTTUURIA

HYVINVOINTIA JA SEN 
EDISTÄMISTÄ

NEUVONTAA JA OHJAUSTA 

VAIKUTTAMISTOIMINTAA, 
YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUKSIA 

KOKEMUSTOIMINTAA JA 
-TIETOA

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUKSIEN, ESTEETTÖMÄN JA SAAVUTETTAVAN YHTEISKUNNAN 
EDISTÄMISTÄ JA VAIKUTTAMISTOIMINTAA. 



 

 

Keskisuomalaiset vammaisyhdistykset 
 
Keski-Suomessa toimii noin 30 vammaisyhdistystä *).  Vammaisyhdistysten vapaaehtoisuuteen perustuvalla toiminnalla tue-
taan mahdollisuuksia osallisuuteen, yhteiskunnassa mukana pysymiseen ja heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeuk-
sien puolustamiseen.   
  
Toiminnan keskiössä on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, jolla järjestöissä rakennetaan hyvän elä-
män edellytyksiä. Vammaisyhdistykset ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa, sosiaalisen pääoman mahdollistajia ja osallis-
tuvan demokratian toteuttajia. Ne rakentavat keskisuomalaista hyvinvointia.      
   
Valtakunnalliset vammaisjärjestöt (liitot) toimivat yhteiskunnallisen kehittämisen ja vammaisten ihmisten yhdenvertaisten 
oikeuksien edistämiseksi. Vaikuttamalla poliittiseen päätöksentekoon ja lainsäädännön valmisteluun järjestöt edistävät vam-
maisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa. Liittojen tarjoamat monipuoliset koulutukset (mm. digikoulutukset) tarjoavat jä-
senyhdistyksilleen tärkeää tukea toimintaan. Monissa valtakunnallisissa järjestöissä on myös tutkimus- ja kansainvälistä toi-
mintaa.    
   
Keski-Suomessa toimii jäsenyhdistystensä ja jäsenistön tukena muutamien valtakunnallisten liittojen aluetyöntekijöitä, joi-
den yhteystiedot löytyvät liittojen kotisivuilta.    
   
Yhteistyötä ja toimintaa vapaaehtoisvoimin.  
   
Paikallisilla vammaisyhdistyksillä on hyvin vähän työntekijäresursseja. Yhdistysten toiminta perustuu pääosin vapaaehtoisuu-
teen.  Kaikki toiminta ylläpitää ja edistää osallistujien hyvinvointia ja terveyttä.    
   
Yhdistykset järjestävät vuosittain monipuolisia, toiminnallisia kerhoja ja ryhmiä, kohtaamisia, tilaisuuksia, kulttuuria, tem-
pauksia ja tapahtumia. Ryhmätoimintaan kuuluvat vertaistukiryhmät, liikunta (mm. boccia, keilaus, pilates, itämai-
nen tanssi) ja retket eri kohteisiin.     
    
Olennainen osa toimintaa on jäsenistön neuvonta ja ohjaus oikean tiedon ja palvelujen äärelle. Vammaisjärjestöjen jäsenta-
paamisissa jaetaankin tietoa kohderyhmien oikeuksista ja tehdään vaikuttamistoimintaa oikeuksien edistämiseksi.   Sidos-
ryhmille, kuten oppilaitoksille, tarjotaan koulutusta ja jaetaan kokemustietoa esimerkiksi asiakasraadeissa.   Joissakin yhdis-
tyksissä tehdään myös kyläkierroksia jäsenistön tavoittamiseksi.       
   
Vammaisyhdistysten taloudelliset resurssit ovat pienet ja koostuvat usein useista eri lähteistä. Pääosin toiminta rahoite-
taan pienimuotoisella varainhankinnalla kuten myyjäisillä, arpajaisilla, jäsenmaksuilla ja kahvilatoiminnalla sekä Pieni ele -
vaalikeräyksen tuotoilla. Lahjoitukset, testamentit ja yritysten sponsorituki ovat tärkeitä tukilähteitä. Lisäksi toimintaan voi 
anoa kuntien ja kuntayhtymien sekä säätiöiden ja opintokeskusten avustuksia. Osa yhdistyksistä saa tukea STEAlta joko suo-
raan tai oman valtakunnallisen liittonsa kautta. Osa valtakunnallisista liitoista tukee myös muutoin paikallisyhdistystensä toi-
mintaa.     
   
Nämä tiedot on kerätty yhteistyössä Keski-Suomen vammaisjärjestöjen verkostoa kokoavien toimijoiden kanssa. Mukana 
ovat Näkövammaisten liitto, Invalidiliitto, Keski-Suomen näkövammaiset ry, Jyväskylän seudun Invalidit ry ja KYTin hallin-
noima Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt.  
  
Tietolähteenä on käytetty SOSTEn listausta valtakunnallisten vammaisjärjestöjen paikallistoimijoista sekä keskisuomalaisille 
vammaisjärjestöille keväällä 2020 tehtyä kyselyä. Lisäksi puuttuvia tai puutteellisia tietoja on täydennetty puhelinsoitoin eri 
toimijoille ja verkosta löytyvän tiedon avulla.    
  
Keskisuomalaiset vammaisyhdistykset *)  

• Invalidiliiton paikallisyhdistyksiä 8.    

• Aistivammayhdistyksiä yhteensä 11; Kuuloliiton paikallisyhdistyksiä 8, Kuurojen liiton paikallisyhdistyksiä 3 ja Näkö-
vammaisten liiton yksi paikallisyhdistys.    

• Kehitysvammaisten tukiliiton Keski-Suomen piirillä on 7 paikallisyhdistystä.    

• Muita vammaisyhdistyksiä on yhteensä 3 (Aivovammaliiton paikallisyhdistys ja Suomen CP-liiton paikallisyhdis-
tys) sekä Tapaturma- Ja Sairausinvalidien liiton jäsenyhdistys.    

https://www.invalidiliitto.fi/sisa-suomi
https://www.kuuloliitto.fi/yhdistykset/
http://jyky.org/wp/
https://ksn.fi/index/
https://www.tukiliitto.fi/tukipiiri/keski-suomen-tukipiiri
https://aivovammayhdistykset.fi/ksavy/
https://www.cp-liitto.fi/cp-yhdistykset/keski-suomi
https://www.cp-liitto.fi/cp-yhdistykset/keski-suomi
http://www.tsil.fi/
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