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Järjestöjen tulevaisuus vaakalaudalla 

Keskisuomalaiset sosiaali-, terveys- ja eläkeläisjärjestöt sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuurijärjestöt ovat 

huolissaan Valtionvarainministeriön budjettiesityksen mittavista leikkauksista Veikkauksen avustusmäärära-

haan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksia on esitetty vähennettävän 127 miljoonaa euroa, nuori-

soalaan kohdistuu 14,5 miljoonan euron leikkaus ja liikunnan määrärahojen vähennys on 40 miljoonaa eu-

roa. Kulttuurin rahoitukseen on tulossa 140 miljoonan euron lovi. Vaikutukset ovat hyvinvointia edistävien 

järjestöjen jäsenille, asiakkaille ja osallisille kohtalokkaat.  

Keski-Suomessa on kaikkiaan 5300 järjestöä, ja niillä arviolta yhteensä 100 000 jäsentä.  Vapaaehtoisina 

näissä järjestöissä toimii myös noin 100 000 ihmistä. Järjestöt ovat merkittäviä ihmisten aktiivisuuden ja 

osallisuuden vahvistajia, luottamuksen rakentajia ja elinvoiman moottoreita. Järjestöjen monipuolinen toi-

minta on mitä suuremmassa määrin myös ongelmia ennaltaehkäisevää sekä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä 

kaventavaa.  

Järjestöille myönnetyillä avustuksilla tuetaan Keski-Suomessa monenlaista yhteisöllistä toimintaa. Sosiaali- 

ja terveysjärjestöt toimivat etenkin haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä 

parissa ja hyväksi, liikunta- ja urheiluseurat liikuttavat eri ikäisiä terveyttä ja hyvinvointia lisäten, ja nuoriso-

järjestöt luovat toimintaa ja mahdollisuuksia turvalliseen arkeen. Järjestöjen vapaaehtoiset saavat osallisuu-

den, yhdenvertaisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia sekä mahdollisuuksia toimia omien voimavaro-

jensa puitteissa yhteiskuntaa tukevien toimintojen edistämiseksi. Järjestöissä ainutlaatuista onkin ammatti-

laisten, vapaaehtoisten, kokemusasiantuntijoiden ja asiakkaiden yhteistyö ja yhteiskehittäminen.  

Hallitusohjelmassa sekä sote-uudistuksen lakiluonnoksissa luvataan turvata järjestöjen toimintaedellytykset 

ja vahvistaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Etenkin poikkeustilanteissa toivotaan järjestöjen nopeaa toimin-

taa. Tämä kaikki edellyttää järjestöjen avustusten ja toimintaresurssien säilyttämistä ja sitäkin kautta kansa-

laisten osallisuuden turvaamista. Syksyn budjettiriihessä ratkaistava Veikkauksen avustusten kompensointi 

koskee laajasti eri toimialojen ja ministeriöiden alaisia järjestöjä. Järjestöjen tulevaisuuden turvaamiseksi 

on oleellista löytää yleishyödyllisten järjestöjen rahoitusongelmaan kestävä ratkaisu.  

 

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän järjestöedustajat 

Petri Lehtoranta, Keski-Suomen Liikunta 

Maija Piitulainen, Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 

Kristiina Pigg, Keski-Suomen Sydänpiiri ry 

Tarja Honkanen, Invalidiliitto ry/Keski-Suomi aluetoiminta 

Sirkka Suomäki, Suomen 4H/Keski-Suomi 

Raisa Ojaluoto, Suomen Monikkoperheet ry 

Heikki Pokkinen, Sovatek-säätiö 

Elina Heiskanen, Jyväskylän Katulähetys ry 

Kaisu Kumpulainen, Keski-Suomen Kylät ry 

Emmanuel Sibomana, Paremmin Yhdessä ry 

Riina Kylmälahti, Suomen Nuorisoseurat/Keski-Suomi 

Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

Keskisuomalaisten järjestöjen omaistoiminnan verkosto 

 

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on vaikuttamisen ja kehittämisen kanava, joka tekee näky-

väksi järjestöjen merkityksen, toiminnan ja asiantuntijuuden sekä vaikuttaa järjestöjen asemaan maakun-

nassa.  
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Kannanotolle ovat ilmoittaneet tukensa kumppanuuspöydän toimijoiden lisäksi seuraavat järjestöt: 

Aivoliitto ry 

Eläkeliiton Keski-Suomen piiri ry 

Emppis ry 

Huhtasuon ASA ry 

Jyvälän Setlementti ry 

Jyväskylän Katulähetys ry 

Jyväskylän Seudun Invalidit ry 

Jyväskylän seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry 

Jyväskylän Sydänyhdistys ry 

Jyväskylän vanhempainfoorumi ry 

Jyvässeudun työllistämisyhdistys - JST ry 

Jämsän Laturetkeilijät ry  

Jämsän Voimavara ry 

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö sr 

Kehräkumppanit ry 

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry 

Keski-Suomen kehitysvammaisten tukipiiri ry 

Keski-Suomen Martat ry 

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. 

Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys KEMUSI ry 

Keski-Suomen Omaishoitajat ry 

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys 

Keuruun Ekokylä ry 

Keuruun Pelastakaa Lapset ry 

Kuuloliitto ry, Keski-Suomen kuulopiiri 

Kuurojen Liitto ry 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry 

MONI – Inhimillisen Kehityksen ja Sosiaalisen Muutoksen Yhdistys ry (MONI ry) 

Monikulttuurikeskus Gloria 

Nuorten Suomi ry 

Perhehoitoliitto 

Viitasaaren vammaisneuvosto 

Wiitaseudun Invalidit ry  

Visio-säätiö sr 

 

Kannanoton kiireellisyyden vuoksi tukijalista kerättiin nopealla aikataululla 4.-7.9.2020 välisenä aikana. 


