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Keskisuomalaiset 

järjestöt, yhdistykset 

ja seurat
https://www.yhdistystori.fi/yhdistyksille/jarjestotietopankki/keski-suomen-jarjestotietoa/



Keski-Suomessa on yhteensä noin 5300 
eri toimialoilla toimivaa järjestöä 
(yhdistykset, seurat, järjestöt). 

Toimialoittainen jakauma -luvut pyöristettyjä, lähde PRH 2/ 2018
• vapaa-aika (sis. nuorisoyhdistykset) 750

• kulttuuri 750

• sosiaali- ja terveysala (ml eläkeläis- ja työllisyys) 440  

• liikunta ja urheilu 470

• toimiala muut 300

• politiikka 750

• ammatti ja elinkeino 800

• maanpuolustus ja kv suhteet 200 

• uskonto ja maailmankatsomus 80 

Kunnittain eniten yhdistyksiä on Jyväskylän seudulla
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Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöt ja -
yhdistykset (N ~420)

Lähde:

SOSTE ry jäsenten paikallistoimijat

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen tiedonkeruu 
maakunnan sote-järjestöjen ja verkostotoimijoiden kanssa. 
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Linkki infograafin PDF-versioon

https://www.yhdistystori.fi/assets/files/sites/4/2020/09/Keski-Suomen-potilas-ja-kansanterveysj%C3%A4rjest%C3%B6t-2.pdf
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Mihin vaikutamme?
Koottu 12/2019 potilas- ja kansanterveysjärjestöjen tapaamisen fläppitauluista

• Substanssialueeseen liittyvä tieto on löydettävissä, 

• Ennaltaehkäisy, varhainen toteamnien ja matalan kynnyksen 
palvelut

• Hoitopolut: järjestöjen tekemä työ osana potilaan hoitopolkua

• Potilaan/ läheisten äänen esille tuominen 

• Näkyvyyden parantaminen -> löydettävyys ja yhteistyö; julkinen 
sektori, oppilaitokset, toiset järjestöt



Mitä ajatuksia herättää?
Korostuuko joku erityisesti tässä ajassa?
Haluaisitteko lisätä jonkun asian?

mm. näitä nostettiin esiin: 

• Digitalisaatio: laitteita ei ole kaikilla/niitä ei osata käyttää. Tarvitaan myös muita tapoja 
tavoittaa ihmisiä kuin netti. Opastusta laitteiden käyttöön tulisi lisätä. Digitalisaatio eriarvoistaa
toimijoita, jollei kaikilla ole samoja mahdollisuuksia

• Vinkki! Digituki-hanke: https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/digitalous/digituki-
hanke/

• Kuinka voisi palkita yhdistyksen aktiiveja→ haasteena verotus lahjoista, matkakulujen 
korvaaminen

• Kuinka saada uusia/nuoria mukaan yhdistystoimintaan, miten tehdä toiminnasta 
houkuttelevaa?

• Yhteistyötä yhdistysten välillä tulisi lisätä ja yhteisiä toimintoja kehittää, myös yhteistä 
tiedottamista tulisi lisätä

https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/digitalous/digituki-hanke/

