
      Päivitetty 2017/SM 

Keski-Suomen potilasjärjestöt 

AA ryhmät Jyväskylä 

AA ryhmien haku paikkakunnan mukaan 

Afasialasten Tuki ry 

- toiminta Keski-Suomen alueella 

Invalidiliitto / 

- Sisä-Suomen jäsenyhdistykset 

Irti Huumeista ry /- Jyväskylän aluetoimisto 

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry 

Jyväskylän Pelastakaa Lapset ry 

Jyväskylän Reumayhdistys ry 

Jyvässeudun Nuoret lesket ry 

Jyväskylän seudun Invalidit ry 

Jyväskylän seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry 

Jämsän AVH yhdistys ry 

Jämsän seudun Psoriasisyhdistys ry 

Keski-Suomen ADHD yhdistys ry  

- aluekerhot Jämsänkoskella ja Saarijärvellä 

Keski-Suomen aivovammayhdistys ry 

Keski-Suomen Aivohalvaus- ja Afasiayhdistys ry 

 - myös nuorten kerho 

Keski-Suomen Al-Anon-ryhmät  

- vertaitukea alkoholistien läheisille 

Keski-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys ry 

Keski-Suomen Atopiayhdistys ry 

http://www.aakokoukset.net/sanahakutulokset.php?hakusanat=jyv%E4skyl%E4
http://www.aakokoukset.net/haku.htm
http://www.sliry.fi/
http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/yhteystiedot/jasenyhdistykset/sisa-suomi/
http://www.irtihuumeista.fi/vapaaehtoistoiminta/ita-suomi/jyvaskylan_seutu_seka_mikkelin_ja_savonlinnan_vertaistukiryhmat
http://www.jklhoivapalvelu.com/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/jyvaskylan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.jyvaskylanreumayhdistys.org/
http://www.nuoretlesket.fi/yhteiso/tapahtuma/jyvasseudun-nuoret-lesket-ry/
http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/yhteystiedot/jasenyhdistykset/sisa-suomi/
http://www.tsil.fi/liitto/jyvaskyla/
http://www.aivoliitto.fi/aivoliitto_ry/yhteystiedot/avh-yhdistykset/lansi-suomi
http://www.psori.fi/fin/yhteystiedot/jasenyhdistykset/keski-suomen_alue/
http://www.keskisuomenadhd.com/
http://www.aivovammaliitto.fi/aivovammayhdistykset/keski-suomen-aivovammayhdistys-ry/
http://www.aivoliitto.fi/aivoliitto_ry/yhteystiedot/avh-yhdistykset/ita-suomi
http://www.al-anon.fi/ryhmat
http://www.al-anon.fi/ryhmat
http://www.keskisuomenallergia.com/
http://atopialiitto.fi/keski-suomi


Keski-Suomen Autismiyhdistys ry 

Keski-Suomen CP-yhdistys ry 

Keski-Suomen Diabetesyhdistys 

Keski-Suomen Epilepsiayhdistys ry  

Keski-Suomen Erilaiset Oppijat 

Keski-Suomen Hengitysyhdistys ry  

Keski-Suomen Ilco ry 

- avanneleikattujen tukiyhdistys 

Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki ry 

Keski-Suomen Keliakiayhdistys ry 

Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry 

Keski-Suomen Kuulopiiri 

- Kuuloliiton useita paikallisyhdistyksiä 

Keski-Suomen Kuulovammaisten Lasten tuki ry 

Keski-Suomen Lihastautiyhdistys 

Keski-Suomen Luustoyhdistys ry 

Keski-Suomen MG ryhmä 

Keski-Suomen Meniere-yhdistys ry 

Keski-Suomen Monikkoperheet ry 

Keski-Suomen MS-Yhdistys ry 

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry 

Keski-Suomen munais- ja maksayhdistys KEMUSI ry 

Keski-Suomen Näkövammaiset ry 

Keski-Suomen paikallisia mielenterveysseuroja  

- mm. Jämsä, Keurusseutu, Saarijärvi, Viitasaari 

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry  

http://www.ksautismi.fi/
http://www.cp-liitto.fi/jasenyhdistykset/keski-suomen_cp-yhdistys_ry
http://www.ksdiabetes.fi/
http://www.epilepsia.fi/epilepsialiitto/yhdistykset_ja_aluetoiminta/epilepsiayhdistykset/keski-suomen_epilepsiayhdistys/
http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/?page_id=423
http://www.hengitysyhdistys.fi/keskisuomi
http://www.hengitysyhdistys.fi/keskisuomi
http://finnilco.fi/jasenille/jasenyhdistykset/keski-suomen-ilco/
http://www.kskvtukiry.org/
http://keski-suomi.keliakiayhdistys.fi/
http://www.kilpirauhasliitto.fi/index.php/keski-suomen-kilpirauhasyhdistys-etusivu.html
http://www.kuuloliitto.fi/fin/yhdistykset/yhdistykset_piireittain/keski-suomen_kuulopiiri/
http://ksklt.blogspot.fi/
http://www.kslty.fi/
http://luustoliitto.fi/jasenyhdistykset/keski-suomen-osteoporoosiyhdistys
http://www.suomenmg-yhdistys.fi/etusivu/paikallisyhdistykset
http://www.keskisuomenmeniereyhdistys.com/
http://www.suomenmonikkoperheet.fi/ry/keski-suomen-monikkoperheet-ry/
http://www.ksms-yhdistys.fi/
http://www.kolumbus.fi/jkl.dy/
http://www.musili.fi/munuais-_ja_maksaliitto/jasenyhdistykset/yhdistyskartta/keski-suomen_munuais-_ja_maksayhdistys_ry_(kemusi)
http://www.ksn.fi/
http://www.mielenterveysseura.fi/paikallinen_toiminta/yhteystiedot_alueittain/lounais-_ja_keskinen_suomi
http://www.mielenterveysseura.fi/paikallinen_toiminta/yhteystiedot_alueittain/lounais-_ja_keskinen_suomi
http://www.ksparkkis.suntuubi.com/


Keski-Suomen Psoriasisyhdistys ry 

Keski-Suomen Selkäyhdistys ry 

Keski-Suomen Sydänlapset ja aikuiset ry 

Keski-Suomen Sydänpiiri ry 

- useita paikallisia yhdistyksiä 

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry 

Keurusseudun Hengitysyhdistys ry 

Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry  

Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto; 

-Järvi-Suomen Piiri 

Mielenterveysyhdistys Kello ry  

Näkövammaisten keskusliitto Keski-Suomen aluesihteeri 

Omaiset mielenterveystyön tukena Keski-Suomi ry 

Omaishoitajat ja läheiset 

- Länsi-Suomen aluetoimikunta 

Petäjäveden mielenterveysseura ry 

Pelastakaa lapset ry Keski-Suomen alueyhdistykset 

Psykiatrisen kuntoutuksen tuki ry 

- Suvimäen klubitalo 

SOVATEK -säätiö 

- Tekevä säätiö ja Päihdepalvelusäätiö 

Suomen Inkon ry 

Suomen kuurosokeat ry 

- Jyväskylän aluetoimisto 

Suomen Kipu ry. Jyväskylän aluejaosto 

Väli-Suomen Syömishäiriöperheet 

http://www.k-spsori.org/
http://www.keskisuomenselka.com/1
http://www.sydanlapsetja-aikuiset.fi/alueosastot-ja-jaostot/keski-suomi
http://www.sydanliitto.fi/web/keski-suomen-sydanpiiri/etusivu
http://www.kessy.fi/
http://www.hengitysyhdistys.fi/keurusseutu/
http://www.laukaanomaishoitajat.fi/
http://www.laukaanomaishoitajat.fi/
http://www.lyhytkasvuiset.fi/
http://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/
http://www.mtykellory.net/
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/yhteys/yhteys_asiht
http://www.finfamiks.fi/
http://www.omaishoitajat.fi/aluetyö-ja-paikallisyhdistykset
http://www.jyvaskyla.fi/sote/mielenpolut/tekemista/petajavesi
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/
http://www.kolumbus.fi/suvimaen.klubitalo/
http://www.sovatek.fi/
http://www.suomeninkon.fi/
http://www.kuurosokeat.fi/sihteeri/aluetoimistot.php
http://www.suomenkipu.fi/wordpress-3.8/?page_id=518
http://www.syomishairioliitto.fi/toiminta/jasenyhdistykset/valisuomi/index.html


 

Jyväskylän seudun kuntien yhteinen seura- ja ja järjestörekisteri 

www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/liikuntaseurat/ 

Jyväskylän seudun kulttuurihakemiston verkkosivut: 

www3.jkl.fi/hakemisto/kulttuuri/ 

 

Valtakunnallisia järjestöjä 

Suomen AA 

- nimettömät alkoholistit 

ADHD -liitto 

Aivoliitto 

Aivovammaliitto 

Al-Anon 

- vertaistukea alkoholistien läheisille 

Alateen 

- sivusto nuorille (10-20 -vuotiaille), joiden elämään toisen ihmisen juominen vaikuttaa tai on 

vaikuttanut 

Allergia- ja Astmaliitto Allergia-, Iho- ja Astmaliitto 

Atopialiitto 

- valtakunnallinen ihoterveysjärjestö 

Assistentti.info 

- koordinoi henkilökohtaisen avun järjestämistä vaikeavammaisille 

Chron ja Colitis 

- suolistosairautta sairastavien ja heidän läheistensä tukijärjestö 

EHYT ry 

- ehkäisevä päihdetyö 

Endometrioosiyhdistys 

Erilaisten oppijoiden liitto 

- edunvalvontaa ja valtakunnallista tukea 

http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/liikuntaseurat/
http://www3.jkl.fi/hakemisto/kulttuuri/
http://www.aa.fi/
http://www.adhd-liitto.fi/
https://www.aivoliitto.fi/
http://www.aivovammaliitto.fi/
https://www.al-anon.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=etusivu
https://www.al-anon.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=nuorille
https://www.allergia.fi/
http://atopialiitto.fi/
http://www.assistentti.info/fi/
https://crohnjacolitis.fi/
http://www.ehyt.fi/
http://www.endometrioosiyhdistys.fi/
http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/


Epilepsialiitto 

Erityislasten omaiset ry 

ERSY 

- eturauhassyöpäpotilaiden tukea 

FinFami 

- mielenterveysomaisten liitto 

Finnilco 

- paksu- ja ohutsuoli- sekä virtsatieavanneleikattujen keskusjärjestö 

Frax ry  

- Fragile-x diagnoosin saaneiden sekä heidän omaisten yhdistys 

Glaukoomayhdistys 

Harvinaiset - verkosto 

- Harvinaistyötä tekevien sote järjestöjen yhteistyöverkosto 

Hengitysliitto Heli 

Huoma 

- henkirikosten uhrien läheiset 

Iholiitto - Allergia-, Iho- ja Astmaliitto 

Immuunipuutospotilaiden yhdistys 

IPAA 

- J-pussilaisten etujärjestö 

Kardiomyopotilaat - Karpatiat ry 

Kehitysvammaisten tukiliitto 

Kehitysvammaliitto 

Kuuloliitto 

KVL ry 

- kuurojen, huonokuuloisten ja kuulovammaisten lasten ja perheiden tukijärjestö 

Kynnys ry 

- eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö 

Käpy ry 

- kätkyt - ja lapsikuolemaperheiden yhdistys 

https://www.epilepsia.fi/
http://www.erityislastenomaiset.fi/
http://www.eturauhassyopa.info/
https://finfami.fi/
http://finnilco.fi/
https://fraxry.wordpress.com/
http://glaukoomayhdistys.fi/
https://www.harvinaiset.fi/
http://www.hengitysliitto.fi/
http://huoma.fi/index.html
https://www.allergia.fi/
https://www.immuunipuutospotilaidenyhdistys.fi/
http://www.ipaa-yhdistys.fi/
http://karpatiat.net/
http://www.kvtl.fi/
http://www.kehitysvammaliitto.fi/
https://www.kuuloliitto.fi/
http://www.klvl.org/
http://kynnys.fi/
http://kapy.fi/


LapCi ry 

- sisäkorvaistutelasten yhdistys 

Lihastautiliitto 

Luustoliitto 

Lyhytkasvuiset - Kortväxa ry 

Mielenterveyden keskusliitto 

Muistiliitto 

Munuais- ja Maksaliitto 

Neuroliitto 

Näkövammaisten keskusliitto 

Näkövammaiset lapset ry 

Positiiviset ry 

- hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheisten tuki 

Redy ry 

- kolmen vammaryhmän yhteinen yhdistys (Rapadilino, Erbin pareesi ja Dysmelia) 

Refluksilapset ry 

Retina ry 

- perinnöllisen silmäpohjan rappeumasairauksien tukiyhdistys 

Sella ry 

- aivolisäkesairauksia sairastavien ja läheistensä tukiliitto 

Simpukka ry 

- Lapsettomien yhdistys 

Sininauhaliitto 

- kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 

Sjögrenin syndrooma yhdistys ry 

- rauhasreumaa sairastavien tuki 

SLE-yhdistys ry 

- autoimmuunista sidekudostautia sairastavien tukiyhdistys 

SOSTE ry 

- Suomen sosiaali- ja terveys ry 

http://www.lapci.fi/
http://www.lihastautiliitto.fi/
http://www.luustoliitto.fi/
http://www.lyhytkasvuiset.fi/
http://mtkl.fi/
http://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu/
http://www.muma.fi/
https://neuroliitto.fi/
http://www.nkl.fi/fi/etusivu
https://www.silmatera.fi/
https://www.positiiviset.fi/
http://redy.fi/
http://www.refluksilapset.fi/
http://www.retina.fi/
http://sellanet.com/
http://www.simpukka.info/tuote/simpukka-yhdistyksen-esite/etusivu/
http://www.sininauhaliitto.fi/
http://www.sjogreninsyndrooma.fi/
https://www.sle-yhdistys.fi/
https://www.soste.fi/


Suomen ADHD Aikuiset ry 

Suomen Amyloidoosiyhdistys ry 

- potilasyhdistys Meretojan tautia sairastaville 

Suomen Angelman-yhdistys (SAY) ry 

- Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Angelmanin oireyhtymää sairastavan ja hänen perheensä yhteiskunnallista 

tasa- arvoa ja elämänlaatua. SAY tarjoaa vertaistukea ja tietoa Angelman-perheille sekä toimii yhteistyössä 
Kehitysvammaisten tukiliiton harvinaisten kehitysvammaryhmien ja Harvinaiset - yhteistyöverkoston kanssa. 

Suomen Dystonia yhdistys ry 
- tukee dystoniaksi kutsuttuja neurologisia liikehäiriöitä sairastavia henkilöitä ja heidän läheisiään 

Suomen Eturauhassyöpäyhdistys - Propo 

Suomen Hemofiliayhidstys ry 

- verenvuototautia sairastavien potilasyhdistys 

Suomen Iktyoosiyhdistys ry 
- ihon perinnöllinen sarveistumishäiriötä sairastavien tukijärjestö 

Suomen Kilpirauhasliitto 

Suomen Kipu ry 

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry 

Suomen Kuurosokeat ry 

Suomen Marafan yhdistys 

- perinnöllistä sidekudossairautta sairastavien yhdistys 

Suomen MG yhdistys 

- Myasthenia Gravis potilaiden ja heidän hoitajien järjestö 

Suomen Migreeniyhdistys ry 

Suomen Narkolepsiayhdistys 

Suomen Neurofibromatoosiyhdistys 

Suomen Nivelyhdistys 

Suomen Nuoret Lesket 

Suomen Osteogenesis Imperfecta -yhdistys 

- harvinaista luuston sairautta OI:tä sairastavien yhdistys 

Suomen Palovammayhdistys 

http://adhd-aikuiset.org/portal/
http://www.suomenamyloidoosiyhdistys.fi/
http://www.angelman.fi/
http://www.dystoniayhdistys.com/
http://www.propo.fi/eturauhassyopa/
http://www.shyry.org/
http://www.iholiitto.fi/iktyoosiyhdistys/
http://kilpirauhasliitto.fi/
http://www.suomenkipu.com/
http://www.le-invalidit.fi/
http://www.kuurosokeat.fi/
http://www.marfan.fi/
http://www.suomenmg-yhdistys.fi/
http://migreeni.org/
https://www.narkolepsia.fi/
https://www.snf.fi/
http://www.nivel.fi/
https://www.nuoretlesket.fi/?doing_wp_cron=1502185551.0710220336914062500000
http://oi-yhdistys.fi/
http://www.iholiitto.fi/jasenjarjestot/palovammayhdistys/


Suomen Parkinsonliitto 

Suomen Polioliitto 

Suomen Reumaliitto 

Suomen Selkäliitto 

Suomen Syöpäyhdistys 

Suomen Tinnitusyhdistys 

Suomen Tourette ja OCD yhdistys 

Surunauha 
- vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille 

Sydänliitto 

Sydänlapset ja aikuiset 

Syke ry 

- sydän- ja keuhkosiirrokkaat 

SYLVA ry 

- syöpää sairastavien lasten, nuorten ja heidän perheiden auttaminen 

Syömishäiriöliitto SYLI ry 

Uniliitto 

- unihäiriöistä kärsivien potilasjärjestöjen katto-organisaatio 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto 

ÄIMÄ ry 

- vertaistukea ja tietoa synnytyksen jälkeisestä masennuksesta  

 

 

 

 

https://www.parkinson.fi/
http://www.polioliitto.com/
https://www.reumaliitto.fi/fi
http://selkakanava.fi/selkaliitto
https://www.syopajarjestot.fi/jarjesto/suomen-syopayhdistys/
https://www.tinnitusyhdistys.fi/
http://www.tourette.fi/
https://surunauha.net/
http://sydanliitto.fi/
http://www.sydanlapsetja-aikuiset.fi/
http://sydanliitto.fi/syke
http://www.sylva.fi/fi/
http://www.syomishairioliitto.fi/
http://www.uniliitto.fi/
http://www.valli.fi/etusivu/
http://www.aima.fi/

