
 

 

 

 

 

 

 

1 

TUKIMATERIAALIA PSORIASISYHDISTYKSELLE 
 

Psoriasisliitto on valmistanut runsaasti aineistoa helpottamaan yhdistystoiminnan suunnittelua ja 
toteutusta. Alla on lueteltu keskeinen materiaali, jota voit tiedustella järjestösuunnittelijoilta. Osa 
materiaalista on luettavissa ja ladattavissa liiton verkkosivulta, mm. Yhdistys toimii -opas. Lisäksi 
sosiaalisessa mediassa (Facebook ja YouTube) on aineistoa, jota yhdistysten kannattaa hyödyntää 
toiminnassaan.  

Kannattaa tutustua myös linkkeihin listan lopussa. Niistä löydät muiden toimijoiden valmistamaa 
kiinnostavaa ja hyödyllistä yhdistysaineistoa. Osa materiaaleista sopii hallituksen tai hallituksen 
jäsenen itseopiskelumateriaaliksi.  

• Psoriyhdistys toimii -käsikirja – sisältää perustietoa psoriasisyhdistyksessä toimimisesta  

• Webropol -työkalulla netissä toteutettavat kyselyt, esim. yhdistyksen jäsenkysely. Webropol 
on järjestösuunnittelijoilla käytössä ja näin myös yhdistysten käytettävissä. 

• Yhdistystreffit – kirjallinen aineisto. Järjestösuunnittelija voi tulla vierailemaan ja 
kouluttamaan aiheesta. Valitkaa teema ja ottakaa yhteyttä, sovitaan yhdessä aika ja paikka. 

o Arvokas jäsenyys ja jäsenhankinnan ABC 

o Edunvalvonta ja vaikuttaminen 

o Johdamme yhdessä 

o Johdanto sosiaaliseen mediaan 

o Sääntöjen sanelemaa 

o Tiedota tehokkaasti 

o Toimiva yhdistys 

o Yhdistyksen talous 

 

• Yhdistystoiminnan lomakkeet ja mallit  

o jäsenjärjestöavustuksen haku- ja selvityslomake 

o vuosikello 

o toimintakertomus 

o toimintasuunnitelma 
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o talousarvio 

o lehdistötiedote 

o yhdistyksen esite 

o pöytäkirja 

o toiminnan suunnittelun YhdistysEva-lomake 

 

• Psoriasisliiton YouTube -kanava (yht. 23 videota 31.1.2019),  

o Tarinoita elämästä (viiden videon sarja)  

o Jäsenjärjestöavustuksen hakeminen  

o Psori ei tartu. Vedessäkään. (Maailman psoriasispäivän 29.10.2019 video) 

o Ihosairaus ei torppaa ihmissuhteita. Haastateltavana Mikko von Hertzen  

o Näkymätön psoriasis  

o Hoitovinkkejä psoriasikseen  

o Ihotautilääkäri Tapio Rantasen pustulosis palmoplantaris -luento 

o yms. 

 

• Liiton ylläpitämät Facebook-sivut ja suljetut keskusteluryhmät (sisältö näkyy vain 
ryhmän jäsenille) 

o Psoriasisliiton sivu 

o Psorilinjan Facebook -ryhmä 

o Psoriasis Suomi -ryhmä 

o Palmoplantaari pustuloosi -ryhmä 

o Nupso – nuoret psoriaatikot 

o Psorilasten vanhemmat -ryhmä 

 

• Psoriasisliiton koulutuksia 

o järjestöpäivät 

o aluepäivät 

o vuosittain vaihtuvat vapaaehtoisten koulutukset 

https://www.youtube.com/user/psoriasisliitto/videos
https://www.facebook.com/psoriasisliitto/
https://www.facebook.com/groups/867838049978058/
https://www.facebook.com/groups/368611316626/
https://www.facebook.com/groups/Palmoplantaaripustuloosi/
https://www.facebook.com/groups/NUPSO/
https://www.facebook.com/groups/psorilapset/
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o yhdistysten kehittämistilaisuudet 

 

Muuta hyvää tukimateriaalia 

  
Kannattaa ehdottomasti tutustua myös näihin. 

Yhdistystoimijat 
Opetushallituksen hanke, josta löydät paljon monipuolista yhdistystoiminnan tietoa. 
http://www.yhdistystoimijat.fi/ 

KSL:n yhdistystoiminnanopas 
https://www.ksl.fi/wp-content/uploads/2018/06/Yhdistystoiminnan-avaimet_verkkoversio_FINAL.pdf 

Suomen Kotiseutuliitto 
Tiedottaminen ja viestintä yhdistyksissä - kootut vinkit 
https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/yhdistystoiminta/ 

Yhdistystieto 
Ilmainen tietopalvelu, jossa yhdistysaktiivien on mahdollista käydä keskustelua yhdistystoiminnasta. 
http://yhdistystieto.fi/ 

Jyväskylän yliopisto 
Tervetuloa oppimaan kokoustekniikkaa! Kokoustekniikka-materiaali on laadittu Jyväskylän yliopiston 
kielikeskuksen puheviestinnän opetuksen tarpeisiin. Sen on tarkoitus tukea kokoustaidon opetusta 
sekä kursseillamme että itseopiskelussa. 
http://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/kokoustekn/sanasto.htm 

http://www.yhdistystoimijat.fi/
https://www.ksl.fi/wp-content/uploads/2018/06/Yhdistystoiminnan-avaimet_verkkoversio_FINAL.pdf
https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/yhdistystoiminta/
http://yhdistystieto.fi/
http://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/kokoustekn/sanasto.htm

