
Hyvinvointitarjotin  

Järjestöt ovat sinun tukenasi! 

 

Hyvinvointitarjotin on sivusto,  

josta löydät tietoa erilaisista sosiaali- ja terveysalan  

järjestöistä ja yhdistyksistä Pohjois-Savossa. 

 

Järjestöt ja yhdistykset tarjoavat monenlaista tukea. 

Tuki voi olla tarpeen,  

jos sinun tai läheisesti elämäntilanne on vaikea  

esimerkiksi sairauden tai kriisin takia. 

 

Saat järjestöstä neuvontaa ja ohjausta. 

Järjestöjen kautta löydät mielekästä tekemistä ja 

tapaat toisia samankaltaisessa tilanteessa olevia. 

 

Älä siis epäröi ottaa järjestöihin yhteyttä, 

jos sinusta tuntuu, että tuki, apu tai neuvot olisivat tarpeen. 

Järjestöt ja yhdistykset ovat kaikki ihmisiä varten. 

 

Yhteydenotto on helppoa Hyvinvointitarjottimen kautta. 

Voit joko  

• pyytää yhteydenottoa tai  

• ottaa järjestön tai yhdistyksen yhteystiedot ylös ja ottaa yhteyttä itse. 

 

 

Näin etsit tietoa Hyvinvointitarjottimelta: 

 

1. Selaa kaikkia järjestöjä ja yhdistyksiä 

 

Järjestöt ja yhdistykset näkyvät aakkosjärjestyksessä.  

Kun löydät kiinnostavan järjestön tai yhdistyksen,  

klikkaa sitä hiirellä.  

Näin pääset tutkimaan järjestöä tai yhdistystä tarkemmin.  

 

2. Etsi ja valitse järjestöjä ja yhdistyksiä suodattimen avulla 

 

Suodatin auttaa sinua sopivan järjestön tai yhdistyksen etsimisessä.  

Suodattimet ovat sivun keskellä, ja niitä on kolme: 

• Tarve: Kirjoita, millaiseen tarpeeseen etsit apua. 

• Toiminta: Kirjoita, millaista toimintaa kaipaat. 

• Sijainti: Kirjoita, miltä paikkakunnalta etsit apua. 

 

 

Voit käyttää yhtä aikaa useampaa suodatinta.  

Voit valita suodattimesta useamman vaihtoehdon tiedon rajaamiseen.  

Voit tyhjentää hakutulokset ”Tyhjennä rajaukset”-painikkeen avulla.  

 



3. Hae tietoa hakusanan avulla  

 

Voit hakea tietoa järjestöistä ja yhdistyksistä myös hakusanalla. 

Sivun oikeassa laidassa on ”Etsi hakusanalla”.  

Kirjoita siihen hakusana, esimerkiksi ystävä, muistisairaus tai päihteet. 

 

Kun löydät kiinnostavan järjestön tai yhdistyksen,  

klikkaa sitä hiirellä. 

Näin pääset tutkimaan järjestöä tai yhdistystä tarkemmin.  

 

Näin otat yhteyttä järjestöön tai yhdistykseen: 

 
1. Pyydä yhteydenottoa: 

 
Voit pyytää järjestöä tai yhdistystä  

ottamaan sinuun yhteyttä. 

Pyynnön voi lähettää yhdelle tai useammalle järjestölle. 

 

Tee pyyntö näin: 

Lisää järjestö hyvinvointitarjottimelle painikkeesta ”Lisää tarjottimelle”.  

Valitse järjestön kohdalta painike ”Lähetä yhteydenottopyyntö”. 

Kirjoita sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi. 

Klikkaa ”Lähetä yhteydenottopyyntö”. 

Järjestö tai yhdistys on sinuun pian yhteydessä.   

 

Tiedot lähetetään salattuna. 

Vain järjestö näkee ne,  

eivätkä tietosi tallennu Hyvinvointitarjottimeen.  

 

 

2. Ota itse yhteyttä: 

Etsi järjestön tai yhdistyksen tiedot. 

Kirjoita yhteystiedot ylös tai paina ”Tulosta”. 

 

Ota yhteyttä ja tule mukaan! 

 


