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1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus 
 

Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin 

tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii 

kansalaisten tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi sekä osallistumis- ja 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Yhdistys toimii sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi 

ja syrjäytymisen sekä huono-osaisuuden vähentämiseksi Pohjois-Savossa. 

 

2. Sisäinen toiminta 

 

Hallitus 
Yhdistyksen toiminnasta vastaa 9 jäseninen hallitus. 
 

Kokoukset 
Yhdistys pitää sääntöjensä mukaisesti vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen 
kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Hallitus kokoontuu 
tarpeen mukaan noin kerran kuukaudessa. 
 

Talous 
Yhdistyksen talous perustuu osallistumis- ja jäsenmaksuihin sekä talkootoiminnalla saatuihin 
tuloihin. Taloushallinnon palvelut ostetaan Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksestä. 
 

Hanketoiminta 

Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys hallinnoi Sakke - Pohjois-Savon Järjestöyhteistyön 

kehittämishanketta (2017-2019). Yhdistys on jättänyt avustushakemuksen jatkovuodesta hankkeen 

toiminnalle vuodeksi 2020. Jatkovuosi hankkeen toiminnalle on tarpeellinen hankkeen tulosten 

jalkauttamisen ja käynnistyneen toiminnan jatkuvuuden kannalta. Sakke-hankkeessa on luotu 

järjestöjen yhteistyölle rakenteet, koottu Pohjois-Savon järjestöstrategia sekä kehitetty Pohjois-

Savon järjestötietopalvelu (Pohjoissavolaiset.fi). 

Yhdistys toimii edelleen STYKE- hankkeessa (Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyöhanke) 

aktiivisesti, sen jatkuessa vuonna 2020. 

Lisäksi yhdistys on tehnyt yhteistyösopimuksen vuodesta 2020 alkaen Pohjois-Savon kylät ry:n Arjen 

turvaa Pohjois-Savon kylissä -hankkeen sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun JärKeä – 

Järjestötyöhön kestävyyttä hankkeen kanssa. Yhteistyö toteutuu hankkeiden saadessa myönteisen 

rahoituspäätöksen. 

Yhdistys selvittää aktiivisesti mahdollisuuksia hakea uusia kehittämis- ja yhteistyöhankkeita. 
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Sisäinen tiedottaminen 
Hallituksen sihteeri huolehtii kokouskutsujen ja muistioiden lähettämisestä hallitukselle ja 

jäsenistölle kirje- ja sähköpostilla. Yhdistyksen asiakirjat löytyvät Google Drivesta ja ovat hallituksen 

jäsenten katsottavissa. Kokouksissa mahdollistuu tiedottaminen hallituksen jäsenten kesken.  

 

3. Ulkoinen toiminta 
 

Jäsenyydet ja edustukset 
Yhdistys on Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTEn jäsen. Yhdistyksen puheenjohtaja toimii Pohjois-

Savon järjestöneuvostossa monialajärjestöjen varaedustajana kaudella 2019-2020. Yhdistys on 

kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaatio Tukipilarin 

yhteistyöyhdistys. 

 

Tapahtumat ja toiminta 
Yhdistys järjestää yhteistyössä muiden alueen järjestöjen kanssa Kuka kuuntelee köyhää -

teematilaisuuden vuonna 2020 Kuopiossa. Lisäksi tapahtumia ja toimintaa järjestetään tarpeiden 

ja voimavarojen mukaan. 

 

Yhteistyö eri yhdistysten ja yhteisöjen kanssa  
Yhdistys toimii aktiivisesti Sosiaaliturvayhdistysten valtakunnallisessa neuvottelukunnassa 

(SOTUNET). Yhdistys tekee yhteistyötä muiden järjestöjen, yhteisöjen ja oppilaitosten kanssa 

tarpeen ja tilanteen mukaan. Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii verkostoitumaan 

laajemmin ja etsimään hyviä yhteistyökumppaneita toiminnan vahvistamiseksi. 

 

Näkyvyys ja tiedottaminen 
Yhdistyksen jäsenkirjeet lähtevät vähintään kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisten 

kokouskutsujen yhteydessä tai muulloin sovittuna ajankohtana. Lisäksi yhdistyksen toiminnasta 

tiedotetaan tarpeen mukaisesti. 

Yhdistyksen tiedottamisen aktiivisina välineinä toimivat yhdistyksen kotisivut, Facebook-sivut sekä 

Pohjoissavolaiset.fi -järjestötietopalvelu. Sihteeri ylläpitää yhdistyksen kotisivuja sekä huolehtii 

yleisestä tiedotuksesta.  

 

Vaikuttamistoiminta 
Yhdistys tekee aktiivisesti vaikuttamistoimintaa, joka tukee yhdistyksen tavoitteita. Yhdistys on 

aktiivisesti mukana valtakunnallisen Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnan (SOTUNET) 

yhteisessä vaikuttamistoiminnassa. 


