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YLEISTÄ
Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen koronapandemian vallattua maailman. Maaliskuussa alkanut
poikkeuksellinen virusaalto vaikutti vahvasti myös Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen
toimintaan. Yleiset kokoontumisrajoitukset siirsivät tai peruivat yhdistyksen toimintoja. Yhdistyksen
kevätkokous siirrettiin yleisen suosituksen mukaisesti elokuulle. Jouduimme vetäytymään pitkälle
suunnitellusta ELY-keskukselta haettavasta ”järjestöt tiloissa”- hankkeesta. Korona tilanteesta
johtuen yhdistyksen toimintaa kehitettiin nopealla aikataululla etäyhteyksiä hyödyntämällä ja
hybridikokouksia järjestämällä. Toiminnassa painopisteenä oli edistää pohjoissavolaisten
hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikka alueelliset näkökulmat huomioon ottaen.
Yhdistys toimi tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien edistämiseksi ja kansalaisten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen
kehittämiseksi, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi. Sakke – Pohjois-Savon
järjestöyhteistyön kehittämishankkeen taustaorganisaationa yhdistys toimi järjestötoiminnan ja
yhteistyön maakunnallisena tukena, vahvistaen yhteistä hyvinvointityötä Pohjois-Savossa.

HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Hallituksen kokoonpano vuonna 2020
Mika Saastamoinen (puheenjohtaja)
Mikko Karinen (varapuheenjohtaja)
Erja Anttonen
Jarkko Liukkonen
Jouni Holopainen
Merja Kaija
Laura Meriluoto
Tuula Merjola-Partanen
Outi Väyrynen
Yhdistyksen sihteerinä toimi hallituksen ulkopuolelta kutsuttu, Sakke-hankkeen
järjestökoordinaattori Henna Ovaskainen ja syksyllä Henna tilalle tullut Nelli Reinikainen
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Kokoukset
Yhdistys piti sääntömääräisen kevätkokouksen 28.8.2020 ja yhdistyksen syyskokouksen 25.11.2020.
Hallitus kokoontui kertomusvuonna yhteensä 11 kertaa, joista kaksi toteutettiin
sähköpostikokouksena.

TALOUS
Yhdistyksen taloushallinnosta vastasi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Jäsenmaksut olivat
vuonna 2020 henkilöjäsenelle 20 euroa ja yhteisöjäsenelle 50 euroa
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi Sakke-Pohjois-Savon järjestöyhteistyön
kehittämishanketta vuosina 2017-2020 (2021). Sakke-hankkeen toiminta rahoitetaan Veikkauksen
tuella ja avustuksen on myöntänyt Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Yhdistyksen
tilintarkastajana toimi Tilintarkastustoimisto Juha Tissari Oy.

TOIMINTA
Pohjois-Savon järjestöneuvosto on ollut yhdistyksen iso voimain ponnistus ja vuosi 2020 oli
Pohjois-Savon järjestöneuvoston ensimmäinen todellinen toimintavuosi. Järjestöneuvosto on
perustettu Pohjois-Savon järjestöjen tueksi ja maakunnan yhdistyksien yhteiseksi
edunvalvontakanavaksi. Yhdistys hoitaa Pohjois-Savon järjestöneuvoston sihteeriyttä ja SakkeHankeen työntekijät toimivat kiinteässä yhteistyössä neuvoston eri työryhmissä ja muussa
toteuttavassa toiminnassa. Yhdistys teki toimintavuonna 2020 aktiivista yhteistyötä eri yhteisöjen
ja järjestöjen kanssa Pohjois-Savossa. Yhdistys osallistui aktiivisesti Humanistisen
Ammattikorkeakoulun JärKeä – järjestötyöhön kestävyyttä hankkeeseen, jossa pyritään edistämään
järjestötyöntekijöiden työhyvinvointia. Lisäksi yhdistys oli mukana toteuttamassa Kuka Kuuntelee
köyhää -tilaisuutta Kuopion pääkirjastolla ja Sokra-hankeen kanssa ”Kuka kuuntelee köyhää” –
tilaisuutta 24.11.2020.

Jäsenyydet ja yhteistyö
Yhdistys on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n
jäsenjärjestö. Yhdistys on tehnyt kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten
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yhteistyöorganisaation Tukipilarin kanssa yhteistyösopimuksen.

SOTUNET – Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten neuvottelukunta
Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten neuvottelukuntaan
(SOTUNET). Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksestä Sotunetin toimintaan osallistui
varapuheenjohtaja Mikko Karinen.
Verkostojärjestöjen neuvottelukunnassa yhdistystämme ja Pohjois-Savon maakuntaa edusti
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen varapuheenjohtaja Mikko Karinen.

Toiminnan kehittäminen
Sakke-hankkeen toiminnan aikana huomattiin, että Pohjois-Savon maakunnasta puuttuu
pohjoissavolaisten ihmisten ja yhdistyksien yhteinen sähköinen tiedonvaihdon alusta. Sakkehankkeessa käynnistettiin maakunnallinen järjestötietopalvelu, jota olisi mahdollisuus rahoituksen
löydyttäessä kehittää eteenpäin. Yhdistys aloitti vuoden lopulla valmistelut rahoituksen
hakemiseen tammikuun -21 STEA hakuun.

Sakke-hanke
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja vastaa vuosina 2017–2020 (2021) Sakke –
Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen toiminnasta. Sakke-hanke vastaa
toiminnallaan Pohjois-Savon järjestökentältä nousseeseen tarpeeseen kehittää järjestöjen ja
yhdistysten yhteistyön edellytyksiä. Hankkeen tavoitteena on, että Pohjois-Savon järjestökenttä
tunnistetaan ja tunnustetaan vahvana toimijana maakunnassa kansalaisten hyvinvoinnin ja
osallisuuden edistäjänä sekä palvelujen tuottajana.
Sakke -Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeessa on käynnistetty Pohjois-Savon
järjestöyhteistyön rakenne, koottu Pohjois-Savon järjestöstrategia ja luotu Pohjois-Savon
järjestötietopalvelu. Hanke on osa valtakunnallista järjestö 2.0-ohjelmaa, jota rahoittaa STEA –
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Veikkauksen tuotoilla.


Hankkeen toimintaan liittyviin materiaaleihin voi tutua tarkemmin osoitteesta:
www.pssotu.fi/julkaisut.html
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Pohjoissavolaiset.fi -järjestötietopalvelu löytyy osoitteessa: www.pohjoissavolaiset.fi

TIEDOTUS
Sisäinen tiedottaminen
Sihteeri on lähettänyt hallituksen ja yhdistyksen kokousten kokouskutsut ja muistiot sähköpostitse.
Kokouksissa on mahdollistunut suullinen tiedottaminen ja lisäksi sähköpostilla on käyty keskustelua
hallituksen kesken. Yhdistyksen asiakirjoja säilytetään Google drive-alustalla, mikä on jaettu
hallituksen jäsenten yhteiseen käyttöön.

Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistys viesti toiminnastaan kotisivuilla www.pssotu.fi sekä Facebook-sivuillaan. Jäsenille
lähetettiin kertomusvuonna jäsenkirje kevätkokouskutsun yhteydessä maaliskuussa.
Yhdistyksellä on käytössään myös painettu esite.
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