TOIMINTAKERTOMUS 2019
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.3.2020
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YLEISTÄ
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin
tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys
toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Yhdistys toimii sosiaali- ja
terveyspalvelujen kehittämiseksi ja syrjäytymisen sekä huono-osaisuuden vähentämiseksi. Sakke –
Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen taustaorganisaationa yhdistys toimii
järjestötoiminnan ja yhteistyön maakunnallisena tukena, vahvistaen yhteistä hyvinvointityötä
Pohjois-Savossa.

HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Hallituksen kokoonpano vuonna 2019
Mika Saastamoinen (puheenjohtaja)
Mikko Karinen (varapuheenjohtaja)
Erja Anttonen
Ismo Linnus
Jouni Holopainen
Merja Kaija
Riitta Katajamäki
Tuula Merjola-Partanen
Yhdistyksen sihteerinä toimi hallituksen ulkopuolelta kutsuttu, Sakke-hankkeen
järjestökoordinaattori Henna Ovaskainen.

Kokoukset
Yhdistys piti sääntömääräisen kevätkokouksen 16.4.2019 ja yhdistyksen syyskokouksen
12.11.2019. Hallitus kokoontui kertomusvuonna yhteensä 11 kertaa, joista kaksi toteutettiin
sähköpostikokouksena.
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Jäsenistö
Jäsenistö koostuu pääasiallisesti pohjoissavolaisista järjestöalan sekä sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisista.

TALOUS
Yhdistyksen taloushallinnosta vastasi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Yhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous 16.4.2019 päätti yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudeksi
henkilöjäsenyydelle 20 euroa ja yhteisöjäsenyydelle 50 euroa.
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi Sakke-Pohjois-Savon järjestöyhteistyön
kehittämishanketta vuosina 2017-2019(2020). Sakke-hankkeen toiminta rahoitetaan Veikkauksen
tuella ja avustuksen on myöntänyt Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Yhdistyksen
tilintarkastajana toimi Tilintarkastustoimisto Juha Tissari Oy.

TOIMINTA
Yhdistys teki toimintavuonna 2019 aktiivista yhteistyötä eri yhteisöjen ja järjestöjen kanssa
Pohjois-Savossa. Yhdistys oli aktiivisesti mukana Humanistisen Ammattikorkeakoulun JärKeä –
järjestötyöhön kestävyyttä hankkeen suunnittelussa. Lisäksi yhdistys oli mukana suunnittelemassa
Kuka Kuuntelee köyhää - verkoston kanssa yhdessä tilaisuutta teeman ympärille Kuopioon. Kuka
kuuntelee köyhää - tilaisuuden toteutus on vuoden 2020 puolella.

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
yhteistyöorganisaation Tukipilarin kanssa yhteistyösopimuksen. Yhdistys on ollut Itä-Suomen
Sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistyksen jäsen 1/2019 – 8/2019 ajalla.
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SOTUNET – Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten neuvottelukunta
Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten neuvottelukuntaan
(SOTUNET). Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten sekä SOTUNETin toimintaa kehitettiin
valtakunnallisessa STYKE -hankkeessa vuosina 2017-2019.
Vuoden 2019 aikana neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. Pohjois-Savon
Sosiaaliturvayhdistyksestä oli edustaja mukana toisessa kokouksessa (18.3.2020). Yhdistyksen
edustaja oli myös mukana SOTUNETin kokoon kutsumilla verkostojärjestöjen valtakunnallisilla
kehittämispäivillä 19.-20.8.2019. Lisäksi yhdistys toteutti yhteistyössä SOTUNETin kanssa kevään
2019 eduskuntavaalikampanjan - Ääni maakunnissa toimivien järjestöjen puolesta!

Toiminnan kehittäminen
Yhdistyksen johto- ja taloussääntö valmistui keväällä 2019. Yhdistyksen toimesta on kartoitettu
mahdollisuuksia ja tehty valmistelutyötä uusien hanketoimintojen käynnistämiseksi.

Sakke-hanke
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja vastaa vuosina 2017 – 2019(2020) 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

•

Pohjoissavolaiset.fi -järjestötietopalvelu löytyy osoitteessa: www.pohjoissavolaiset.fi
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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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