Toimintakertomus 2016
YLEISTÄ
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin
tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys pyrkii
edistämään kansalaisten tasa-arvoisuutta ja sosiaalisten perusoikeuksien toteutumista sekä
kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Yhdistys kehittää uusia strategioita ja
menetelmiä paikallisena ja alueellisena sosiaali- ja terveyspoliittisena toimijana yhteistyössä muiden
kolmannen sektorin järjestöjen, kuntien, valtiovallan ja muiden yhteisöjen kanssa.
Vuosi 2016 oli yhdistyksen 90. toimintavuosi.

HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Hallinto 2016
Hallitus valittiin 18.4.2016. Hallitus järjestäytyi seuraavasti.
Ismo Linnus (puheenjohtaja)
Mikko Karinen (varapuheenjohtaja)
Tuula Merjola-Partanen
Anna-Kaisa Asikainen
Päivi Koivuluoma
Erja Anttonen
Mika Saastamoinen
Merja Kaija
Lisäksi hallitus kutsui Henna Ovaskaisen yhdistyksen sihteeriksi. Vuosikokous valitsi Teuvo Leppäsen
toiminnantarkastajaksi ja hänen varalleen Reijo Partasen. Taloushallinnosta vastasi Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistys ry.
Kokoukset
Yhdistys piti sääntömääräisen vuosikokouksen 18.4.2016. Sen lisäksi hallitus kokoontui
kertomusvuonna 2016 yhteensä kuusi kertaa.
Jäsenistö
Yhdistys päivitti jäsenrekisteriään vuoden 2016 lopulla.

TALOUS
Jäsenmaksuja ei peritty vuodelta 2016 toiminnan vähäisyyden vuoksi.
Yhdistys teki päätöksen siirtää pankkipalvelut Nordeasta Säästöpankki Optiaan tammikuussa 2017.

TOMINTA
Jäsenyydet ja osallistumiset
Yhdistys on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen
kannatusyhdistyksen jäsenjärjestö.
Puheenjohtaja Ismo Linnus toimi Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:n
hallituksen jäsenenä. Yhdistyksen puheenjohtaja on osallistunut SOSTE:n alueellisen verkoston
toimintaan.
Yhdistys kuuluu alueellisten sosiaaliturvayhdistysten valtakunnalliseen neuvottelukuntaan.
Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti Maakunta- ja Sote-uudistuksen alueellisiin
seminaareihin.

Sääntömuutos
Yhdistyksen hallitus valmisteli sääntöjen päivittämistä. Sääntömuutosasiaa käsiteltiin ensimmäisen
kerran vuoden 2016 vuosikokouksessa.

Järjestötoiminnan kehittäminen Pohjois-Savossa
Yhdistys kutsui järjestöyhteistyötapaamisiin järjestötoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita
toimijoita. Yhteistyötapaamisia järjestettiin vuonna 2016 yhteensä viisi.
Yhdistys järjesti yhteistyössä muiden kehittämistyöstä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa kaksi
järjestö- ja yhdistystoimijoille suunnattua kehittämisseminaaria keväällä 2016. Tilaisuuksien
tarkoituksena oli käydä keskustelua ja nostaa esille pohjoissavolaisen järjestötoiminnan
kehittämiseen liittyviä teemoja.

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Henna Ovaskainen suoritti työharjoittelujakson ajalla
1.1 – 16.5.2016 yhdistyksessä. Yhdistys tilasi myös Henna Ovaskaisen opinnäytetyönä toteuttaman
Pohjois-Savon Järjestökyselyn kartoittamaan yhdistysten toimintaa Pohjois-Savon alueella.
Järjestötoiminnan kehittäminen Pohjois-Savossa – Järjestökyselyn toteuttaminen maakunnan
järjestötoimijoille opinnäytetyö valmistui syksyllä 2016.
Yhdistys haki Raha-automaattiyhdistyksen kevään 2016 avustushaussa rahoitusta järjestötoiminnan
kehittämishankkeelle Pohjois-Savon alueella. Hanke sai myönteisen päätöksen joulukuussa 2016.
Hankehakemuksen valmistelutyössä oli mukana Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Hankkeen
yhteistyökumppaneita ovat Pohjois-Savon Liikunta ry, Pohjois-Savon Kylät ry ja Humanistinen
ammattikorkeakoulu. Puoltolausunnon hankehakemukseen antoivat Pohjois-Savon liitto, Kuopion
kaupunki, Varkauden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja
Tukipilari.

TIEDOTUS
Sisäinen tiedottaminen – kokouskutsut ja muistiot on hoidettu pääosin sähköpostitse. Kokouksissa
on mahdollistunut myös suullinen tiedottaminen hallituksen jäsenten kesken. Yhdistyksen
asiakirjoille luotiin google driveen yhteinen alusta, mikä on jaettu hallituksen jäsenten yhteiseen
käyttöön.
Ulkoinen tiedottaminen – ulkoisen tiedottamisen välineenä toimi yhdistykselle perustettu
sähköposti (pssosiaaliturvayhdistys@gmail.com). Yhdistys perusti myös facebook-sivun
järjestöyhteistyön kehittämisen yhteisö. Yhdistys käytti seminaarien ilmoittautumisalustana
webropol-työkalua.

ARVIOINTIA
Yhdistyksen toiminnan painopiste ja voimavarat kohdistuivat toimintavuonna 2016
pohjoissavolaisen järjestöyhteistyön kehittämistoiminnan käynnistämiseen. SAKKE – hankkeen
hakemuksen valmistelu ja rahoituksen saaminen ovat yhdistyksen lähihistorian merkkipaalu.

