Toimintasuunnitelma 2017
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.
Yhdistyksen tavoitteena on
1. Toimia tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi
2. Ehkäistä syrjäyttäviä prosesseja ja lisätä ihmisten selviytymismahdollisuuksia
3. Luoda uusia strategioita ja menetelmiä paikallisena ja alueellisena sosiaali- ja terveyspoliittisena
toimijana sosiaali- ja terveysalan sekä muiden kolmannen sektorin järjestöjen, kuntien sekä muiden
yhteisöjen yhteistyökumppanina.
4. Lisätä näkyvyyttä paikallisena ja alueellisena sosiaali- ja terveyspoliittisena toimijana.

HALLINTO
Hallitus
Yhdistyksen toiminnasta vastaa 5-9 jäseninen hallitus.
Sääntömääräinen kokous
Yhdistys pitää sääntömääräisen kokouksensa helmi-huhtikuussa.

TALOUS
Yhdistyksen toiminta perustuu talkooluonteiseen varainhankintaan, jäsen- ja osallistumismaksuihin.
Yhdistys hallinnoi kolme vuotisen rahoituksen saanutta Pohjois-Savon järjestöyhteistyön

kehittämishanketta Sakkea. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
(STEA).

TOIMINTA
Luottamustehtävät
Puheenjohtaja toimii Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistyksen hallituksessa.

Yhteistyö eri yhdistysten ja yhteisöjen kanssa
Yhdistys jatkaa edelleen yhteistyötä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistyksen ja Sosiaaliturvayhdistysten valtakunnallisen neuvottelukunnan kanssa.
Yhdistys tekee yhteistyötä muiden alueen yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen sekä julkisen
sektorin toimijoiden kanssa.

Jäsenistön aktivoiminen
Markkinoidaan yhdistyksen toimintaa mm. erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
Pyritään saamaan uusia jäseniä toimintaan. Yhdistyksen tavoitteena on oppia muiden hyvistä
käytännöistä ja saada jäsenistö kiinnostumaan yhdistyksen kehittämisestä.

Tilaisuudet ja tapahtumat
Yhdistys aktivoi jäseniään osallistumaan alueellisiin ja valtakunnallisiin toimialamme
koulutustilaisuuksiin. Yhdistys järjestää ja suunnittelee koulutus- ja seminaaritilaisuuksia
yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hanketoiminta
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys hallinnoi Pohjois-Savon Järjestöyhteistyön kehittämishanke
Sakkea.
Sakke-hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi pohjoissavolaisen järjestökentän monipuolisuus ja
moniulotteisuus maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä, luoda yhteistä näkemystä maakunnan
järjestökentän tulevaisuudesta ja tavoitteista sekä uusia rakenteita, työkaluja ja kanavia järjestöjen
keskinäiseen sekä kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Hanketoiminta käynnistyy kevään 2017 aikana. Hankkeeseen palkataan kaksi työntekijää, joille
vuokrataan toimistotila Microtekniasta järjestökeskus Majakan läheisyydestä.

TIEDOTUS
Sisäinen tiedottaminen – kokouskutsut ja muistiot hoidetaan pääosin sähköpostitse sekä google
drivessa. Kokouksissa mahdollistuu myös suullinen tiedottaminen hallituksen jäsenten kesken.
Ulkoinen tiedottaminen – ulkoisen tiedottamisen välineenä toimii yhdistykselle perustettu
sähköposti (pssosiaaliturvayhdistys@gmail.com). Yhdistys viestii myös facebook-sivulla PohjoisSavon järjestöyhteistyön kehittämisen yhteisö mm. ajankohtaisista asioista.

