Kutsu yhdistyksen kokoukseen
Tervehdys Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen jäsen!
Yhdistyksen kevätkokous pidetään 25.4.2018 Pohjois-Savon Muistiluotsin alakerran kokoustilassa klo 18.00
- 19.30.
Ilmoita osallistumisestasi yhdistyksen sihteerille henna.ovaskainen@pssotu.fi / p. 044 2439000 torstaihin
19.4 mennessä.

Aika: 25.4.2018 klo 18.00 - 19.30
Paikka: Pohjois-Savon Muistiluotsi, Lapinlinnankatu 2, 70100 Kuopio, alakerran kokoustila
Esityslista
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
4. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
5. Esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan / tilintarkastajan lausunto
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat
- Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

www.pssotu.fi

Jäsenkirje maaliskuu 2018

Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry järjestäytyi uudelleen syyskokouksessa
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys piti sääntömääräisen syyskokouksen 20.11.2017.
Syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Ismo Linnus ja
varapuheenjohtajana Mikko Karinen. Yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin Tuula MerjolaPartanen, Mika Saastamoinen, Erja Anttonen, Anna-Kaisa Asikainen, Merja Kaija ja Jouni
Holopainen. Hallituksen sihteerin tehtävässä jatkaa Henna Ovaskainen.
Kokous päätti yhdistyksen henkilöjäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa ja yhteisöjäsenmaksun 50
euroa. Jäsenyyden jatkumiseksi Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksessä, jäsenmaksu tulee
maksaa 25.4 mennessä tämän kirjeen liitteenä olevalla laskulla.

Sosiaalinen vastuu - ei eriarvoisuudelle – teemavuosi
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen teema vuonna 2018 on sosiaalinen vastuu – ei
eriarvoisuudelle. Yhdistyksen tavoitteena on toimia aktiivisesti ajankohtaisen teeman
edistämisessä. Tavoitteena on järjestää vuoden 2018 aikana kaksi keskustelutilaisuutta ja
seminaari teemaan liittyen.
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen painopisteitä ovat teemavuoteen liittyvän toiminnan lisäksi
yhdistyksen viestinnän selkeyttäminen, konseptin luominen yhteisöjäsenyydelle yhdistyksessä
sekä aktiivinen kumppanuuksien luominen kehittämistoiminnassa. Voit lukea lisää yhdistyksen
toimintasuunnitelmasta, joka löytyy kotisivuiltamme: http://www.pssotu.fi/suunnitelmat.html.

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta ja STYKE-hanke
STYKE - Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten valtakunnallisessa yhteistyöhankkeessa (2017-2019)
kehitetään sosiaali- ja terveysturvayhdistysten toimintaa sekä vahvistetaan
Sosiaaliturvayhdistysten yhteistä vaikuttamisverkostoa ja neuvottelukunnan toimintaa.
Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta kokoontui jälleen 15.3.2018 Helsingissä. Pohjois-Savon
Sosiaaliturvayhdistyksestä kokoukseen osallistui hallituksen päätöksellä varapuheenjohtaja Mikko
Karinen. Neuvottelukunnan kokouksessa käsiteltiin mm. Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten
yhtenäisen viestinnän kehittämistä vuonna 2018.
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Sakke – Pohjois-Savon Järjestöyhteistyön kehittämishankkeen eteneminen
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoima Sakke-hanke 2017-2019 toimii
pohjoissavolaisten järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön kehittämiseksi kaikissa Pohjois-Savon
kunnissa sekä Joroisissa.
Sakke-hankkeen toiminnassa luodaan Pohjois-Savon järjestöyhteistyön rakenne, yhdistysohjelma
sekä järjestötietopalvelu.
Pohjois-Savon järjestöyhteistyön toimintamallia lähdetään kokeilemaan hankkeessa viime syksynä
toteutetun kuntakierroksen sekä nyt helmikuussa järjestettyjen järjestöjen keskustelutilaisuuksien
pohjalta tulevan kevään aikana. Järjestötietopalvelu julkaistaan verkossa huhtikuussa, mutta
yhdistyksille on mahdollistettu tietojen tuominen mukaan jo alkuvuoden ajan kotisivuiltamme
löytyvällä lomakkeella. Yhdistysohjelman pohjaksi julkaistaan keväällä kartoitus
järjestöyhteistyöstä Pohjois-Savon kunnissa.
Lue lisää hankkeen etenemisestä kotisivuilta: http://www.pssotu.fi/sakke.html.

Aurinkoista kevättä toivottaa Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallitus!
Puheenjohtaja Ismo Linnus, ismo.linnus@neuroliitto.fi
Sihteeri: Henna Ovaskainen, henna.ovaskainen@pssotu.fi p. 0442439000
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