Kutsu Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n kevätkokoukseen
Tervehdys Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen jäsen!
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tiistaina 16.4.2019 Järjestökeskus Majakassa.
Ilmoita osallistumisestasi yhdistyksen sihteerille henna.ovaskainen(at)pssotu.fi / p. 044 2439000
tiistaihin 9.4.2019 mennessä.

Aika: 16.4.2018 klo 16.00 – 17.00
Paikka: Technopolis Järjestökeskus Majakka, Microkatu 1, G-osa 4krs. kokoushuone
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
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Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n jäsenkirje maaliskuu 2019
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry järjestäytyi uudelleen syyskokouksessa
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 19.11.2018.
Syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Mika Saastamoinen ja
varapuheenjohtajan tehtävässä jatkaa Mikko Karinen. Yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin
Tuula Merjola-Partanen, Erja Anttonen, Merja Kaija ja Jouni Holopainen, Ismo Linnus ja Riitta
Katajamäki. 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 16.4.2019 mennessä tämän kirjeen liitteenä olevalla laskulla.

Ajankohtaista Sakke – Pohjois-Savon Järjestöyhteistyön kehittämishankkeessa
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoima Sakke-hanke 2017-2019 toimii
pohjoissavolaisten järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön kehittämiseksi kaikissa Pohjois-Savon
kunnissa sekä Joroisissa.
•

Pohjois-Savossa on käynnistynyt järjestöjen maakunnallinen yhteistyö, kaikille avoimen
Pohjois-Savon Jerry –järjestöyhteistyöryhmän sekä edustuksellisen Järjestöneuvoston
myötä.

•

Pohjois-Savon Järjestöfoorumi kokoaa järjestötoimijoita ympäri Pohjois-Savoa
ajankohtaisten aiheiden äärelle 30.3.2019 Kylpylähotelli Kunnonpaikkaan. (Ilmoittaudu
mukaan 21.3.2019 mennessä Sakke-hankkeen kotisivuilla, linkki sivun lopussa). Tilaisuudessa
julkistetaan Pohjois-Savon ensimmäinen järjestöstrategia sekä maakunnallisen
Järjestöneuvoston kokoonpano.

•

Pohjoissavolaiset.fi – järjestötietopalvelu kokoaa tietoa järjestötoiminnasta Pohjois-Savossa.
Tutustu osoitteessa: www.pohjoissavolaiset.fi

Lue lisää Sakke-hankkeen ajankohtaisista aiheista osoitteessa: www.pssotu.fi/sakke.html
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SOTUNET – Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten neuvottelukunta
Valtakunnallisen Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten neuvottelukunnan (SOTUNET) sekä Sosiaali- ja
terveysturvayhdistysten toimintaa kehitetään valtakunnallisessa STYKE -hankkeessa (2017-2019).
SOTUNET on vuoden 2018 aikana työstänyt strategiaa ja kehittänyt toimintaa vastaamaan Sosiaalija terveysturvayhdistysten yhteistyön tarpeita. SOTUNET etsi vuonna 2018 SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry:n kanssa yhteistyön paikkoja, missä tavoitteena on ollut sosiaali- ja
terveysturvayhdistysten aluetyön kehittäminen erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen
näkökulmasta.
Tietoa neuvottelukunnan sekä kaikkien sosiaali- ja terveysturvayhdistysten toiminnasta on koottu
sivustolle: www.sosiaaliturvayhdistykset.fi/neuvottelukunta.html

Mukavaa alkanutta kevättä!
Toivottaa Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallitus
Puheenjohtaja Mika Saastamoinen mika.saastamoinen(at)invalidiliitto.fi, 0447651375
Sihteeri Henna Ovaskainen henna.ovaskainen(at)pssotu.fi p. 0442439000
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