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1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta toiminnasta
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin
tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii
kansalaisten tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi sekä osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Yhdistys toimii sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi
ja syrjäytymisen sekä huono-osaisuuden vähentämiseksi Pohjois-Savossa.
Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii verkostoitumaan entistä laajemmin ja etsimään hyviä
yhteistyökumppaneita toiminnan monipuolistamiseksi.

2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet
Haasteet:
-

Yhdistys seuraa ja on mukana maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa sekä tuo esille
järjestö- ja kansalaisnäkökulmaa järjestöjen aseman turvaamiseksi uudistuksessa.
Haasteena on uudistuksen valmistelun hajanaisuus ja järjestöjen pääseminen valmisteluun.

-

Yhteisöjäsenyyden rakentaminen houkuttelevaksi järjestöille ja muille yhteisöille (mm.
alueen kunnat).

Mahdollisuudet:
-

Uusien yhteistyö- ja toimintamallien myötä yhdistyksen toiminta selkeytyy ja innostusta
sekä sitoutuneisuutta yhdistyksen toimintaan löytyy.

-

Sakke-hankkeen toiminnan kautta yhdistyksen toiminnan ja jäsenyyksien markkinointi
mahdollistuu.
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3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet vuonna 2019
Viestintä ja näkyvyys – Yhessä immeisiks!
Tavoitteena on viestiä selkeästi ulospäin yhdistyksen toiminnasta ja toiminnan tarkoituksesta.
Tavoitteena on, että yhdistyksen toiminta on helposti lähestyttävää ja jäseneksi liittymistä voidaan
markkinoida.

Kehittämiskumppanuus
Kehittämiskumppanuus nähdään yhdistyksen tärkeänä osana ja painopisteenä toiminnassa.
Pyritään jatkossa yhteiseen kehittämiskumppanuuteen vahvemmin.
Tunnistetaan ja etsitään aktiivisesti yhteistyön paikkoja eri toimijoiden kanssa yhteisen tekemisen
ja tukemisen kautta.

4. Yhdistyksen sisäinen toiminta
Hallitus
Yhdistyksen toiminnasta vastaa 5-9 jäseninen hallitus.

Kokoukset
Yhdistys pitää sääntöjensä mukaisesti vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Hallitus kokoontuu
Sakke-hankkeen hallinnoinnin edellyttämän vuosikellon mukaisesti ja tämän lisäksi aina tarpeen
mukaan.

Talous
Yhdistyksen talous perustuu osallistumis- ja jäsenmaksuihin. Sakke-hankkeen rahoituksesta
katetaan muu välttämätön yhdistyksen perustoiminta, mitä hankkeen hallinnointi edellyttää.
Taloushallinnon palvelut ostetaan Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksestä.

Hanketoiminta
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys hallinnoi Pohjois-Savon Järjestöyhteistyön kehittämishanke
Sakkea (2017-2019). Sakke-hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi pohjoissavolaisen
järjestökentän monipuolisuus ja moniulotteisuus maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä, luoda

www.pssotu.fi

yhteistä näkemystä maakunnan järjestökentän tulevaisuudesta ja tavoitteista sekä uusia rakenteita,
työkaluja ja kanavia järjestöjen keskinäiseen sekä kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Sisäinen tiedottaminen
Hallituksen sihteeri huolehtii kokouskutsujen ja muistioiden lähettämisestä hallitukselle ja
jäsenistölle sähköpostitse. Yhdistyksen asiakirjat löytyvät google drivesta ja ovat hallituksen
jäsenten katsottavissa. Kokouksissa mahdollistuu tiedottaminen hallituksen jäsenten kesken.

5. Yhdistyksen ulkoinen toiminta
Jäsenyydet muissa organisaatioissa
Yhdistys on Suomen sosiaali- ja terveys ry:n ja Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen
kannatusyhdistyksen aktiivinen jäsen.

Yhteistyö eri yhdistysten ja yhteisöjen kanssa
Yhdistys jatkaa edelleen yhteistyötä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa ja toimii
aktiivisesti Sosiaaliturvayhdistysten valtakunnallisessa neuvottelukunnassa.
Yhdistys tekee yhteistyötä muiden järjestöjen, yhteisöjen ja oppilaitosten (Humak, UEF, Savonia)
kanssa tarpeen ja tilanteen mukaan.

Näkyvyys ja tiedottaminen
Yhdistyksen jäsenkirjeet lähtevät vähintään kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisten
kokouskutsujen yhteydessä. Lisäksi yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan aina tarpeen mukaisesti.
Yhdistyksen tiedottamisen välineenä toimii yhdistykselle tehdyt kotisivut. Kotisivuja ylläpidetään
Sakke-hankkeen järjestökoordinaattorin toimesta. Yhdistyksellä on käytössä myös oma Facebooksivu.

Vaikuttamistoiminta
Yhdistyksen hallitus pyrkii tekemään aktiivisesti vaikuttamistoimintaa ja pyrkii edelleen
hakeutumaan keskeisiin työryhmiin ja muihin vaikuttamisen paikkoihin, mitkä tukevat yhdistyksen
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tavoitteita. Keskeistä on maakunta- ja soteuudistuksen osalta asukkaiden ja järjestöjen näkökulman
esille tuominen uudistuksen valmistelussa. Yhdistys on aktiivisesti mukana valtakunnallisen
Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnan yhteisessä vaikuttamistoiminnassa.

6. Toiminnan kehittäminen
Jatketaan jo aloitettuja kehittämistoimia ja vuoden 2019 aikana selvitetään mahdollisten uusien
hanketoimintojen aloittamista.
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