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YLEISTÄ
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin
tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys
toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Yhdistys toimii sosiaali- ja
terveyspalvelujen kehittämiseksi ja syrjäytymisen sekä huono-osaisuuden vähentämiseksi.

HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Hallinto 2017
Hallituksen kokoonpano vuonna 2017.
Ismo Linnus (puheenjohtaja)
Mikko Karinen (varapuheenjohtaja)
Tuula Merjola-Partanen
Anna-Kaisa Asikainen
Päivi Koivuluoma
Erja Anttonen
Mika Saastamoinen
Merja Kaija
Lisäksi yhdistyksen sihteerinä toimi hallituksen ulkopuolelta kutsuttu Henna Ovaskainen.
Vuosikokous valitsi Teuvo Leppäsen toiminnantarkastajaksi ja hänen varalleen Reijo Partasen.

Kokoukset
Yhdistys piti sääntömääräisen kokouksen 20.2.2017 ja uusien sääntöjen mukaisen yhdistyksen
kokouksen 20.11.2017. Hallitus kokoontui kertomusvuonna yhteensä yhdeksän kertaa.

Jäsenistö
Yhdistyksessä jäseniä vuonna 2017 oli yhteensä 13 henkilöjäsentä.
Yhdistys päivitti jäsenistönsä tietoja ja kaikille yhdistyksen entisille jäsenille, joiden yhteystiedot
olivat löydettävissä, lähetettiin maaliskuussa jäsenkirje sekä sen yhteydessä mahdollisuus
aktivoida jäsenyys yhdistyksessä maksamalla jäsenmaksu vuodelle 2017.
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TALOUS
Yhdistyksen taloushallinnosta vastasi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 20.2.2017 päätti yhdistyksen jäsenmaksujen
suuruudeksi henkilöjäsenyydelle kaksikymmentä euroa ja yhteisöjäsenyydelle viisikymmentä
euroa.
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi Sakke-Pohjois-Savon järjestöyhteistyön
kehittämishanketta vuosina 2017-2019. Sakke-hankkeen toiminta rahoitetaan Veikkauksen tuella
ja avustuksen on myöntänyt sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

TOIMINTA
Sääntömuutos
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen uudet säännöt 24.04.2017. Sääntömuutoksen myötä
siirryttiin kahden yhdistyksen kokouksen rytmiin ja päivitettiin yhdistyksen toiminnan tarkoitusta. Yhdistys
aloitti uusien sääntöjen mukaisen toiminnan 20.11.2017.

Jäsenyydet ja osallistumiset
Yhdistys on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen
kannatusyhdistyksen jäsenjärjestö.
Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysturvayhdistysten neuvottelukuntaan.
Valtakunnallisessa STYKE -hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveysturvayhdistysten toimintaa kunkin
yhdistyksen toiminnasta, tuen tarpeista ja tilanteesta lähtien sekä vahvistetaan sosiaaliturvayhdistysten
yhteistä vaikuttamisverkostoa ja toimintaa. Hankkeen avulla kehitetään sosiaaliturvayhdistysten
neuvottelukunnasta toimiva ja nykyaikainen, muuttunutta toimintaympäristöä vastaava yhteistyörakenne.

Kehittämistyöpajat
Vuonna 2017 Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen hallitus kokoontui kaksi kertaa kehittämistyöpajoihin
(15.6.2017 ja 30.10.2017) yhdistyksen toiminnan kehittämisen äärelle. Kehittämistyöpajat järjestettiin
yhteistyössä sosiaali- ja terveysturvayhdistysten STYKE-kehittämishankkeen kanssa. Kehittämistyöpajoissa
tarkasteltiin yhdistyksen toiminnan tarkoitusta sekä luotiin suunnitelmaa ja visiota yhdistyksen toiminnalle
tulevaisuudessa.

Sakke-hanke
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja vastaa vuosina 2017 – 2019 Sakke – Pohjois-Savon
järjestöyhteistyön kehittämishankkeen toiminnasta. Sakke-hanke vastaa toiminnallaan Pohjois-Savon
järjestökentältä nousseeseen tarpeeseen kehittää järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön edellytyksiä.
Hankkeen tavoitteena on, että Pohjois-Savon järjestökenttä tunnistetaan ja tunnustetaan vahvana
toimijana maakunnassa kansalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä sekä palvelujen tuottajana.
Hanke sai myöntävän avustuspäätöksen joulukuussa 2016 ja alkuvuonna 2017 käynnistettiin hanke ja
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hankkeeseen palkattiin kaksi työntekijää. Hankkeelle on perustettu johtoryhmä keskeisten sidosryhmien
edustajista.
Hankkeen toiminnan tuloksena syntyy Pohjois-Savoon järjestöjen yhteistyölle maakunnallinen
toimintamalli, Pohjois-Savon Yhdistysohjelma sekä Pohjois-Savon Järjestötietopalvelu. Järjestöyhteistyön
toimintamallin käynnistämiseksi hankkeessa on kartoitettu järjestöjen olemassa olevia verkostoja ja
yhteistyötä kuntatasolla syksyn 2017 kuntakierroksella. Kierroksen pohjalta syntyy kartoitus järjestöjen
yhteistyöstä Pohjois-Savossa, mikä toimii pohjana Pohjois-Savon Yhdistysohjelman kokoamiselle. PohjoisSavon Järjestötietopalvelun rakentamista ei päästy aloittamaan vuonna 2017, koska verkkopalvelun
rakentamisessa haluttiin olla mukana valtakunnallisessa toimeksi.fi-verkkopalvelukokonaisuudessa.
Toimeksi.fi-verkkopalvelukokonaisuuteen otetaan uusia toimijoita mukaan vuoden 2018 alussa.
Hankkeen toiminnasta on tehty oma toimintakertomus, missä on kuvattu tarkemmin hankkeen toimintaa.

TIEDOTUS
Sisäinen tiedottaminen
Yhdistyksen kokouskutsut ja muistiot on lähettänyt yhdistyksen sihteeri sähköpostitse.
Kokouksissa on mahdollistunut suullinen tiedottaminen ja lisäksi sähköpostilla on käyty
keskustelua hallituksen kesken. Yhdistyksen asiakirjoja säilytetään Google drive-alustalla, mikä on
jaettu hallituksen jäsenten yhteiseen käyttöön.

Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistys viesti toiminnastaan kotisivuilla www.pssotu.fi sekä Facebook-sivuillaan. Yhdistys viesti
kaikille yhdistyksen entisille jäsenille tammikuussa mahdollisuudesta aktivoida oma jäsenyys
yhdistyksessä ja ajankohtaisesta yhdistyksen toiminnasta. Jäsenille lähetettiin kertomusvuonna
jäsenkirje maaliskuussa ja kokouskutsun yhteydessä lokakuussa sähköpostitse.

ARVIOINTIA
Yhdistyksen toiminnan painopiste ja voimavarat kohdistuivat toimintavuonna 2017 yhdistyksen
oman toiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden suunnittelemiseen sekä Sakke-hankkeen
hallinnointiin. Sakke-hankkeen toiminta eteni kertomusvuonna suunnitellun mukaisesti ja
hankkeelle asetetut tavoitteet täyttyivät.
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