
              

  

 

  JÄSENKIRJE KEVÄT 2016 

Arvoisa Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry:n jäsen / jäseneksi aikova  

Ajattelimme heittää ihan kirjeellä ja kertoa vähän kuulumisia. Viime vuosien hiljaiselon jälkeen 

tarvitsemme itseasiassa entistä enemmän teitä joko yksilöjäseninä tai järjestönä. Miksikö? 

Yhdistys valmisteli vuoden 2015 vuoden aikana hankehakemuksen RAY:lle "Kansalaistoiminnan 

ja kuntien hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa 2016 - 2018".  Hankeaihio oli niin 

ajankohtainen, että RAY myönsi avustusta tälle vuodelle 114 000€. Aihe syntyi kentän taholta. 

Järjestimme mm. järjestöjen vetäjille tapaamisen 8.6.2015 teemalla "Kokemuksiamme 

johtamisen eri ulottuvuuksista, kehittämisestä, uudistumisesta ja vertaustuesta". Palaute oli ja 

osoitti että tapaamisille on tarvetta, sillä uusi aika on edessä niin järjestöille kuin kunnille. SOTE. 

Hanketyöntekijätkin valittiin hallituksen kokouksessa 7.4.2016.  Valituksia tulivat Maiju 

Konttinen (HTM), Kari Kangaspunta (VTM) ja Niina Koponen (tradenomi). Hakijoita oli 

viitisentoista.  Uskoakseni tämä on hieno osaava tiimi vaativaan hankkeeseen. Tämä on yhteinen 

Etelä-Savon hanke ja toivomme Teidän tukea. Tiimi käynnistyy varsinaisesti 1.8., jonka jälkeen 

yhteydenottoja eri tahoille alkaa tulla, mutta tiimi orientoituu jo monella tavalla kevään ja kesän 

aikana. Etsimme parhaillaan tiloja. 

Iloksemme saimme myös uutta verta hallitukseen 2016 erovuoroisten tilalle. Hallinto- ja 

talousjohtaja Timo Talo Mikkelistä, perusturvajohtaja Tuija Haatainen Pieksämäeltä ja Mikkelin 

seudun Muisti ry:n toiminnanjohtaja Jaana Koinsaari Mikkelistä. Muut hallituksen jäsenet ovat 

puheenjohtaja, sosiaalineuvos Antti Tervasmäki Mikkelistä, varapuheenjohtaja Viola ry:n 

toiminnanjohtaja Sirkku Mehtola Mikkelistä, rahastonhoitaja, sosiaalityöntekijä Kyllikki Klemm 

Juvalta, perusturvajohtaja Satu Auvinen Juvalta, Mikkelin kriisikeskuksen johtaja Helena 

Pohjanvirta Mikkelistä, perusturvajohtaja Saara Pesonen Savonlinnasta, Mikkeli yhteisön johtaja 

Kaarina Peltonen Mikkelistä, KM Mali Soininen Mikkelistä ja sihteerinä Jaana Koinsaari. 

Todettakoon, että hankeyhteistyötä koskevan aiesopimuksen ovat allekirjoittaneet Mikkelin 

sosiaali- ja terveystoimi, Estery ry, Mikkelin Setlementti ry, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja 

Läheiset ry, Sovittelu ry, Mikkelin kriisikeskus ry, Virike ry, Viola ry. 

Liitteenä on jäsenmaksulomake. Yhdistyksen jäsenmaksu on työssäkäyvältä 20 euroa, muilta 10 

euroa. Järjestön jäsenmaksu on 50 euroa.  Toivomme monen liittyvän jäseneksi entisten lisäksi. 

Yhdistyshän on perustettu 1974. Paljon on jäseniä ollut ja puheenjohtajia. Mainitsen tässä 

viimeisimmät puheenjohtajat: lastenkodinjohtaja, nyk. Punkaharjun SOS-lapsikylän johtaja Jouni 

Kerppola, lääninsosiaalitarkastaja Anja Lehtonen ja Rantasalmen kunnan toimialajohtaja Riitta 

Takkusen, jolta perin tämän pestin. Pidetään yhteyttä. 

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ETELÄ-SAVOSSA 

22.4.2016 

Antti Tervasmäki                                       

puheenjohtaja                                             

antti.tervasmaki@gmail.com 

045 3189248 

 

 
  


