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

 

euraa tietoisku yhdistyksen toiminnasta viimeisen vuoden ajalta. Yhdistyksen toiminta on 

keskittynyt pitkälti sen hallinnoiman Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa 2016–2018 -

hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen saama rahoitus on 114 000 euroa ja hanke vaikuttaa koko Etelä-

Savon alueella. Hankkeen keskeinen tavoite on kansalaistoiminnan roolin vahvistaminen 

hyvinvointia edistävässä työssä luomalla yhteistyörakenteita kansalaistoiminnan, järjestöjen, kunnan 

ja sote-toimijoiden välille. 

 

Hankkeen lisäksi yhdistys kerää yhteen Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan sekä yhteiskunta-

politiikan parissa työskenteleviä toimijoita yhteiselle keskustelu- ja kehittämisfoorumille. 

 

 

Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa 2016–2018 
 

Hanketiimi 

Hyvinvointikumppanuus-hanke on ollut käynnissä vajaan vuoden. Hanketiimissä toimivat 

hankepäällikkö Maiju Konttinen, hankesuunnittelija Kari Kangaspunta ja hyvinvointiasiantuntija/ 

tiedottaja Niina Koponen. Maaliskuussa hanketiimi sai vahvistuksekseen järjestöassistentti Mika 

Alaoutisen. 

 

Hankkeen päätavoitteet 

Hyvinvointikumppanuus-hankkeella on neljä pääasiallista tavoitetta. Ensinnä hankkeessa kootaan 

sosiaali- ja terveysjärjestöjen kehittäjäverkosto, jonka on tarkoitus edistää sote-järjestöjen keskinäistä 

yhteistyötä, vertaistukea sekä oppimista ja näin ollen parantaa niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Toisena hankkeessa luodaan kumppanuuspöytämalli, joka toimii kansalaistoiminnan ja julkisen 

sektorin tasavertaisen vuoropuhelun foorumina. Kolmantena hankkeessa pilotoidaan 

hyvinvointisopimusmallia, jonka tavoitteena on saada aktivoitua erityisesti sellaisia väestöryhmiä, 

jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä. Neljäntenä hankkeessa kartoitetaan erilaisia 

kansalaisten matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. 

 

Mitä hankkeessa on tehty tähän mennessä 

Hanketyössä ei ole jääty lähtökuoppiin vaan toimintaa on jo ehtinyt olla runsaasti. Syksyn keskeistä 

sisältöä olivat alueella toimivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyö- ja kehittämisverkoston 

kokoaminen, paikallisten hyvinvointipilottien käynnistäminen Haukivuorella ja Puumalassa sekä 

kansalaisjärjestöjen, kuntien ja sote-toimijoiden yhteen kokoaminen alueen hyvinvointityön 

kehittämiseksi. Lisäksi hanke valtuutettiin valmistelemaan ja koordinoimaan Mikkeliin suunnitteilla 

olevan Kumppanuustalon suunnittelua. 
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Kaiken kaikkiaan hankkeen syksy piti sisällään useita epävirallisia neuvotteluja, toimintamallien 

suunnittelua, verkostojen kokoamista ja aluekierroksia, järjestökartoitusta, Kumppanuustaloon 

liittyviä järjestelyjä sekä kansalaistoiminnan teemoista nousseiden tutkimusaihioiden kartoitusta mm. 

Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa.  

 

Syksyn kehittämisteemoja jatkettiin keväällä 2017. Edellisistä työpajoista nousseen aineiston, 

organisoitujen työryhmien sekä alue- ja kuntakierrosten pohjalta tarkasteltiin palvelurakennetta 

suhteessa resursseihin ja kustannuksiin. Syksyn ja kevään ajankohtaisia teemoja sekä 

yhteistyöskentelyä jatkettiin myös toiminnallisen seminaarin merkeissä, teemalla Kansalaistoiminta 

ja kumppanuus maakuntauudistuksen tukena. Tilaisuuden järjestäjä- ja osallistujatahoina oli Etelä-

Savon alueen kunta-, sote- ja järjestötoimijoita. Lisäksi alueelliset kokeilupilotoinnit, sote-järjestöjen 

yhteistyöryhmä, Kumppanuustalon selvitystyö sekä hankkeessa valmistellut kokeiluhankkeet ovat 

olleet aktiivisesti käynnissä kevään 2017 aikana. 

 

Hankkeen puitteissa on luotu laaja yhteistyöverkosto ja hankeyhteistyötä koskevan aiesopimuksen  

ovat allekirjoittaneet seuraavat kumppanit: Mikkelin Setlementti ry, Mikkelin seudun Muisti ry, 

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, PAISTE ry, Sovittelu ry, Viola ry, Virike ry, Estery, 

Etelä-Savon sosiaali ja terveyspalvelut (ESSOTE), OSSI – omais- ja perhehoidon kärkihanke 

(ESSOTE), Mikkelin kaupunki, Neuvokas Toimintakeskus, Helsingin yliopisto – Ruralia-instituutti 

ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. 

 

 

Hallinto 
 

Uusi vuosi on tuonut mukanaan muutoksia myös yhdistyksen hallituksen kokoonpanoon. 

 

Vuoden 2017 hallitukseen valittiin 

▪ Puheenjohtaja ESSOTE:n hankintapäällikkö Timo Talo 

▪ Varapuheenjohtaja Viola ry:n toiminnanjohtaja Sirkku Mehtola 

▪ Sihteeri ESSOTE:n hankepäällikkö Jaana Koinsaari 

▪ ESSOTE:n sosiaalityöntekijä Kyllikki Klemm 

▪ ESSOTE:n perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen 

▪ Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuija Haatainen 

▪ Mikkelin kriisikeskuksen johtaja Helena Pohjanvirta 

▪ Enonkosken kunnanjohtaja Kari Kuuramaa 

▪ XAMK:in tutkimusjohtaja Anu Haapala 

▪ Huoltsikka Oy:n toimitusjohtaja Perttu Noponen 

 

Hallituksen varajäsenet 

▪ Sosiaali- terveydenhuollon asiantuntija Mali Soininen 

▪ KELA:n vakuutuspiirin johtaja (evp) Reino Rouhiainen 

 

Hallituksen vaihtumisen yhteydessä yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja sosiaalineuvos Antti 

Tervasmäki kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi kiitoksena arvokkaasta työstä. 
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Jäsenmaksu 

Yhdistyksen jäsenmaksu on työssäkäyvältä 20 euroa ja työelämän ulkopuolella olevilta 10 euroa. 

Järjestön jäsenmaksu on 50 euroa. Uudet jäsenet ovat erittäin tervetulleita. 

 

 

Täyttä elämää Etelä-Savossa 

27.6.2017 

 

Timo Talo 
puheenjohtaja                                             

timo.talo@gmail.com 

044 794 4006 
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