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Täyttä elämää Etelä-Savossa 

 

 

1. YLEISTÄ 

 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n alueellinen 

jäsenyhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 1974. 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistyksen sääntöjen mukaisesti: 

 Toimia sosiaali- ja terveysturvan ja muun sosiaalipolitiikan alalla työskentelevien henkilöiden 

ja yhdistysten yhdyssiteenä. 

 Tarjota sosiaali- ja terveyturvan toimijoille yhteinen keskustelu- ja kehittämisfoorumi sekä 

edistää kansalaisen hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti 

aluenäkökohdat huomioon ottaen. 

 Edistää sosiaali- ja terveysalalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta ja kansalaisjärjestöjen 

sekä julkishallinnon yhteistyötä. 

 

 

2. HALLINTO 

 

2.1. Hallitus ja kokoukset 

 

Vuoden 2016 hallitus 

 Puheenjohtajana sosiaalineuvos Antti Tervasmäki 

 Varapuheenjohtajana Viola ry:n toiminnanjohtaja Sirkku Mehtola 

 Sihteerinä Mikkelin seudun Muisti ry:n toiminnanjohtaja Jaana Koinsaari 

 Rahastonhoitajana sosiaalityöntekijä Kyllikki Klemm Juvalta 

 

Muut hallituksen jäsenet 

 Yksikönjohtaja Mikkelin ISOsta Mali Soininen 

 Perusturvan toimialajohtaja Satu Auvinen Juvalta 

 Sovittelu ry:n toiminnanjohtaja Helena Pohjanvirta 

 Mikkeliyhteisön johtaja Kaarina Peltonen Mikkelistä 

 Savonlinnan perusturvajohtaja Saara Pesonen 

 Pieksämäen kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Tuija Haatainen 

 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen hankintapäällikö Timo Talo 

 Kelan Mikkelin vakuutuspiirin johtaja (evp) Reino Rouhiainen 

TOIMINTAKERTOMUS 2016 
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Vuoden 2017 hallitukseen valittiin 

 ESSOTE:n hankintapäällikkö Timo Talo 

 Viola ry:n toiminnanjohtaja Sirkku Mehtola 

 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 

 

Vuoden 2017 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.   

 

Hallitus kokoontui 12 kertaa, mukaan lukien kevät- ja syyskokous. 

 

2.2. Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut 

 

Yhdistykseen kuuluu seitsemän yhteisöjäsentä: Viola ry, Mikkelin seudun Mielenterveysseura ry, 

Mikkelin seudun Muisti ry, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Paiste ry, Etelä-Savon 

Martat ry ja Estery. Yksilöjäseniä yhdistyksellä on 13. Yhdistys sai vuoden aikana 8 uutta jäsentä. 

 

Yhdistyksen jäsenmaksu on työssäkäyvältä 20 €/vuosi, muilta 10 €. Järjestöjen jäsenmaksu 

50 €/vuosi. 

 

2.3. Toiminnantarkastaja 

 

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin Mikkelin Tilintarkastus ja 

Tilintarkastustoimisto Clavis. 

 

3. TOIMINTA 

 

Yhdistyksen toiminnan painopiste oli STEA:n rahoittaman Kansalaistoiminnan ja kuntien 

hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa 2016–2018 -hankkeen käynnistämisessä. 

 

Yhdistyksen entinen puheenjohtaja (nykyinen kunniapuheenjohtaja) Antti Tervasmäki on toiminut 

yhdistyksen edustajana SOSTE ry:ssä sekä ISOn Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 
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hallituksessa, johon yhdistys myös kuuluu. ISOn jäsenmaksu 100 euroa/vuosi ja SOSTEN 50 

euroa/vuosi. 

 

Yhdistys kerää yhteen Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan sekä yhteiskuntapolitiikan parissa 

työskenteleviä järjestöjohtajia yhteiselle keskustelu- ja kehittämisfoorumille. Lisäksi julkaisee kaksi 

kertaa vuodessa jäsenkirjeen, jossa kerrotaan kootusti yhdistyksen ajankohtaiset kuulumiset. 

 

 

4. HYVINVOINTIKUMPPANUUS-HANKE 

 

Hankkeen saama rahoitus on 114 000 euroa ja sen maantieteellinen laajuus on Mikkeli, Kangasniemi, 

Puumala, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Juva ja Savonlinna. Hankkeen 

keskeisenä tavoitteena on kansalaistoiminnan roolin vahvistaminen hyvinvointia edistävässä työssä. 

Hanke kokoaa yhteen järjestö-, kunta- ja sote-toimijat kehittämään yhdessä alueensa hyvinvointia 

edistäviä rakenteita. Toimintakäytäntöjä tarkastellaan niin kansalaistoiminnan ja julkishallinnon 

välillä, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen välillä kuin kaikkien kolmen keskeisen toimijan – sote, 

kunta ja järjestöt – välillä. Tavoitteena tuoda kansalaisnäkökulmaa sote- ja maakuntauudistukseen 

sekä tehdä näkyväksi kansalaistoiminnan merkitystä osana sote- ja maakuntarakenteita.   

 

Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hankkeen syksyn keskeinen sisältö oli mm. alueella 

toimivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyö- ja kehittämisverkoston kokoaminen (Etelä-Savon 

sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöryhmä SYTY Etelä-Savo, sote-järjestöjohtajien 

kehittäjäverkosto, neuvottelu- ja yhteistyöskentelytilaisuudet), paikallisten hyvinvointipilottien 

käynnistäminen (Haukivuorella ja Puumalassa) sekä kansalaisjärjestöjen, kuntien ja sote-toimijoiden 

yhteen kokoaminen kehittämään yhdessä alueensa hyvinvointia edistäviä toimintakäytäntöjä 

(tilaisuudet, yhteisneuvottelut, hankevalmistelut, palvelumallien luontiin liittyvää yhteistyötä).   

 

Lisäksi hanke valtuutettiin valmistelemaan ja koordinoimaan Kumppanuustalon/Me-talon 

suunnittelua mukanaolevien verkostojen toimesta (Mikkelin kaupunki, ESSOTE, seurakunnan ja 

kaupungin vapaaehtoistyön verkosto, alueen järjestö- ja kansalaistoimijoiden kenttä). Yhtenä talon ja 

sen palveluyhteistyön mallin suunnittelija- ja rahoittajatahona käytiin neuvotteluja myös Me-säätiön 

kanssa (Me-talo-konsepti). 

 

Hyvinvointikumppanuus-hankkeessa valmisteltiin hankkeen tavoitteiden suunnassa 

toimintakokeiluja, joiden rahoittamiseksi ja koordinoimiseksi koottiin yhteistyöverkostoa sekä 

haettiin hankerahoitusta. Yhdistys toimii näiden Hyvinvointikumppanuus-hankkeen valmistelemien 

kahden muun rinnakkaishankkeen hallinnoijana. Rinnakkaishankkeet ovat Elävä kaupunki-hanke 

(ESR-rahoitus/Mikkelin kaupunki) sekä Paikka auki-hanke (STEA). Hankkeiden on määrä 

käynnistyä toimintavuonna 2017. 

 

Hyvinvointikumppanuus-hanke teki syksyn aikana tiivistää yhteistyötä vastaavien 

sosiaaliturvayhdistysten kanssa, erityisesti Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-

Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa. 
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Syksyn aikana hanke tapasi myös STEA:n kunta-järjestö-teemaverkostoon kuuluvia 14 

valtakunnallista toimijaa eri puolelta Suomea sekä oli verkoston eri toimijoihin yhteydessä 

hankkeessa nousseiden kehittämisteemojen tiimoilta. Kaiken kaikkiaan hankkeen syksy piti sisällään 

useita epävirallisia neuvotteluja, toimintamallien suunnittelua, verkostojen kokoamista ja 

aluekierroksia, laajan järjestökartoituksen ja -rekisterin suunnittelua, Kumppanuustaloon liittyviä 

järjestelyjä sekä kansalaistoiminnan teemoista nousseiden tutkimusaihioiden kartoitusta mm. 

Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa.   

 

 

 

Mikkelissä 16.5.2017 

HALLITUS 

 

 

Liitteet 

Tilinpäätös 


