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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 sen 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 2018 hallitus
Puheenjohtaja Timo Talo
Varapuheenjohtaja Sirkku Mehtola
Sihteeri Jaana Koinsaari
Kyllikki Klemm
Satu Auvinen
Tuija Haatainen
Helena Pohjanvirta
Kari Kuuramaa
Anu Haapala
Perttu Noponen

>> ESSOTE:n hankintapäällikkö, Mikkeli
>> Viola ry:n toiminnanjohtaja, Mikkeli
>> ESSOTE:n hankepäällikkö, Mikkeli
>> ESSOTE:n sosiaalityöntekijä, Mikkeli
>> ESSOTE:n perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, Juva
>> Sosiaali- ja terveysjohtaja, Pieksämäki
>> Mikkelin kriisikeskuksen johtaja, Mikkeli
>> Kunnanjohtaja, Enonkoski
>> XAMK:in tutkimusjohtaja, Mikkeli
>> Huoltsikka Oy:n toimitusjohtaja, Mikkeli

Vuoden 2018 varajäsenet
Mali Soininen
Reino Rouhiainen

>> Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija, Mikkeli
>> Kelan vakuutuspiirin johtaja, Mikkeli

Kunniapuheenjohtaja
Antti Tervasmäki

>> sosiaalineuvos, Mikkeli

Hallitus kokoontui 6 kertaa, mukaan lukien kevät- ja syyskokous.
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2.2. Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut
Yhdistykseen kuuluu 7 yhteisöjäsentä ja 13 yksilöjäsentä. Yhteisöjäsenet ovat Viola ry, Mikkelin
seudun Mielenterveysseura ry, Mikkelin seudun Muisti ry, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja
Läheiset ry, Paiste ry, Etelä-Savon Martat ry ja Estery. Yhdistys sai vuoden aikana ? uutta jäsentä.
Yhdistyksen jäsenmaksu henkilöjäsenille on 20 €/vuosi ja yhteisöjäsenille 50 €/vuosi.
2.3. Toiminnantarkastaja
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Mikkelin Tilintarkastus ja Tilintarkastustoimisto Clavis.

3. TOIMINTA
Yhdistyksen toiminnan painopiste oli sen alaisuudessa toimivien hankkeiden hallinnoimisessa.
STEA:n rahoittama Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hanke jatkui koko vuoden ajan,
vaikka hankepäällikkö Maiju Paajanen jäi pois lokakuussa. Loppuvuoden ajan hankkeen toiminnan
toteutuksesta vastasi hankesuunnittelija Kari Kangaspunta. Huhtikuun lopussa päättyi ESRrahoitteinen Elävä kaupunki -hanke, joka toimi osana Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankekokonaisuutta.
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on toiminut yhdistyksen edustajana ISOn Itä-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskuksen hallituksessa, johon yhdistys myös kuuluu. Yhdistyksen hallituksen jäsen Tuija
Haatainen on toiminut Sosten valtuuston varajäsenenä.
4. HANKKEET
Yhdistys hallinnoi kolmea hanketta: Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa ja Elävä kaupunki sekä
Paikka auki nuoren työllistämishanke.
4.1 Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa
Yleistä:
Hanke toimi koko Etelä-Savon alueella. Hankkeen keskeinen tavoite on kansalaistoiminnan roolin
vahvistaminen hyvinvointia edistävässä työssä luomalla yhteistyön rakenteita kansalaistoiminnan,
järjestöjen, kunnan ja sote-toimijoiden välille. Hanke tuo kansalaisnäkökulmaa sote- ja
maakuntauudistukseen sekä tekee näkyväksi kansalaistoiminnan merkitystä osana sote- ja maakunta
rakenteita.
Hankkeen oli määrä päättyä vuoden 2018 lopussa, mutta avustusta jäi niin paljon käyttämättä, että
hanketta päätettiin jatkaa vuoden 2019 puolelle Kari Kangaspunnan osa-aikaisen työpanoksen turvin.
Hankepäällikkö Maiju Paananen jäi työvapaalle lokakuussa 2018 ja työsuhde on päättynyt
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31.12.2019. Myös Niina Koposen työsuhde on päättynyt 31.12.2018. Hankkeen loppuarviointi on
tehty syksyllä 2018 ja se on hyväksytty ohjausryhmässä 1.10.2018.
Hankkeen toiminta:
1. Sote-järjestöjen yhteistyön kehittäminen:
● Jatkettin osallistumista sote-järjestöjohtajien verkoston toimintaan ja sitä on tuettiin
mm. edistämällä sen tuottamien ideoiden toimeenpanoa. Esimerkkinä
kumppanuustalon suunnittelu.
● Jatkettiin Etelä-Savon sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöryhmän (Syty-ryhmä)
toiminnan koordinointia siten, että sitä on asteittain siirretty työryhmän jäsenten
vastuulle. Tehty 1.10.2018 päivätty muistio /toimintamalliehdotus: ”SYTY-ryhmän
toiminnan organisointi Hyvinvointikumppanuus- hankkeen jälkeen”.
● Oltiin mukana suunnittelemassa ja käynnistämässä Etelä-Savon järjestöstrategiaan
tähtäävää prosessia. Prosessin vetovastuun ottaa Järjestöt 2.0-hanke (Järjestöt EteläSavo – yhdessä uutta).
● Oltiin mukana käynnistämässä maakunnallista järjestökentän kartoitusta,
toteutuksesta vastaa Järjestöt 2.0-hanke. Syty-ryhmä toimi prosessin tukiryhmänä.
2. Kumppanuuspöytä-mallin suunnittelu:
● Kumppanuuspöytä-mallin istuttaminen uuteen sote- ja maakunta rakenteeseen on
kuulunut hankkeen tavoitteisiin. Mallin ideointi johti laajempaan osallisuus-mallin
suunnitteluun, joka on myös yksi uuteen maakuntaan liittyvä suunnittelukohde.
● Osallisuusmalli-luonnosta esiteltiin Risto Kortelaiselle ja Niina Kaukoselle 19.2.2018,
joilta saatiin vihreää valoa mallin jatkokehittelylle ja mahdolliselle
hankesuunnittelulle (jatkoneuvottelu 12.3.18 Niina Kaukosen kanssa).
● Tehtiin myös STEA:n toukokuun hakuun maakunnan osallisuus mallin rakentamiseen
kytkeytyvä hankesuunnitelma. Hakemusta ei kuitenkaan jätetty, koska hankkeen
taakse ei saatu riittävästi tukea.
● Osallisuus-ohjelman ja siihen liittyvän toimintamallin virallinen suunnittelu
käynnistyi Etelä-Savon maakuntaliiton vetovastuulla syksyllä 2018. Maakunnan
valmistelu organisaation kanssa sovitaan yhteistyöstä siten, että hankkeen
suunnittelija (Kari K.) toimii prosessissa asiantuntijana ja työskentelee tiiviissä
yhteistyössä maakuntaliiton kehittämispäällikön kanssa.
● Osallisuus-ohjelman ja toimintamallin valmistelu käynnistyi laaja-alaisella
seminaarilla marraskuussa 2018 ja prosessi käynnistyi hankkeessa kehitetyn mallin
mukaisesti ja jatkuu ainakin kevääseen 2019.
3. Hyvinvointisopimus-mallin pilotointi:
● Hyvinvointisopimus-mallin pilotointi Haukivuorella saatiin päätökseen. Toiseksi
pilotti kohteeksi päätettiin ottaa Sulkavan kunta, sen jälkeen, kun yhteistyö Puumalan
kunnan kanssa ei toteutunut. Tehtävä alueesta on vastasi Niina Koponen.
4. Kumppanuustalon suunnittelu:
● Tammikuussa 2018 sovittiin yhteistyöstä Mikkelin kaupunkiin perustetun osallisuus
tiimin kanssa. Konkreettisina yhteistyö kohteina ovat Kumppanuustalon suunnittelu
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sekä kaupungin järjestöavustukset. Molempiin teemoihin annettiin hankkeen puolesta
työpanosta ja niitä viedään eteenpäin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Kumppanuustalon suunnittelun vetovastuu siirtyi Mikkelin kaupungille, mutta
prosessissa ollaan tiiviisti mukana ja mm. tila selvittelyt jatkuvat koko vuoden.
Sopivan tilan löytäminen on viivästyttänyt hankkeen etenemistä, mutta loppuvuodesta
2018 toimintaa aletaan suunnitella kesän 2019 aikana vapautuviin Lähemäki-talon
tiloihin. Prosessin yhteydessä pystyttiin vahvistamaan sote-alan järjestöjen yhteistyötä
Mikkelin seudulla.
5. Yhteistyö ja muut toimenpiteet:
● Oltiin yhteistyökumppanina OSSI-kärkihankkeessa ja yhteistyö kohdentui
kehittäjäkumppani-mallin suunnitteluun ja pilotointivaiheen jälkeen tapahtuneeseen
toimintamallin kuvaukseen. Kuvaus julkaistaan Innokylä-verkkoalustalla.
● Maaliskuussa 2018 tehtiin hankehakemus STEA:n Arvokas - eriarvoisuuden
vähentämisen avustusohjelmaan. Suunniteltu ”Elävä kaupunki – yhteinen ääni”- hake
olisi ollut toiminnallisesti jakoa yhdistyksen hallinnoimalle Hyvinvoinnin virtaaESR-tuen siirto hankkeelle. STEA ei kuitenkaan myöntänyt hankkeelle rahoitusta.
4.2 Paikka auki -hanke
STEA:n Paikka auki -avustusohjelmasta saatu avustus työttömän nuoren työllistämiseksi, päättyi ja
järjestöassistenttina toimineen Mika Alaoutisen työsuhden päättyi maaliskuussa.
4.3 Elävä kaupunki -hanke
Yleistä:
Elävä kaupunki -hanke päättyi huhtikuussa, se oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke,
joka toimi osana Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankekokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena oli
uudistaa ja kehittää erityisesti matalan kynnyksen toimintamuotoja, aktivoida syrjäytymisvaarassa
olevia ja osallistaa kansalaisia yhteiseen hyvinvointia luovaan toimintaan. Hanke pyrki erilaisten
kokeilujen, yhteisiä tapahtumien ja uusien toimintatapojen kautta vahvistamaan kansalaistoiminnan
ja järjestöjen roolia julkishallinnon vastuulla olevassa hyvinvointia ja terveyttä edistävässä työssä.
Hankkeen toiminta ja tulokset:
Hankkeen toteutuksesta vastasivat: Estery, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry,
Mikkelin Kriisikeskus, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Mikkelin Setlementti ry,
Muistiluotsi/Mikkelin seudun Muisti ry, Sovittelu ry, Suomen Punainen Risti – Mikkelin Osasto,
Viola - väkivallasta vapaaksi ry ja Virike ry. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä Savon Martat
ry:n ja Taideyhdistys Mikkelangelot ry:n kanssa. Projektipäällikkönä hankkeessa toimi Tiina Hölttä.
Hankkeen tuloksina voidaan todeta, että se pyrki toiminta esimerkillään ja keskusteluin
kannustamaan ja aktivoimaan paikallisia toimijoita, kuten Kulttuurikeskus Vekkulaa ja Tuppuralaseuraa sekä asuinalueensa toimintoihin osallistuneita Tuppuralaisia ja muita kaupunkilaisia
jatkamaan projektitoiminnan ja kansalaisten aktivointiin tähtäävien toimenpiteiden synnyttämää
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keskinäistä vuoropuhelua sekä luomaan haluamansa muotoista jatko toimintaa asuinalueelle.
Kohderyhmää tavoitettiin kattavasti vauvasta vaariin: lapset, nuoret, perheet, työikäiset, ikäihmiset,
maahanmuuttajat, vähemmistön edustajat, eri ammattikuntien edustajia kuten perhepäivähoitajia,
paikallisia sosiaali- ja terveysalan toimijoita sekä jäsenistöä. Mukana toiminnassa oli niin työllisiä
kuin työttömiä, yksinäisiä, perheitä, kaveruksia – koko kirjo laidasta laitaan. Kuntalaisten terveyttä
ja hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa tukevien toimintamallien rakentamisen perusta oli
verkostoyhteistyön laajentaminen alueen eri toimijoiden kesken. Kyse ei ollut vain sosiaali- ja
terveysalan järjestöjen keskinäisen yhteistyön vahvistamisesta vaan useiden elinympäristön osallisten
keskinäisestä yhteistyöstä sekä vastuusta kohentaa ja ylläpitää oman alueensa hyvinvointia.
Huomattiin, että vaikeimmissa elämäntilanteissa olevia syrjäytyneitä tai katvealueilla olevia apua
tarvitsevia ei välttämättä tavoiteta niukasti resursoiduilla ja lyhyt kestoisilla hankkeilla.

Mikkelissä 21.3.2019
HALLITUS

Liitteet
Tilinpäätös
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