TAUSTAA:
• Sosiaali- ja sosiaali- ja terveysturvayhdistykset ovat maakunnallisia sosiaalija terveysalan yhteistyöjärjestöjä
• Vanhimmat sosiaaliturvayhdistykset yli 90-vuotiaita
• Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry täyttää tänä vuonna 45 vuotta
• Aiemmin Huoltoväen yhdistyksiä, joissa toimi paljon sosiaali- ja terveysalan
ammattihenkilöstöä
• Historian aikana tehtäviä liittynyt hyvin perinteisiin hyväntekeväisyyden
muotoihin sekä nykyään ammattiliitoille kuuluvia toimintoja
• Toimintaa tätä nykyä suurimmassa osassa maakunnista
• Osassa tapauksista sosiaaliturvayhdistys toimii kahden maakunnan alueella
• Tällä hetkellä toiminnassa 14 yhdistystä, ovat SOSTE ry:n perusjäseniä
• Yhdistyksillä edustus SOSTE:n valtuustossa ja hallituksessa
• Sosiaaliturvayhdistysten yhteinen neuvottelukunta = SOTUNET
(www.sosiaaliturvayhdistykset.fi)

TOIMINTA TÄNÄÄN…
• Teemat vaihtelevat hankkeittain,
mutta karkeasti niputettavissa
viiteen eri teemaan:
1.
2.
3.
4.
5.

•
•
•
•

Järjestötoiminnan tuki
Osallisuus
Työllisyys
Monikulttuurisuus
Ikäpolvityö

Vaikuttamistyötä eri teemoilla
Yhteistyö sote-sektorin kanssa
Kumppanuudet
Asiantuntijuus

E-S SOTUN HALLITUKSEEN VUONNA 2019 KUULUVAT:
Puheenjohtaja: ESSOTE:n hankintapäällikkö Timo Talo

Varapuheenjohtaja: Viola ry:n toiminnanjohtaja Sirkku Mehtola
Jäsen: Mikkeli-yhteisön johtaja Kyllikki Klemm

Jäsen: ESSOTE:n perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen
Jäsen: Attendon Itä- ja Keski-Suomen aluejohtaja Tuija Haatainen

Jäsen: Mikkelin kriisikeskuksen johtaja Helena Pohjanvirta
Jäsen: XAMK:n tutkimusjohtaja Anu Haapala

Jäsen: Pieksämäen Paiste ry:n hallituksen puheenjohtaja Anja Manninen
Jäsen: Savonlinnan Kolomosen toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja

Jäsen: Vaalijalan monipalvelukeskuksen johtaja Jenni Rytkönen
Varajäsen: Sosiaali- terveydenhuollon asiantuntija Mali Soininen

Varajäsen: KELA:n vakuutuspiirin johtaja (evp) Reino Rouhiainen
• Kunniapuheenjohtaja toimii yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja sosiaalineuvos Antti
Tervasmäki.

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSTURVA RY
(E-S SOTU RY) TOIMINTA 2019
• Tällä hetkellä yhdistys rahoittaa toimintansa STEA:n avustuksella ja jäsenmaksuilla.
• Jäsenmaksut vuodelle 2019 ovat: työssäkäyvät 20€, työelämän ulkopuolella olevat
henkilöjäsenet 10€ ja yhteisöjäsenet 50€ tai enemmän.
• Tänä vuonna toiminnan painopiste on sen hallinnoimassa Hyvinvointikumppanuus
Etelä-Savossa -hankkeessa, jossa tavoitteena on ollut kansalaistoiminnan roolin
vahvistaminen hyvinvointia edistävässä työssä.
• 1.6. alkaen yhdistys toimii Omatorin kohtaamispisteen yhteiskahvilan
taustaorganisaationa ja vastaa sen toiminnasta ja kehittämisestä yhteistyössä
muiden Omatorilla olevien toimijoiden kanssa.
• Yhdistys päivittää syksyn aikana www.esavonsotu.com nettisivujaan
• Yhdistys aloittaa alkusyksyn aikana strategiansa valmistelun tuleville vuosille…
• Yhdistys on mukana Esedun vetämässä vanhustyön ammattitutkinnon perusteita
uudistavassa asiantuntijatyöryhmässä.
• Suunnitteilla on myös järjestää loppuvuodesta ”Pitääkö olla huolissaan”
sotepalveluihin liittyvä tapahtuma yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tästä
myöhemmin lisää…

HYVINVOINTIKUMPPANUUS ETELÄ-SAVOSSA –
HANKKEEN TOIMINTA SYKSYLLÄ 2019
• Pidetyssä Essoten johdon ja sotejärjestöjohtajien yhteisessä tapaamisessa
todettiin tarve entistä systemaattisempien yhteistyörakenteiden luomiselle.
Tapaamisessa sovittiin, että selvitetään mahdollisuutta ESR-hankkeelle, jonka
avulla voitaisiin näitä ym. muitakin asioita, mm. eriarvoisuuteen liittyen
edistää.
• Syksyn aikana olemme mukana Järjestöt 2.0 hankkeen kuntakierroksella
• Sote-järjestöjenjohtajien verkoston koordinointi
• Etelä-Savon Ikäosaamisen verkoston käynnistäminen ja koordinointi
• Etelä-Savon sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöryhmä, eli Syty-ryhmän
koordinointi
• Kumppanuuspöytä-mallin istuttaminen sote- ja maakunta rakenteeseen

E-S SOSTEN HAKEMAT HANKKEET TULEVILLE
VUOSILLE…
✓Kuulemisesta kumppanuuteen – osallisuuden vahvistaminen Etelä-Savon
maakunnassa hanke tähtää asukas-, asiakas- ja järjestöosallisuuden sekä
kansalaistoiminnan vahvistamiseen Etelä-Savossa. Hankkeessa rakennetaan EteläSavon maakuntaan osallisuuden toimintamalli, joka selkeyttää ja tekee näkyväksi
asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Hanke pohjautuu yhdessä
laadittuun osallisuusohjelmaan, jonka toimeenpanoon hanke liittyy.
✓Digitaalisen eriarvoisuuden vähentäminen ja sotealan järjestöjen
saavutettavuuden parantaminen Etelä-Savossa –hanke pyrkii parantamaan
erityisryhmien vaikuttamismahdollisuuksia ja digitaalista yhdenvertaisuutta sekä
vahvistamaan sotealan järjestöjen roolia osana palvelujärjestelmää lisäämällä
järjestöjen valmiuksia tulevaisuuden tekoälyyn perustuvassa verkkopalvelussa.
✓Paikka auki –hankkeen avulla yhdistys voi työllistää syrjäytymisvaarassa olevan
nuoren.
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