Täyttä elämää Etelä-Savossa

TOIMINTAKERTOMUS 2017

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 2017 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
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Vuoden 2017 varajäsenet
Mali Soininen
Reino Rouhiainen

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

Kunniapuheenjohtaja
Antti Tervasmäki

>> sosiaalineuvos, Mikkeli

Vuoden 2018 hallitukseen valittiin
• Henkilö X
• Henkilö Y
Hallitus kokoontui 12 kertaa, mukaan lukien kevät- ja syyskokous.
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 8 uutta jäsentä.
Yhdistyksen jäsenmaksu henkilöjäsenille on 20 €/vuosi ja yhteisöjäsenille 50 €/vuosi.
2.3. Toiminnantarkastaja
Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin…

3. TOIMINTA
Yhdistyksen toiminnan painopiste oli sen alaisuudessa toimivien hankkeiden hallinnoimisessa.
STEA:n rahoittama Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hanke jatkoi syksyllä 2016
käynnistettyä toimintaansa. Lisäksi keväällä käynnistettiin ESR-rahoitteinen Elävä kaupunki hanke, joka toimii osana Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankekokonaisuutta.
Hankkeiden hallinnoinnin ohella kevään yksi merkittävä saavutus oli yhdistyksen uusien
verkkosivujen suunnittelu ja käyttöönotto. Verkkosivut julkaistiin elokuussa osoitteessa
www.esavonsotu.com. Yhdistys sai verkkosivujen toteutukseen runsaasti apua Pohjois-Karjalan
sosiaali- ja terveysturvayhdistykseltä sekä JAKE – Järjestö- ja kansalaistoiminnan
kehittämishankkeelta – suurkiitokset heille heidän arvokkaasta työpanoksestaan!
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Yhdistyksen entinen puheenjohtaja ja nykyinen kunniapuheenjohtaja Antti Tervasmäki on toiminut
yhdistyksen edustajana SOSTE ry:ssä sekä ISOn Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen
hallituksessa, johon yhdistys myös kuuluu. ISOn jäsenmaksu 100 €/vuosi ja SOSTEN 50 €/vuosi.
Yhdistyksen ydintoimintaa on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan sekä yhteiskuntapolitiikan parissa
työskentelevien järjestöjohtajien kokoaminen yhteen yhteiselle keskustelu- ja kehittämisfoorumille.
Lisäksi julkaisee kaksi kertaa vuodessa jäsenkirjeen, jossa kerrotaan kootusti yhdistyksen
ajankohtaiset kuulumiset.

4. HANKKEET
Yhdistys hallinnoi kahta hanketta: Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa 2016–2018 ja Elävä
kaupunki.
4.1. Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa
Hankkeen esittely
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.
Hanke tuo kansalaisnäkökulmaa sote- ja maakuntauudistukseen sekä tekee näkyväksi
kansalaistoiminnan merkitystä osana sote- ja maakuntarakenteita.
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.
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.
Hankkeen kevät
Yhdistys haki STEA:n Paikka auki -avustusohjelmasta rahoitusta työttömän nuoren työllistämiseksi,
ja tuki myönnettiinkin vuoden ajaksi. Näin ollen maaliskuussa yhdistyksessä aloitti työt
järjestöassistentti Mika Alaoutinen, joka työskentelee pääasiallisesti Hyvinvointikumppanuushankkeen parissa.
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Hanke käynnisti paikallisten hyvinvointipilottien konkreettisen toiminnan heti tammikuussa
Haukivuorella, jossa pidettiin ensimmäinen viidestä Hyvinvoiva Haukivuori -työpajasta. Hankkeen
aikana kootaan lista Haukivuorella toimivista järjestöistä, hyvinvointia lisäävistä toimijoista,
yrittäjistä ja vapaaehtoisista, jotka yhdessä muodostavat Haukivuoren hyvinvointikumppanit.
Päivitys Haukivuoren ja Puumalan pilottien etenemisestä.
Hanke jatkoi keväällä Mikkelin Kumppanuustalon suunnittelutyötä. Keskeisiä Kumppanuustaloon
liittyviä asioita olivat toimitilojen seulominen, mahdollisten yhteistyökumppaneiden kartoittaminen
sekä talon tarpeen ja sen odotetun vaikuttavuuden arvioiminen. Päivitys Me-säätiön osuudesta
Kumppanuustalon toteutuksessa.
Syksyn työpajoista nousseen aineiston, organisoitujen työryhmien sekä alue- ja kuntakierrosten
pohjalta keväällä tarkasteltiin palvelurakennetta suhteessa resursseihin ja kustannuksiin. Syksyn ja
kevään yhteistyön tulokset konkretisoituivat huhtikuussa toiminnallisen seminaarin muodossa, joka
järjestettiin teemalla Kansalaistoiminta ja kumppanuus maakuntauudistuksen tukena. Tilaisuuteen
osallistui Etelä-Savon alueen kunta-, sote- ja järjestötoimijoita sekä vierailijoita Pohjois-Karjalasta.
Hankkeen yhteen kokoama SYTY Etelä-Savo -työryhmä jätti hakemuksen STEA:n ylimääräiseen
Suomi 100 -hankehakuun, jolla tullaan rahoittamaan Etelä-Savossa käynnistyvä maakunnallinen
hanke. SYTY-työryhmän pettymykseksi hausta tuli kielteinen päätös, ja kyseinen hankerahoitus
myönnettiin SOSTE:lle, joka tulee hallinnoimaan Etelä-Savon hanketta.
4.2. Elävä kaupunki
Elävä kaupunki on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, joka toimii osana
Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankekokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on uudistaa sekä
kehittää erityisesti matalan kynnyksen toimintamuotoja, aktivoida syrjäytymisvaarassa olevia ja
osallistaa kansalaisia yhteiseen hyvinvointia luovaan toimintaan. Hanke pyrkii erilaisten kokeilujen,
yhteistapahtumien ja uusien toimintatapojen kautta vahvistamaan kansalaistoiminnan ja järjestöjen
roolia julkishallinnon vastuulla olevassa hyvinvointia ja terveyttä edistävässä työssä. Hankkeen
tuloksina odotetaan alueen hyvinvointirakenteisiin vakiinnutettavia, uusia kansalaislähtöisiä
kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja Mikkelin alueen elinvoimaa tukevia toimintamalleja.
Hankkeen toteutuksesta vastaavat järjestöt ovat: Estery, Mannerheimin Lastensuojeluliiton JärviSuomen 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.
Hanke käynnistyi keväällä projektipäällikön rekrytoinnilla. Tehtävään valittiin Tiina Hölttä, joka
aloitti työnsä toukokuussa tutustumalla Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankeverkostoon. Tämäkin
hanke käynnistyi varsin vauhdikkaasti, sillä se osallistui heti alkukesän ja kesän aikana useaan
hankeverkoston järjestämään tapahtumaan, jotka olivat Hineet hippalot, Luonnon päivä ja KesäCafe
Esteryn pihalla.
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