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AJANKOHTAISTA 
 

YHDISTYKSEN TOIMINTAAN LIITTYEN: 

 
 Yhdistys päivittää syksyn aikana www.esavonsotu.com nettisivujaan ja yhdistyksen 

hallitus kokoontuu alkusyksyn aikana valmistelemaan strategiaansa tuleville vuosille.  

 

 Yhdistys on ottanut 1.6.2019 alkaen vetovastuun monitoimijakeskus Omatorin 

kohtaamispisteen yhteisökahvilasta yhteistyössä Essoten ja seurakunnan kanssa. 

Kahvila aukeaa taas elokuun puolivälin jälkeen. Kahvilan toimintaa kehitetään syyskaudella. 

 

 Lisäksi 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-HANKKEEN TOIMINTAAN LIITTYEN: 

 
 Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hanke jatkuu vielä vuoden 2019 loppuun. 

Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta www.hyvinvointikumppani.fi  

 

 26.6. pidetyssä Essoten johdon ja sotejärjestöjohtajien yhteisessä tapaamisessa 

todettiin tarve entistä systemaattisempien yhteistyörakenteiden luomiselle. Tapaamisessa 

sovittiinkin, 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, joissa 

aiheena kesällä valmistunut järjestöstrategia ja yhdistysten toimintaan liittyvän selvityksen 

käynnistäminen. Lisätietoja kuntakierroksesta saa hankepäällikkö Anita Hahl-

Weckströmiltä (anita.hahl-weckstrom@eshy.fi) ja hankekoordinaattori Tuula Narvolalta 

(tuula.narvola@eshy.fi). 

 

 Sote-järjestöjenjohtajien verkosto kokoontuu syksynkin aikana n. kerran kuukaudessa ja 

se laajennetaan maakunnalliseksi. Verkosto on ottanut kantaa mm. valmisteilla olevaan 

järjestöstrategiaan ja järjestöneuvottelukunnan perustamiseen liittyviin asioihin. 

Syyskauden aikana verkostoa laajennetaan maakunnalliseksi. Seuraavan kerran verkosto 

kokoontuu 5.9. klo 14-16 Mikkelissä Omatorilla.  

 

 Etelä-Savon Ikäosaamisen verkoston toimintaa käynnistellään hiljaiselon jälkeen syksyn 

aikana. Olemme kutsuneet koolle alan asiantuntijoita ja vaikuttajia. Verkosto tulee 

http://www.esavonsotu.com/
http://www.hyvinvointikumppani.fi/
mailto:anita.hahl-weckstrom@eshy.fi
mailto:tuula.narvola@eshy.fi
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työskentelemään vanhustyön laadun, osaamisen sekä työvoiman saatavuuden 

edistämiseksi ja turvaamiseksi. Verkoston järjestäytymiskokous pidetään Mikkelissä 

Omatorilla 23.9. klo 9-12.  

 

 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöryhmä (Syty-ryhmä) kokoontuu 

seuraavan kerran Mikkelissä torstaina 26.9. klo 12-14.  

 

 Kumppanuuspöytä-mallin istuttaminen sote- ja maakunta rakenteeseen on kuulunut 

Hyvinvointikumppanuus hankkeen tavoitteisiin. Mallin ideointi on johtanut laajempaan 

osallisuusmallin ja osallisuusohjelman suunnitteluun, joka jatkuu nyt syyskaudella. Kari 

Kangaspunnan rooli maakunnan osallisuusmallin ja -ohjelman suunnittelussa ja 

osallisuustyöryhmien vetämisessä yhteistyössä maakuntaliiton toimijoiden kanssa on ollut 

merkittävä. 

 

 Kumppanuustaloon liittyvän ESR hankkeen suunnittelu ja prosessin eteenpäin vieminen 

jatkuu Esteryn, Työttömien toimintakeskuksen ja Mikkelin kaupungin kanssa.  

 

 
 

MUUTA: 

 Sote-yhdistysten tulevaisuuskiertue: SOSTE ry:n Sote -yhdistysten tulevaisuuskiertue 

järjestetään Kouvolassa 10.9. klo 12 -16. Puhujina mm. Matti Viialainen, Vertti Kiukas ja 

Satu Taavitsainen. Järjestö 2.0 Etelä-Savo järjestää ilmaisen bussikyydityksen paikan päälle. 

Ilmoittautumislinkki ja lisätietoja tästä: https://www.soste.fi/tapahtuma/jarjestojen-sote-

tulevaisuus-kiertue/ 

 

 Monitoimijakeskus Omatori viettää 1-vuotissyntymäpäiviä 12.9. klo 12-15. Tervetuloa 

tutustumaan toimintaan! 

 

 Savonlinnan Kolomosen syksyn kuulumisia löydät tästä: https://www.kolomonen.fi/ 

 

 Pieksämäen Paiste ry:n kuulumisia tästä: https://www.paistery.fi/ 

 

 Esteryn kuulumisia tästä: https://estery.kotisivukone.com/ 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry:n säännöissä on määritetty, että yhdistyksen tarkoituksena on 

edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat 

huomioon ottaen sekä edistää sosiaali- ja terveysalalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä 

kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten 

perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi 

sekä toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi ja syrjäytymisen ja huono-

osaisuuden vähentämiseksi. 

Yhdistyksemme on jo toteuttanut tarkoitustaan tänä vuonna 45 vuoden ajan. Yhdistyksen tarkoitus on 

ylevä ja haastaa meidät monella tapaa. Eri aikakausina se on tarkoittanut eri asioita; 

koulutustilaisuuksia, alueellisia sosiaaliturvapäiviä ja monenlaista muuta. Muutaman vuoden 

hiljaisemman jakson jälkeen olemme hyvinvointikumppanuus-hankkeen myötä pohtineet omaa 

rooliamme osana eteläsavolaista hyvinvoinnin rakentamista. Uusia verkostoja on rakennettu ja 

uudenlaisia toimintamalleja on kehitetty. Uusia hankehakemuksia on jätetty. Näistä kaikista löydät 

mainintoja tästä syyskirjeestä.  

Selväksi on myös tullut se, että verkostojen rakentamiselle, kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon 

yhteistyön kehittämiselle sekä sote-järjestöjen yhteistyön kehittämiselle maakunnan tasolla on edelleen 

tarvetta jatkossakin. Tällä osa-alueella maakuntavalmistelun aloittamat osallisuuden ja yhteistyön 

kehittämisen teemat jatkavat elämistään, vaikka uudet rakenteet odottavat vielä tulemistaan.   

Yhdistyksen syksyn toiminnan painopisteinä on jatkaa omaa strategiatyöskentelyämme ja kirkastaa 

yhdistyksen roolia maakunnallisena soteyhteistyöjärjestönä.  

Emme myöskään ole yksin. Maakunnallisia sosiaaliturvayhdistyksiä on Suomessa kaikkiaan 14. 

Yhdistyksillä on monenlaisia järjestötoiminnan kehittämishankkeita ja -projekteja. 

Sosiaaliturvayhdistysten toimintaan kannattaa tutustua menemällä osoitteeseen 

www.sosiaaliturvayhdistykset.fi 

Jos haluat olla mukana toiminnassamme, niin liity jäseneksi laittamalle sihteerillemme viestiä! 

Yhdistyksen jäseniksi voi liittyä sääntöjemme mukaan toimialueellamme toimiva sosiaalihuollon, 

terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen, diakoniatyön, sekä yleisen ja yksityisten 

sosiaalipalvelulaitosten tai alan järjestöjen piirissä työskentelevä luottamushenkilö ja viran- tai 

toimenhaltija, alan oppilaitoksen opiskelija, opettaja tai muu viran- tai toimenhaltija tai muu 

sosiaaliturvan alalla toimiva henkilö.  

Olet tervetullut mukaan!  

Timo Talo 

Puheenjohtaja 

 

 

 

http://www.sosiaaliturvayhdistykset.fi/
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UUDET HANKEHAKEMUKSET TULEVILLE VUOSILLE… 
 

Yhdistys haki toukokuun haussa STEA:lta avustusta kolmeen uuteen hankkeeseen:  

1. Kuulemisesta kumppanuuteen - osallisuuden vahvistaminen Etelä-Savon maakunnassa -

hanketta (2020-2022), jossa rakennetaan Etelä-Savon maakuntaan osallisuuden 

toimintamalli, joka selkeyttää ja tekee näkyväksi asukkaiden osallistumis- ja 

vaikutusmahdollisuuksia. Hanke pohjautuu yhdessä laadittuun osallisuusohjelmaan, jonka 

toimeenpanoon hanke liittyy. 

2. Digitaalisen eriarvoisuuden vähentäminen ja sotealan järjestöjen saavutettavuuden 

parantaminen Etelä-Savossa (2020-2022), jonka päätavoitteena on vähentää hankkeen 

pilottiryhmissä mukana olevien erityisryhmien digitaalista eriarvoisuutta ja lisätä heidän 

tietoisuuttaan järjestöjen toiminnasta ja sitä kautta parantaa heidän vaikuttamisen 

mahdollisuuksia ja digitaalista yhdenvertaisuutta sekä osallistumista järjestöjen toimintaan. 

3. Lisäksi haettiin jälleen mukaan STEA:n Paikka auki – ohjelmaan, jossa tavoitteena on 

työllistää syrjäytymisvaarassa oleva nuori ja tarjota hänelle työelämäkokemuksia vuoden 

ajaksi. 

 

 

 

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOONPANO 
 

Yhdistyksen 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 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.  
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LIITY JÄSENEKSI JA TULE MUKAAN 

VAIKUTTAMAAN! 
 

Yhdistyksen jäsenenä sinulla on mahdollisuus: 

 Verkostoitua sosiaali- ja terveysalalla ja muun sosiaalipolitiikan alalla työskentelevien 

henkilöiden ja yhdistystoimijoiden kanssa. 

 Pääset mukaan yhteisiin keskustelu- ja kehittämisfoorumeihin sekä olet omalta osaltasi 

edistämässä kansalaisen hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa alueella. 

 Pääset vaikuttamaan sosiaali- ja terveysalalla toimivien kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon 

yhteistyön kehittämiseen ja vuorovaikutukseen. 

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

Yhteisön jäsenmaksu on 50 euroa. Uudet jäsenet ovat erittäin tervetulleita, sillä yhdistyksen 

jäsenmäärä on vielä kovin pieni. Saamalla yhdistykseen mukaan uusia yksilö- ja yhteisöjäseniä 

mahdollistaa se yhdistyksen toiminnan aktivoitumisen ja vahvistumisen. (Jäsenmaksulomake liitteenä) 

Jäseneksi voit liittyä laittamalla viestin osoitteeseen: jaana.koinsaari@hyvinvointikumppani.fi tai 

soittamalla numeroon: 044 550 4853. 

 

YHTEYSTIEDOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistyksen osoite: Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (Omatori), 50100 Mikkeli 

Timo Talo, hallituksen puheenjohtaja  
timo.talo@gmail.com 
puh. 044 794 4006  
 
Jaana Koinsaari, hankepäällikkö 
Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hanke (2016-2019) 
jaana.koinsaari@hyvinvointikumppani.fi 
puh. 044 550 4853  
 
Kari Kangaspunta, hankesuunnittelija 
Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hanke (2016-2019) 
kari.kangaspunta@hyvinvointikumppani.fi 
puh. 044 7520834 

www.hyvinvointikumppani.fi 

SEURAAVA UUTIS- / JÄSENKIRJE ILMESTYY JOULUKUUSSA 2019 

mailto:jaana.koinsaari@hyvinvointikumppani.fi
mailto:timo.talo@gmail.com
mailto:jaana.koinsaari@hyvinvointikumppani.fi
mailto:kari.kangaspunta@hyvinvointikumppani.fi
http://www.hyvinvointikumppani.fi/
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JÄSENMAKSU 2019 
   
 

 

Laskuttaja: 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry 

Y-tunnus: 1046648-8 

osoite: Porrassalmenkatu 21 (2. kerros) / Omatori, 50100 Mikkeli  

 

Maksaja: 

Nimi:  

Y-tunnus (mikäli yhteisöjäsen):    

Osoite: 

  
 
Laskun aihe: Jäsenmaksu 2019 / oma tai yhteisön nimi   
   

(Valitse oikea vaihtoehto) 
Maksettava: 20€ työssä käyvä henkilöjäsen 
  10€ työelämän ulkopuolella oleva henkilöjäsen 
  50€ yhteisöjäsen 
 

Pankkiyhteys:   FI65 5383 0420 0826 34 
 

Eräpäivä:  30.8.2019  
 
 
 
 
 

LIITE 


