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Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2017
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka
toiminnan tarkoituksena on edistää ihmisten hyvinvoin�in tähtäävää sosiaali- ja
terveyspoli�ikkaa erityises� aluenäkökohdat huomioon o�aen. Yhdistys toimii
tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteu�amiseksi ja asukkaiden
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä toimeentuloturvan
ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehi�ämiseksi ja syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi.
Yhdistyksen strategiset painopisteet ovat:
Osallisuus
– ihmisten äänen kuunteleminen ja väli�äminen eri tasoille
– osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen
Järjestöt
– toimintaedellytysten ja järjestöjen kansalaistoiminnan edistäminen
– työllistämisen, vies�nnän, monikul�uurisuuden tukeminen
– järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen
Yhteiskuntapoli�ikka
– alueelliseen sosiaali- ja terveyspoli�ikkaan vaiku�aminen
– muihin yhteiskuntapoli�ikan lohkoihin vaiku�aminen
– alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelu.
Yhdistyksellä on Stean yleisavustus sekä useita hankkeita eri rahoituksilla.
Yhdistyksen projekteilla KAJO-keskus, Kaiku, JAKE (Moni-Jake-osuus), �etoyhteiskuntakehi�ämisellä (Kathy Ak), matalan kynnyksen hyvinvoin�asema-hanke, Ikaros, Promeq, Styke, Järjestö 2.0 on lisäksi erilliset toimintakertomukset. Yhdistyksen hankkeiden esi�elyt löytyvät ne�sivuilta:
www.pksotu.ﬁ
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1.

Osallisuus

– ihmisten äänen kuunteleminen ja väli�äminen eri tasoille
– osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen
Ihmisten ääni ja näkökulma välittyvät heikosti poliittiseen päätöksentekoon ja
suunnitteluun. Ihmisten oma osaaminen on tärkeä voimavara, joka tulee saada käyttöön ja esille. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen
on yhdistyksen toiminnan läpäisevä toimintaperiaate. Osallisuus on nykyisen
lainsäädännön keskeinen käsite: yhdistyksen toiminnoissa sille annetaan konkreettiset tavoitteet ja sisältö. Erityistä huomiota kiinnitetään haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden edistämiseen. Matalan kynnyksen toiminnat tukevat
osallisuutta ja luovat edellytyksiä yhteiselle ymmärrykselle sekä uusien toimintamuotojen syntymiselle. Yhdistys on mukana Joensuun Kansalaistalon kehittämistoiminnassa.
Siun sote käynnistyi kuntayhtymänä vuoden 2017 alussa. Yhdistys jatkoi
yhteistyötä Siun soten kanssa asukas- ja järjestönäkökulman edistämiseksi
Pohjois-Karjalan sote –palveluissa. Tähän yhteistyöhön lii�yen järjeste�in Siun
soten kun�en neuvo�elukun�en osallisuuseminaari ja osallisuuskoulutus Siun
soten palvelupäälliköille. Yhdistys teki Siun soten kanssa kehi�ämiskumppanuussopimuksen osallisuuden ja järjestöyhteistyön teemoilla.
Yhteistyössä Kuntaliiton ja Siun soten Kaste-hankkeen kanssa 2016 laadi�ua
Kuulethan Sie minnuu -opasta oli toimintavuoden loppuun mennessä lada�u
Kuntaliiton sivuilta lähes 3000 kappale�a. Opas julkais�in myös ruotsiksi ja englanniksi. Yhteistyössä Siun soten Kaste -hankkeen kanssa laadi�in Siun soten
osallisuussuunnitelma, joka esitel�in lokakuun valtuustolle ja julkaistaan vuoden 2018 alussa.
Siun soten sosiaalipalvelujen kanssa toteute�in sosiaalitoimistojen asiakaspalautekysely.
Valmistel�in yhteistyössä Siun soten AVOT-hankkeen kanssa (ikäihmisten kärkihanke) järjestöpalvelu Jelliin ikäihmisten osio sekä käynniste�in LAPE-hankkeen
(lapsiperhepalvelujen kärkihanke) kanssa yhteistyössä lapsia ja perheitä koskeva
osio. Rakenne�in Jelliin järjestöt ja Siun sote -osio ja uudiste�in Jellin osallisuussivusto.
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Osana maakuntauudistuksen valmistelutyötä osallistu�in maakunnan osallisuustyöryhmän työhön järjestökumppanina. Osallisuustyön pohjustukseksi
haastatel�in yhteistyössä Siun soten ja maakuntaliiton osallisuusasiantun�jan
kanssa maakunnan kuntajohtajat. Järjeste�in yhteistyössä Kon�olahden, Val�mon ja Rääkkylän kun�en kanssa kuntalaisillat osallisuusteemalla. Iltoihin osallistui kunnan pää�äjiä, virkamiehiä ja kuntalaisia yhteensä yli 100 henkilöä.
Osallistu�in Joensuun kaupungin strategiatyöhön tuomalla osallisuus- ja järjestönäkökulmaa Joensuun kaupungin hyte-valmistelutyöryhmän työskentelyyn.
Yhdistyksen tavoi�eena on kiinni�ää erityistä huomiota eri syistä haavoi�uvassa asemassa olevien ja palvelujärjestelmästä syrjäytyvien osallistumismahdollisuuksiin. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä Joensuun kaupungin kanssa Rantakylän
Hyvinvoin�aseman kehi�ämistyössä Kake-hankkeen rahoituksella. Rantakylä-Utra-Mutala-alueen asukkaille suunna�u Matalan kynnyksen hyvinvoin�asema -hanke päättyi huhtikuun lopussa. Hankkeessa keskeistä oli yhteyksien
vahvistaminen alueen järjestötoimijoihin ja heidän roolinsa rakentaminen osaksi
hyvinvoin�aseman toimintaa. Asemalla jatke�in mm. matalankynnyksen palveluohjauspäivystystä, järjestölähtöistä Apua Arkeen -päivystysrinkiä ja Hyvän
Olon-ryhmätoimintaa. Alueen kohtaamispaikkoihin jalkaudu�in päivystämään
sekä järjeste�in kaikille avoin järjestöilta, jossa kerä�in alueen toimijoiden ja
asukkaiden palaute�a hyvinvoin�aseman toimijoille ja Siun Sotelle. Järjeste�in
hankkeen päätöstapahtuma, jonka sisällöistä vastasivat hankkeen osallistujat
itse. Valmistaudu�in hankkeen jälkeiseen aikaan ja Siun Soten tuomiin muutoksiin mm. helpo�amalla asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyötahojen �edonhakua päivi�ämällä hyvinvoin�aseman �edo�eet, ilmoitustaulut ja Facebook-sivut ajan tasalle. Teh�in myös Hyvinvoin�aseman perehdytyskansiot aseman
kahvihuoneisiin sekä esimiehille palvelukokonaisuuden hahmo�amiseksi ja
uusien työntekijöiden perehdy�ämisen tueksi. Varmiste�in Apua Arkeen-päivystysringin jatkuvuus ja suunnitel�in Hyvän Olon-ryhmätoiminnan jatkoa Siun
Soten ja järjestötoimijoiden kanssa. Ohja�in hankkeen osallistujia ja asiakkaita
eteenpäin mahdollisuuksien mukaan. Toteute�in hankkeessa mukana olleen
sosiaalityön opiskelijan toimesta palau�een kerääminen hankkeen osallistujilta/asiakkailta, hyvinvoin�aseman toimijoilta ja yhteistyökumppaneilta hankkeen arvioinnin tueksi. Hanke koe�in eri�äin merki�äväksi hyvinvoin�aseman
toiminnan kehi�ämisen sekä uudenlaisen yhteistyön ja yhteishengen luomisen
kannalta. Työlliste�in palkkatuella aulaemäntä hyvinvoin�asemalle. Aulaemäntä oli vastaano�amassa asiakkaita, opastamassa heitä aseman palveluissa sekä
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keräämässä asiakaspalaute�a. Aulaemäntätoiminta jatkui yhdistyksen toimintana hankkeen pää�ymisen jälkeen.
IKAROS-hankkeessa edistetään yksinäisyy�ä kokevien ikämiesten osallisuu�a ja
mielen hyvinvoin�a etsivän vanhustyön keinoin ja ikämiesten omiin tarpeisiin
pohjautuen. Hanke saa rahoituksensa STM:n Terveyden edistämisen määrärahoista, jota koordinoi THL.
Hankkeen toiminta alkoi valmistelutyöllä vuoden alussa hankkeessa osa-aikaises� aloi�aneen suunni�elijan toimesta. Käytännön toiminta käynnistyi toukokuussa, jolloin hankkeessa aloi� yhteisökehi�äjä. Hankkeen toimintamuodoiksi
muotoutuivat osallistujien tarpeiden pohjalta: etsivä työ, yksilötyö (keskusteluapu, matalan kynnyksen palveluohjaus, asioin�apu, ko�käynnit), ryhmätoiminta
(Velmut ja KiihtelysVelmut), verkostotyö ja vaiku�aminen sekä vertaismiestoiminta (Vertaisvelmut). Lisäksi muun toiminnan ohessa teh�in paljon retkiä, vierailuja ja osallistu�in erilaisiin tapahtumiin. Ikaros-toiminta keski�yy pääosin
Rantakylään, Kiihtelysvaaraan ja Enoon ja yhteensä IKAROS-hankkeen toimintoihin osallistui vuoden aikana 100 eri henkilöä.
Yhteistyöverkosto muodostui luontevas� arjen tarpeiden perusteella. Tärkeimpiä yhteistyötahoja olivat mm. Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakun�en diakoniatyö, Siun Soten vanhus- ja aikuissosiaalityö sekä ikäihmisten kanssa työtä
tekevät järjestöt. Hankkeessa oli mukana myös opiskelijaharjoi�elijoita.
Yhdistyksen Kathy-toiminnan avulla tue�in ihmisten �etoteknistä osaamista ja
osallistumismahdollisuuksia. Kansalaistalolla ylläpide�in ne�kahvilaa sekä järjeste�in neljä digi-info�laisuu�a älypuhelinten sovelluksista ja WhatsAppin käytöstä. Kansalaistalon digi- ja atk-neuvontaa käy� vuoden aikana 165 asiakasta.
Digineuvontapalvelu jalkautui MSL:n Sähäkkä–sähköisten palveluiden �laisuuksiin Liperiin, Juukaan ja Rääkkylään sekä Rantakylän Lähiötalolle.
Kansalaistalolla jatke�in Joensuun Sossufoorumin toimintaa Soropin ja Siun soten yhteistyönä (3 kokoontumista). Sossufoorumin ja Kelan yhteistyönä järjeste�in Toimeentulotuen kyselytunnit Kansalaistalolla 19.5 ja 3.11. Yhteistyössä
Siun soten kanssa järjeste�in avoin keskustelu�laisuus Siun soten mielenterveys- ja päihdepalveluihin lii�yen. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 108 osallistujaa.
Kansalaistalolla toimi yhdistyksen työntekijänä ohjaaja tammikuussa ja syys-joulukuussa.
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Maahanmuu�ajatyön keskus Sillan purkaudu�ua yhteistyömuotona Joensuun
kaupungin kanssa, käynniste�in yhteisö�la Aava (Siltakatu 20), jossa oli yhdistyksen omaa monikul�uurisuustoimintaa, järjestöjen tukea ja työllistymisen tukea, sekä Joensuun seudun monikul�uurisuusyhdistyksen JoMonin toimintaa ja
Suomen Pakolaisavun Joensuun toimisto. Aavan aulavastaano�o järjeste�in järjestöjen kesken yhteistyönä o�aen huomioon sekä maahanmuu�ajien e�ä työllistymisvalmiuksiaan koho�avien tarpeet. Aavan avajaiset pide�in toukokuussa. Yhteisö�la Aavaa kehite�in helpommin lähesty�äväksi esimerkiksi erilaisten
�loissa kokoontuneiden ryhmien kau�a. Yhteistyötä maahanmuu�ajapalveluiden kanssa rakenne�in kehi�ämällä �edonkulkua Aavan ja maahanmuu�ajapalveluiden viikkopalaverien välillä. Lisäksi Aavalla pide�in yhteistyössä Karelia
AMK:n SIMHE-työn kanssa päivystyksiä korkeakouluopintoihin tähtääville maahanmuu�ajille.
Yhdessä muiden järjestöjen kanssa toteute�in Joensuun maahanmuu�ajapalveluiden �lauksesta kiin�öpakolaisten vastaano�okokeilu marras-joulukuussa. Kyseessä oli uudenlaisen mallin kokeilu, jossa kiin�öpakolaisten vastaano�o
toteutetaan viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä. Tarkoituksena oli edistää kiin�öpakolaisten nopeampaa verkostoitumista ja erilaisten
palveluiden pariin löytämistä sekä tarjota asioin�apua tavalla, joka mahdollistaa
nopean itsenäisten elämän aloi�amisen Suomessa. Yhdistys osallistui kokeiluun
yhteisökehi�äjän 20% työajalla, joka käyte�in vapaaehtoistyön koordinoin�in.
Vapaaehtoiset toimivat asioinnin ja julkisilla liikennevälineillä liikkumisen oppaina ja tutustu�vat kiin�öpakolaisia kaupunkiin.
Kokeilu oli onnistunut saapuneiden perheiden kannalta, mu�a herä� myös kysymyksiä siitä, minkälaisin resurssein ja reunaehdoin kokeiltu malli voisi tulevaisuudessa toimia järjestöjen näkökulmasta
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen rahoi�amassa PROMEQ/New Start
Finland-hankkeessa ediste�in vuosina 2014-2017 oleskeluluvan saaneiden pakolaisten osallisuu�a. Yhdistys oli mukana pilo�na Itä-Suomen yliopiston New
Start Finland -osahankkeessa. Yliopisto toteu� hankkeessa tutkimuskyselyn
pakolaisten hyvinvoinnista (touko-elokuu), johon pilo� rekrytoi osallistujat Joensuussa (55 hlöä). Tutkimustulokset valmistuivat joulukuussa, ja niitä esitel�in
sekä Joensuussa e�ä Kuopiossa. Pilo�ssa kartoite�in pakolaisten kotoutumisen
ja työllistymisen haasteita ryhmätapaamisissa (15 tapaamista, 48 pakolaistaustaista henkilöä) ja kohtaamisissa, etsi�in haasteille yhteisiä ratkaisuja ja tuo�in
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osallistujien tarpeita esille monikul�uurisuusverkostoissa. Ryhmätapaamisiin
kutsu�in myös kotoutumispalvelujen tarjoajia, jolloin pakolaistaustaisilla osallistujilla oli mahdollisuus tuoda esiin tarpeitaan ja antaa suoraa palaute�a ja
kehi�ämisehdotuksia heille suunna�uun toimintaan. Erityisen tärkeäksi nousi
kohderyhmän osallistamisen tärkeys jo toimintojen suunni�eluvaiheeseen. Välineenä Promeq-hankkeessa oli yhteiskunnallinen markkinoin�, jonka avulla yritetään aikaansaada pysyviä muutoksia käytösmalleissa niin, e�ä tästä hyötyvät
sekä yksilö e�ä yhteisö.
Työllisyyden asiakasraa� on keskustelu- ja kehi�ämisryhmä, jonka tarkoituksena on tuo�aa �etoa, kokemuksia ja mielipiteitä työllistymiseen lii�yvistä palveluista. Asiakasraa� on jäsenilleen oiva mahdollisuus vaiku�aa, ehdo�aa, antaa
palaute�a sekä ideoida yhdessä muiden jäsenten kanssa. Asiakasraa� kokoontui
neljä kertaa vuonna 2017 ja siellä käsitel�in seuraavia teemoja: keinot työllistymisen tukemiseksi (TE-toimiston toimeksianto), keinot työkyvystä huoleh�miseen (Joensuun kaupungin toimeksianto), raa�laisten työllisyyspalvelukokemusten kirjaaminen tarinoiksi, ajankohtaiset lakiehdotukset, ideoin�a valmistuville
suunnatusta työllistymispalvelusta (ELY-keskuksen toimeksianto) sekä toimiminen vertaistamisryhmänä työ�ömän iden�tee�ä koskevaan väitöskirjatutkimukseen. Raa�laisia haastatel�in Karjalaiseen, Viikko Pohjois-Karjalaan sekä YLE
Pohjois-Karjalan radioon. Raadin edustaja kutsu�in eduskunnan työelämä- ja
tasa-arvovaliokuntaan kuultavaksi.
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2.

Järjestöt

– toimintaedellytysten ja järjestöjen kansalaistoiminnan edistäminen
– työllistämisen, vies�nnän, monikul�uurisuuden tukeminen
– järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen
Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnan kautta tuetaan paikallisten yhdistysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiä sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Paikallisyhdistysten toimintaa tukemalla tavoitteena on
luoda edellytyksiä järjestöjen tasavertaisemmalle osallistumiselle paikalliseen
kumppanuuden ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Tietoverkkojen mahdollisuuksia hyödynnetään kehittämistyössä. Sosiaaliturvayhdistysten yhteistoiminnan
kautta haetaan vaikuttavampia yhteistoiminnan muotoja. Järjestöjen ja julkisen
sektorin vuoropuhelun kehittäminen on keskeinen ulottuvuus toimintojen vaikuttavuuden kannalta.
KAJO-keskus-hanke toimii ajalla 2016-2018. Kuntakumppaneina olivat Joensuu,
Kon�olah�, Liperi, Ilomantsi, Outokumpu, Polvijärvi, Lieksa, Nurmes, Val�mo
ja Kitee. KAJO-keskuksessa työskenteli kolme työhönvalmentajaa, työnetsijä,
kaksi työllistämissihteeriä (1,5htv) sekä kaksi kehi�ämispäällikköä. Hanke tarjosi järjestöille tukipalvelua palkkatukityöllistämisessä työnantajan velvoi�eiden
hoitoon ja työntekijän työhönvalmennukseen lii�yen. Vuoden aikana vierail�in
lähes kaikissa (63kpl) KAJO-keskuksen asiakasyhdistyksissä yhdistyskierroksen
merkeissä. Jellin yhdistyksille suunna�u työllistämissivusto päivite�in ja sen rinnalle rakenne�in yhdistystyöstä kiinnostuneille työnhakijoille suunna�u sivusto. KAJO-keskus -hankkeesta teh�in vaiku�amistyötä kommentoimalla kolmea
hallituksen esitystä sekä vastaamalla maakuntauudistukseen lii�yvään kyselyyn.
KAJO-keskuksen työhönvalmennuksessa ja samalla palkkatukityössä yhdistyksessä aloi� 100 henkilöä vuoden aikana. Työnetsinnässä asiakkaana aloi� 84
hlöä. Asiakkaista 17 suori� amma�llisia opintoja jo yhdistystyösuhteen aikana
ja 8 hlöä kävi yrityksessä näy�ämässä taitojaan siirtotyön kau�a. KAJO-keskuksen työhönvalmennuksen ja työnetsinnän asiakkaista 62% löysi työ- tai koulutuspaikan. Ryhmämuotoisia koulutuksia järjeste�in työnhakija-asiakkaille 14
kpl ja yhdistystyönantajille 3 kpl. Yhdessä muiden työllisyystoimijoiden kanssa
järjeste�in kaksi rekrytoin�tapahtumaa ja yritysvierailukampanja Joensuussa
sekä yrityssoi�okampanja Nurmeksessa. KAJO-keskus kutsui säännöllises� kool-
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le maakunnan työllisyystoimijoita yhteistyötapaamisiin. Työllisyystoimijoille järjeste�in keväällä kehi�ämispäivä palvelumuotoilun teemalla ja syksyllä koulutus itsensä suojaamisesta ihmistyössä. Sekä yhdistystyöllistämisen aloi�amiseen
e�ä työnetsinnän asiakasohjautumiseen lii�yvät Lean-kehi�ämistyöt saa�in valmiiksi kesällä.
KAIKU-hanke jatkoi toimintaansa ja hanke sai jatkoaikaa ja lisärahoitusta vuoden
2018 loppuun as�. Hanke�a rahoi�vat Euroopan sosiaalirahasto, ELY -keskus
sekä Joensuun kaupunki ja Kon�olahden kunta. Toimintavuonna asiakkaita oli
yhteensä 157.
KAIKU:ssa jatkui asiakkaiden räätälöityjen kuntoutus-, koulutus- ja työllistymispolkujen rakentaminen. Yhdistyskentän työmahdollisuuksia hyödynne�in
ja yhteistyötä teh�in 24 eri yhdistyksen kanssa. Polut joh�vat kuntou�avasta
työtoiminnasta (11 henkilöä) työkokeilun (5 henkilöä) kau�a palkkatukityöhön
yhdistykseen (20 henkilöä) ja osatutkinnon suori�amiseen (8 henkilöä). Hankkeen asiakkaista 14 innostui opiskelemaan ja suori� opintoja. Kotovalmentajan
työhönvalmennukseen osallistui 62 asiakasta. Turvapaikanhakijoille järjestet�in yhteensä 21 TET -jaksoa suomalaiseen työelämään tutustumiseksi. Lisäksi
hankkeessa oli 60 maahanmuu�ajataustaista asiakasta työhönvalmennuksessa.
Nostot vuoden 2017 asiakastyöstä: yritysyhteistyö tuo� tulosta ja hankkeen asiakkaista 13 työllistyi ns. avoimille työmarkkinoille ja lisäksi yksi henkilö aloi�
tutkinnon osan suori�amisen kuntou�avan työtoiminnan aikana.
Yhteistyössä KoordiPOK-hankkeen kanssa palveluita kehite�in ja asiakkaille
hanki�in uusia palveluita. Maahanmuu�ajien yri�äjävalmennus oli uudenlainen valmennus yri�äjyyteen suomalaisessa yhteiskunnassa, ja valmennukseen
osallistui 16 asiakasta. Työnetsintäpalvelu käynnistyi huh�kuussa ja palveluun
osallistui 8 asiakasta. Koh� amma�llista koulutusta (Kohta) -koulutuksen tavoitteena oli antaa osallistujille valmiuksia suori�aa amma�llinen tutkinto, ja koulutuksessa aloi� 16 asiakasta. Lisäksi jatke�in Työelämälähtöistä suomen kielen
valmennusta, jonka tavoi�eena on madaltaa rekrytoinnin kynnystä. Palveluun
osallistui 15 asiakasta, ja työnantajien kokemukset palvelusta olivat posi�ivisia.
Yhdistysten työtehtävien opinnollistaminen käynnistyi ja ensimmäinen opinnollistaminen valmistui Lähiötalolla. Toimintavuonna hankkeen ulkoinen kehi�ävä
arvioin� saa�in päätökseen.
KUMINA-kokeilu käynnistyi helmikuussa 2017 kumppanuussopimuksella Joensuun kaupungin kanssa. KUMINA -toimintamalli syntyi KAIKU:n asiakastyön ko-
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kemusten pohjalta sekä yhteisen kehi�ämistyön tuloksena, jota teh�in Joensuun
kaupungin, kansalaisjärjestöjen ja TE-hallinnon kanssa. Toimintamallin kehi�ämistä jatke�in Asiakaskeskeinen prosessivalmennus verkostoille (Lean green
belt) -koulutuksessa. KUMINA -kokeilussa Joensuun kaupunki ohjasi työhön ja
koulutukseen suuntaavat kuntou�avan työtoiminnan asiakkaat Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistyksen sosiaaliohjaajalle, joka etsi asiakkaan kanssa kuntouttavan työtoiminnan paikan yhdistyskentältä. Sosiaaliohjauksen lisäksi asiakas sai
työhönvalmennusta. Tavoi�eena oli, e�ä asiakkaat siirtyisivät noin 6-9 kuukauden jälkeen työhön tai koulutukseen. KUMINA:ssa aloi� kaksi sosiaaliohjaajaa.
Asiakkaita KUMINA:ssa oli 63 ja kuntou�avan työtoiminnan jaksoja toteute�in
20 eri yhdistyksessä. KUMINA -toiminta osoi�autui toimivaksi malliksi ja kumppanuussopimus allekirjoite�in myös vuodelle 2018.
KATHY-toiminta (Stea Ak) tuki järjestöjen �etoteknistä ja vies�nnällistä osaamista. Kathy toimi yhdistyksen ja kansalaistalon työntekijöiden atk-tukena
sekä vastasi Kansalaistalon, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toimipisteen, ISO:n, Pohjois-Karjalan Muis� ry:n ja sekä yhteisö�la Aavan toimijoiden
54 työaseman ja 5 palvelimen ylläpidosta ja toimivuudesta. Oﬃce 365-palvelu
ote�in työntekijöiden käy�öön. Työntekijöille järjeste�in kolme Outlook-koulutusta. Valmistel�in ja käy�öönote�in kaksi Windows-palvelinta. Tuote�in
yhdistykselle, yhdistyksen hankkeille sekä Järjestöasiain neuvo�elukunta Janelle vies�ntämateriaalia: mainoksia, kiitos-, pos�-, ja käyn�kor�eja sekä esi�eitä.
Kajo-hankkeelle toteute�in kahden �laisuuden videoin� ja videoiden editoin�.
Muiden yhdistysten �etoteknistä osaamista tukevia järjestökäyntejä oli 28 kpl.
Puhelimitse ja sähköpos�tse muita yhdistyksiä neuvo�in 13 kertaa.
Vuonna 2017 toteute�in Jelli-järjestö�etopalvelun laajami�ainen uudistaminen. Rakenteellises� ja sisällöllises� uudiste�u Jelli.ﬁ uusine sivustokokonaisuuksien toteute�in osaksi valtakunnallista toimeksi.ﬁ-verkkopalvelukokonaisuu�a.
Uudiste�u Jelli julkais�in elokuussa. Rakenne�a ja sisältöjä uudiste�in ja laajenne�in myös loppuvuoden aikana. Kesällä käynniste�in Jellin vies�ntä- ja
markkinoin�yhteistyö. Virran Varrella suunni�eli uuden vies�nnällisen ilmeen,
jonka pohjalta Kathy toteu� 8 erilaista prin�mainosta sekä neljä leh�mainosta
paikallisleh�in. Yhteistyössä Rookie Communica�onsin kanssa toteute�in radio- sekä somemarkkinoin�kampanja: 4 somekampanjavideota sekä sisältökohdennetut somepostausten sarjat. Rookie Communica�ons tuo� sisältöä myös
lehdistö�edo�eisiin sekä yhdistyksille suunna�uihin sähköisiin markkinoin�kirjeisiin.
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Jelli-järjestö�etopalvelusta pide�in esitys kuudessa järjestöjen tai sote-amma�laisten �laisuudessa sekä esitel�in neljässä eri yleisötapahtumassa. Jellin
uu�skirje lähete�in 21 kertaa ja valtakunnallinen hyvinvoin�alan tapahtuma�edote kerran. Jellin uu�skirje sai 281 uu�a �laajaa ja vuoden lopussa �laajia
oli yhteensä 1108. Jellin kehi�ämisen tueksi luotu toimitusneuvosto, kokoontui 3 kertaa. Osallistu�in paikallisJanejen ja järjestörallityöryhmän tapaamisiin
sekä valtakunnallisen toimeksi.ﬁ-verkoston työskentelyyn ja yhteisen verkkopalvelukokonaisuuden kehi�ämiseen. Jake-hankkeen kanssa järjeste�in viisi yhdistysten vies�ntäkoulutusta: Weebly-ne�sivu-koulutus, valokuvauskoulutus,
valokuvien käsi�ely -koulutus, Instagram-työpaja sekä yhteiskunnallinen markkinoin�-�laisuus.
JAKE-hankkeessa (Stea C-avustus) kehite�in järjestöjen toimintaedellytyksiä
yhteistyössä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ja Pohjois-Karjalan
Kylien kanssa vuosina 2013-2017. Hanke�a pääte�in jatkaa tammi-helmikuu
2018. Hankkeessa yhdistyksen roolina on kehi�ää JANE:n toimintaa ja vapaaehtoistoimintaa sekä järjestöjen monikul�uurisuustyötä (Moni-Jake).
JAKE-hankkeen kokonaisuudessa työste�in kolmea yhteistä kehi�ämisen kärkeä: järjestö-kunta-yhteistyössä järjestöyhteistyön ohje�a, järjestöjen keskinäisessä Yhdistyshuoltamoa ja kansalaistoiminnassa Vapaaehtoistoiminnan
verkostoa. Työpajapäivät kehi�ämiskärjistä järjeste�in 30.-31.3. Järjestöjen
Hankehautomot järjeste�in 24.1. ja 21.2. Hankkeen yhteisistä kehi�ämiskärjistä
erityises� Yhdistyshuoltamon ja Vapaaehtoistoiminnan verkoston kehi�äminen
kuului Moni-Jaken toimintaan.
Syksyllä järjeste�in Yhdistyshuoltamon palveluiden paketoin�työpaja. Yhdistyshuoltamo julkais�in uudistetun Jellin yhteydessä ja löytyy osoi�eella www.yhdistyshuoltamo.ﬁ. Yhdistyshuoltamon sekä vapaaehtoistoiminnan sivuston jelli.
ﬁ/vapaaehtoistoiminta markkinoin�kierros teh�in syksyllä 2017 (jatkuen tammi-helmikuun 2018) yhteistyössä Järjestö 2.0 ja Kathy-toiminnan kanssa. Hankkeen loppuseminaari järjeste�in 8.11.2017, jonka yhteydessä julkais�in JAKEn
tarina – Järjestö- ja kansalaistoimintaa kehi�ämässä -kirja hankkeen aikana tehdystä kehi�ämistyöstä Pohjois-Karjalassa.
Moni-Jake/ vapaaehtoistoiminnan kehi�äjä toimi Pohjois-Karjalan Järjestöasiain
neuvo�elukunta JANEn, JANEn työvaliokunnan ja koulutustyöryhmän (JaneKo)
sihteerinä, osallistui �laisuuksien ja Järjestöralli -kierroksen suunni�eluun ja
toteutukseen, koordinoi järjestöjuhlan järjestelyjä sekä vastasi JANEn �edo�a-
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misesta. JANEn sihteerin työt siirtyivät MoniJAKElta Järjestö 2.0-hankkeelle elokuussa 2017.
Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvo�elukunta JANE (www.jelli.ﬁ/jane) on
maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. Neuvo�elukunnan jäsenet edustavat
järjestöjä eri toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantun�jaryhmänä maakuntaliitossa. Vuoden 2017 aikana JANE jatkoi yhdistysten
yhteistyönä Järjestöralli-kierrosta, Pyhäselkään (16.1.) ja Outokumpuun (19.1.)
syntyivät Paikallis-JANEt. JANE järjes� arkistoin�koulutuksen yhdistystoimijoille
(59 osallistujaa), Järjestöt maakuntauudistuksessa -�laisuuden (69 osallistujaa), Yhdessä – Pohjois-Karjalan järjestöjuhlan (300 osallistujaa), valitsi vuoden
JärjestöStaran (13 ehdotusta) ja oli mukana Vapaaehtoisten päivän toteu�amisessa. Kuntavaaleissa JANE haastoi ehdokkaita Kuka saa järjestöjen äänen
-kampanjalla. 77 ehdokasta teki lupauksen tukea yhdistystoimintaa kuntapäättäjänä. Uudiste�in Koon� Yhdistysten ja koulujen yhteistyömahdollisuuksista
Pohjois-Karjalassa, jonka levitys oli Pohjois-Karjalan ala- ja yläkouluihin sekä
lukioon. Maakuntauudistuksessa JANE nime�in yhdeksi maakuntauudistuksen
muutosfoorumiksi 2/2017. Hyvinvoinnin ja elinvoiman muutosfoorumeihin
nime�in JANEn edustajat. JANEn toiminta käynnistyi uudella kokoonpanolla
9/2017. Tue�in JANEn uuden kokoonpanon (2017-2018) käynnistymistä mm.
perehdy�ämällä toimijoita sekä paikallis-Janejen toimintaa mm. järjestämällä
yhteisiä �laisuuksia. JANEn toiminnoista �edote�in mm. JANEn verkkosivuilla,
Facebookissa, uu�skirjeellä, Järjestöralli-kierroksella ja kuntavaalikampanjassa.
JANE-toimintamallia esitel�in Itä-Suomen yhdistystoimijoille sekä valtakunnallises�. Miun yhistys - Pohjois-Karjala -yhdistysohjelman latauksia oli vuoden aikana noin 1000. Uudiste�in JANEn ne�sivut osana Jelli-uudistusta. Aloite�in
JANE vies�nnän kehi�äminen.
Vapaaehtoistoiminnan kehi�ämisen osalta koordinoi�in Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkostoa, verkosto kokoontui 10 kertaa. Verkoston tapaamisiin ja toimintaan osallistui vuoden aikana noin 40 eri tahoa. Käy�in keskusteluja toiminnan jatkosta verkoston toimijoiden kanssa. Jatkossa verkoston
koollekutsumisvastuu on Ko�kartanoyhdistys ry:llä. Verkosto järjes� Vapaaehtoisten päivän 4.12. pop up -kahvilan, jota oli järjestämässä yhteistyössä 32 henkilöä ja kaiken kaikkiaan 25 eri tahoa; yhdistyksistä, Siun sotelta, Joensuun ev.lut.
seurakunnalta, Karelia amma�korkeakoulusta sekä Karjalaisen kul�uurin edistämissää�ö. Kahvilassa kävi yhteensä noin 250 kävijää. Toimi�in vapaaehtoistoimintaa tarjoavien yhdistysten yhteyshenkilönä ja koordinoi�in vapaaehtoisten
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päivän tapahtuman järjestelyjä. Järjeste�in Uu�a virtaa vapaaehtoistoimintaa-koulutus (16 osallistujaa) yhdessä Joensuun Mahdollisuuksien Torin kanssa. Aloite�in tekemään opinnäytetyönä vapaaehtoistoiminnan mainosvideota
tavoi�eena tehdä monimuotoista vapaaehtoistoimintaa näkyväksi. Päivite�in
vapaaehtoistoiminnan tehtävät, uudiste�in vapaaehtoistoiminnan ne�sivut
osana Jelli-uudistusta sekä pide�in kolme Jellin käy�ökoulutusta yhdistystoimijoille. Osallistu�in valtakunnallisen Toimeksi.ﬁ-verkkopalvelun kehi�ämistoimintaan vapaaehtoistoiminnan sivujen osalta.
Moni-Jake/Monikul�uurisen järjestötoiminnan kehi�äjä koordinoi Pohjois-Karjalan järjestöjen monikul�uurisuusverkostoa MOVE:a ja Lieksan maahanmuuttajatoimijoiden tapaamisia sekä osallistui Joensuun seudun rasismin vastaiseen
työryhmään ja edus� monikul�uurisuustyötä tekeviä järjestöjä Pohjois-Karjalan
maahanmuu�oasiain toimikunnassa ja Itä-Suomen ETNOssa. Itä-Suomen monikul�uurikeskukset tapasivat Suomen monikul�uurikeskukset ry SuMon tapaamisissa Mikkelissä ja Kuopiossa.
Maahanmuu�ajien osallistumista pohjuste�in järjestämällä keskustelu�laisuuksia, koulu�amalla osallisuuden portaista, ohjaamalla alan hankkeita ja
osallistumalla ohjelmatyöhön, järjestämällä Osaamisfestarit yhteistyössä Vaarakirjastojen ja JoMonin kanssa 28.11. sekä tukemalla toiminnallises� PROMEQ-osallisuushanke�a. Rasismin vastaisessa työssä järjeste�in 9.11. Kristalliyön kulkue ja selvite�in mm. asuinaluekohtaisia kiistoja.
Maahanmuu�ajien hyväksi tehtävän vapaaehtoistyön tukemista jatke�in, mm.
Joensuun Global Clinic paperi�omien terveydenhuollon kanavana. Paperi�omat-teeman julkisuus keski�yi työn ee�siin pohdintoihin (Talen�a-lehden haasta�elu ja Paperi�omat-blogi)
Järjeste�in osallisuuskoulutus yhteistyössä Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalvelujen kanssa maahanmuu�ajien kanssa työskenteleville (13 osallistujaa).
Vuonna 2017 käynniste�in valtakunnallinen STYKE – Sosiaaliturvayhdistysten
kehi�ämishanke. Hankkeessa järjeste�in vuoden aikana kehi�ämistyöpajoja noin 2/3 maakun�en sosiaaliturvayhdistyksille. Palaute kehi�ämispajoista
oli hyvää, ja työpajojen näh�in lisäävän ymmärtämystä käsiteltävistä aiheista.
Hankkeessa teh�in yhteistyötä kaikkien sosiaaliturvayhdistysten kanssa, ja uusia
kehi�ämistyöpajoja suunnitel�in yhdistysten kanssa alkuvuodelle 2018. Tue�in
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Kainuun Sosiaaliturvayhdistyksen ylimääräinen yleiskokouksen järjestämistä,
jonka jälkeen yhdistyksen toiminta heräsi henkiin noin viiden vuoden hiljaiselon
jälkeen.
Ne�sivuja rakenne�in kolmelle yhdistykselle (Etelä-Savon sosiaali- ja terveys
ry; esavonsotu.com, Hämeen sosiaaliturvayhdistys; hsty.ﬁ ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveys ry; kumppanuusverkosto.ﬁ). Somekanavia peruste�in kahdelle
yhdistykselle (Satakunnan sosiaali- ja terveys ry, Kainuun Sosiaaliturvayhdistys).
Rakenne�in yhteistä ne�sivustoa, joka julkaistaan alkuvuodesta 2018. Jäsenhankintaesi�eet valmiste�in Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysturvayhdistykselle. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistykselle tarjo�in vies�nnällistä
tukea media�edo�eiden ja sosiaalisen median sisällöntuotannon muodossa.
Mediaseurantaa tarjo�in yhdistyksille Witpik-mediaseurannan muodossa syksyllä 2017. Peruste�in Facebook-ryhmä, jonka tavoi�eena on parantaa keskinäistä �edonkulkua yhdistysten välillä. Tällä hetkellä ryhmässä on 33 jäsentä.
STYKE-hanke tukee Sosiaaliturvayhdistysten neuvo�elukunnan toimintaa.
Neuvo�elukunnan kanssa järjeste�in kaksi kokousta, 15.3.2017 Helsingissä
ja 5.9.2017 Levillä. Kokoukset toimivat yhteisten asioiden areenoina sekä STYKE-hankkeen ohjausryhminä. Lisäksi järjeste�in elokuussa 2.0 -hanketeemalla
tapaaminen Lahteen, jossa kerä�in odotuksia SOSTEn koordinaa�ohankkeelle.
2.0 -hankkeiden osalta hankehakua tue�in hankehakemuksia kommentoimalla.
SOSTEen suuntautuvaa toimintaa koordinoi�in �edo�amalla SOSTEn toiminnasta, muistu�elemalla jäsenistön jäsenmaksuista ja keräämällä henkilöesityksiä
SOSTEn toimielimiin. Valmistel�in sosiaaliturvayhdistysten lausunnot valinnanvapausuudistuksesta molemmille lausuntokierroksille. Lausunnoissa painotet�in maakunnallista näkökulmaa ja järjestöjen toimintaedellytyksiä. Kuntavaaleihin tarjo�in hankkeessa suunniteltuja vaalivaiku�amismateriaaleja.
STYKE-hankkeessa ja yleistoiminnassa teh�in kehi�ämisyhteistyötä Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen SAKKE-hankkeen kanssa järjestämällä yhteisiä kehi�ämispäiviä.
Yhdistys käynnis� elokuussa Järjestöt 2.0 -hankekokonaisuuden (Stea Suomi
100 haku). Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen avulla vahvistetaan järjestöjen
roolia ja toimintaverkostoja Pohjois-Karjalassa Siun sotessa ja maakuntauudistuksessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisten tukena kunta- ja maakuntatasolla. Hankkeen avulla tuetaan myös maakunnan yhdistysten ja asukkaiden
digiosallisuu�a.
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Hanke�a esitel�in eri toimijoille ja yhteistyökumppaneille sekä rakenne�in
yhteistyössä toimintasuunnitelmaa. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen muun toiminnan ja järjestökentän kanssa vahviste�in järjestöjen roolia Siun sotessa ja maakuntauudistuksessa. Laadi�in yhteistyössä
kumppanuuspöydän kanssa ehdotus Siun soten toimintasuunnitelmaan 2018.
Kumppanuuspöytä koostuu hankkeen kanssa kumppanuussopimuksen tehneistä toimijoista: 11 järjestön, Järjestöasiain neuvo�elukunta JANEn, Siun soten
ja maakuntauudistuksen edustajista. Kumppanuuspöytä toimii hankkeen keskeisenä keskustelu- ja kehi�ämisalustana toimenpiteiden eteenpäin viemisessä. Käynniste�in koulutusyhteistyö järjestö- ja osallisuusteemoista Siun soten
koulutusyksikön kanssa sekä vies�ntäyhteistyö Jelli.ﬁ:n lii�yen. Pohjois-Karjalan
JANEn sihteerin tehtävät siirtyivät elokuun alusta Järjestö 2.0 -hankkeen järjestökehi�äjälle.
Toteute�in digikierros Pohjois-Karjalan alueella yhdessä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen KATHY-toiminnan ja Moni-JAKEn kanssa. Kierroksella kerä�in
yhdistyksiltä käy�ökokemuksia JELLI.ﬁ -järjestö�etopalvelusta, �etoa yhdistysten digiosaamisesta ja digitarpeista. Teh�in digikysely (70 vastausta) Käynniste�in maakunnallinen digityöryhmä. Osallistu�in maakunnallisten hankkeiden
yhteisiin verkostotapaamisiin (SOSTE ry koordinaa�o) ja vie�in vuoropuheluun
hyviä käytänteitä Pohjois-Karjalasta.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja pi� koulutusta tai puheenvuoron järjestöjen roolista ja/tai osallisuuden ulo�uvuudesta: Maakuntaliiton hyvinvoin�ryhmässä (2
x), Pohjois-Karjalan hyvinvoin�sensseillä, Karelia amk:n opiskelijoille, Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntapoli�ikan ja sosiologian opiskelijoille, TSL:n vuosikokouksen osallistujille Joensuussa, Siun soten palvelupäälliköille, Siun soten
ja kun�en neuvo�elukun�en yhteisessä seminaarissa, Siun soten valtuustoseminaarissa, Vanhustyön keskusliiton johtajaseminaarissa, Lape -kärkihankkeen
valtakunnallisessa kokoontumisessa, Joensuun seudun kansalaisopistossa, Pohjois-Karjalan järjestöfoorumissa, yhteensä n. 600 osallistujaa. Yleistoiminnan
kehi�ämispäällikkö pi� puheenvuoron osallisuudesta tai järjestöyhteistyöstä
SOSTEn ja Kuntaliiton �laisuudessa Helsingissä, SOSTE Talkissa Oulussa, Outokummun, Val�mon ja Polvijärven järjestöilloissa, Val�mon asukas- ja järjestöillassa, Meijän maakunnan osallisuustyöryhmässä, Joensuun kaupungin hyte-valmisteluryhmässä, Invalidiliiton Ota sote haltuun -�laisuudessa Joensuussa,
Asukkaiden maakunta -seminaarissa Kuopiossa ja valtakunnallisilla Sairaalavapaaehtoisten päivillä Joensuussa, yhteensä n. 240 osallistujaa.

15

Yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa järjeste�in maaliskuussa Kuntatalolla ministeri Anu Vehviläisen pyynnöstä osallisuusseminaari, johon osallistui maakun�en muutosjohtajia ja jossa Pohjois-Karjala oli case-esimerkkinä
osallisuustyöstä.
Yhdistyksen taloussuunni�elija osallistui Tal�o -hankkeen raportoin�koodisto
järjestöille -työskentelyyn, jonka tarkoituksena on saada valtakunnallinen koodisto eri rahoi�ajien ja toimijoiden välille. Taloussuunni�elija esi�eli �linpäätöksen kahdeksan asiakasyhdistyksen kokouksessa. Yhdistysten toimihenkilöille
anne�in henkilökohtaista ohjausta talousarvion laa�miseen, Katso-tunnisteiden käy�öön, kassavirran arvioin�in ja STEA:n maksusuunnitelman laa�miseen
lii�yvissä asioissa. Yhdistysten työnantajuu�a tue�in tarjoamalla käy�öön työajanseuranta-, matkalasku- ja vuosilomaseurantalomakkeita sekä tarjoamalla
työsuhdeneuvontaa. Yhdistyksen jäsenpalveluina tuote�in kirjanpito- ja palkanlaskentapalveluita 39 yhdistykselle. Jäsenpalveluihin rekrytoin�in osa-aikainen työntekijä lisäresurssiksi.
Stean nuorelle paikka auki -tuella palka�u yhdistysassisten� toimi yhdistyksen yleisissä avustavissa tehtävissä: valmisteli kokousten tarjoiluja ja osallistui
kokouksiin muis�ota kirjoi�aen, kirjoi� puhtaaksi asiakirjoja, listauksia ja luetteloita. Yhdistysassisten� oli mukana järjestämässä Jäidenlähtöpyöräilyä. Yhdistysassisten� päivi� Vertaistoimintaa Joensuun alueella 2017-oppaan �edot,
osallistui KAJO-�edo�een ja palkkatukipaikkojen-listauksen tekemisiseen, kokosi ja kirjoi� Jellin uu�skirje�ä. Yhdistysassisten� toimi mukana Jelli-järjestö�etopalvelun suunni�elussa ja kehi�ämisessä, teki sivurakenteita ja nostotoimintoja, syö� �etoja järjestelmään sekä kasasi ohjeistuksen muille Jellin käy�äjille
käytössä olevista nosto-määri�eistä ja luoki�eluista. Yhdistysassisten� oli myös
mukana esi�elemässä Jelli-järjestö�etopalvelua kahdessa tapahtumassa.
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3.

Yhteiskuntapoli�ikka

– alueelliseen sosiaali- ja terveyspoli�ikkaan vaiku�aminen
– muihin yhteiskuntapoli�ikan lohkoihin vaiku�aminen
– alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelu
Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on vaikuttaa siihen, että ihmisten hyvinvoinnin näkökulma on osana päätöksentekoa. Sosiaalisen näkökulma tarvitaan elinkeinopolitiikan rinnalle. Keskeistä on yhteistyö muiden järjestöjen, kuntien, aluekehitysviranomaisten, sosiaalialan osaamiskeskuksen ja eri oppilaitosten kanssa.
Alueellista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa kehitetään paikallisen, maakunnallisen
ja valtakunnallisen vuoropuhelussa. Keskeistä on nostaa sosiaalipolitiikan ulottuvuutta ja sosiaaliturvan kysymyksiä terveyden edistämisen rinnalle osaksi hyvinvoinnin kokonaisuutta.
Yhdistyksen keskeinen sosiaalipolii�nen ponnistus oli maakunnan yhteisen sote-tuotantoalueen Siun soten rakentamiseen osallistuminen asukas- ja järjestönäkökulman edistämiseksi.
Yhdistys oli mukana Styke-hankkeen tuella organisoimassa vaivaisukkopyöräilyä ja -seminaaria Kaus�sen kansanmusiikkijuhlien yhteyteen yhteistyössä Keski- ja Etelä-Pohjanmana sosiaali- ja terveysturvayhdistysten ja THL:n
edustajan kanssa. Perinteinen Jäidenlähtöseminaari järjestettiin yhteistyössä
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Joensuun osaston ja Itä-Suomen yliopiston
yhteiskuntapolitiikan laitoksen kanssa. Seminaarissa pohdittiin laajasti sitä
miten sosiaalipoliittiset kysymykset näkyvät kirjallisuudessa, pääpuhujana oli
kirjailija Aki Ollikainen. Yhdistys oli mukana Taidepyöräilyn järjestämisessä
osana Jäidenlähtökokonaisuutta
Oppilaitosyhteistyötä teh�in erityises� Karelia-amma�korkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Yhdistys toimii Karelia amk:n avainkumppanina. Sosionomiopiskelijoille pide�in toiminnanjohtajan ja kehi�ämispäällikön yhteistyönä
jakso Civil society and par�cipa�on, johon lii�yen opiskelijat (36) jalkautuivat
alueen yhdistyksiin poh�maan osallisuuden merkitystä yhdistysten työssä. Yhdistys osallistui Karelia amk:n uuden opetussuunnitelman työstämiseen järjestöjen
ja osallisuuden roolin vahvistamiseksi sosiaali- ja terveysopinnoissa. Yhdistyksen toiminnoissa ja hankkeissa oli useita harjoi�elijoita ja opinnäytetyöntekijöi-
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tä. Yliopiston yhteiskunta�eteiden aloi�aville opiskelijoille esitel�in järjestöjen
toimintaa ja työllistämismahdollisuuksia. Karelia-amma�korkeakoulun opinnäytetyöpäivässä esitel�in opinnäytetyön tekemisen paikkoja ja työelämäpäivässä harjoi�elumahdollisuuksia yhdistyksessä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja
osallistui Karelia amk:n työelämäkumppanina amma�korkeakoulun ulkoiseen
auditoin�ryhmään. Joensuun lyseon lukion opiskelijoille esitel�in maakunnan
järjestökentän ja yhdistyksen toimintaa (26 opiskelijaa).
Yhdistys toimi ak�ivises� alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelun edistämisessä erityises� SOSTEn kau�a. Yhdistyksen toiminnanjohtaja toimi Sosten valtuustossa ja sosiaaliturvayhdistysten neuvo�elukunnassa, jonka kau�a ote�in
kantaa mm maakun�en rooliin yhteisessä vaiku�amistyössä. Työllisyystoiminnasta kommentoi�in SOSTEn kau�a kolmea hallituksen esitystä, jotka lii�yivät
julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin sekä tulevaan kasvupalvelu-uudistukseen.
Edustukset
Yhdistys teki vaiku�amistoimintaa eri työryhmien kau�a.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula edus� yhdistystä seuraavissa työryhmissä:
• Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) elokuuhun 2017
• Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvo�elukunta (JANE) elokuuhun 2017
• Itä-Suomen yliopiston neuvo�elukunta
• Sisäisen turvallisuuden ohjelman Itä-Suomen koordinaa�oryhmä
• Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hyvinvoin�ryhmä (varajäsenenä Johanna
Seppänen)
• Kansalaistoiminnan kehi�ämishankkeen (Joensuun kaupunki) KAKE:n ohjausryhmä (vpj)
• Veikkauksen hallintoneuvosto
• Joensuun kaupungin Siltoja rakentamassa (Amif) -hankkeen ohjausryhmä
(varajäsen Ville Elonheimo.)
• SOSTE valtuusto
• Setlemen�liiton kehi�ämis- ja vaiku�avuusryhmä
• Promeq-hankekokonaisuuden yhteiskunnallinen neuvonantajaryhmä (varajäsen Ville Elonheimo.)
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•

Pohjois-Karjalan maakuntavalmistelun osallisuustyöryhmä

Muut edustukset:
• Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) hallituksessa toimi yhdistyksen edustajana hallituksen jäsen Tero Oinonen
• Elinikäisen ohjauksen (ELO/Ely) johtoryhmässä toimi kehi�ämispäällikkö
Johanna Seppänen ja yhteistyöryhmässä monikul�uurisuustoiminnan kehi�äjä
Ville Elonheimo
• Kaari-hankkeen ohjausryhmässä (Juuan vanhustentaloyhdistys) yhdistystä
edus� hallituksen jäsen Toivo Rissanen
• Pohjois-Karjalan maahanmuu�oasiain toimikunnassa yhdistyksen edustajana toimi Ville Elonheimo
• Kuopion seudun Nuorisoasuntoyhdistyksen hallinnoiman SOMA-hankkeen
Joensuun alueen ohjausryhmässä sekä päihde- ja mielenterveystoimijoiden
MIEPÄ-ryhmässä jäsenenä toimi järjestökehi�äjä Katja Hämäläinen-Puhakka
• SPR Kon�n Väylä tulevaisuuteen -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi kehi�ämispäällikkö Timo Har�kainen
• Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Ohjaamo 2.0 -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Timo Har�kainen
• Lieksan somaliperheyhdistyksen Leijat-hankkeen ohjausryhmän jäsenenä
toimi Ville Elonheimo
• Joensuun kaupungin hyte-valmistelutyöryhmässä jäsenenä toimi
kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen
• Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvo�elukunta (JANE:ssa) yhdistyksen
edustajana toimi Anne Pyykkönen
• Siun soten AVOT- ja LAPE-kärkihankkeiden ohjausryhmissä edustajana toimi
Anne Pyykkönen
• Työtä ja osaamista Pielisen Karjalan yrityksiin -hankkeen ja SMEREC-hankkeen ohjausryhmän jäsenenä toimi Timo Har�kainen
• VATES-sää�ön KeKo-hankkeen ohjausryhmän jäsenenä toimi Johanna Seppänen
• Maakuntauudistuksen elinvoiman muutosfoorumissa varajäsenenä toimi
järjestökehi�äjä Hanna Kääriäinen
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4.

Seuranta ja arvioin�

Yhdistys jatkoi toimintavuonna arvioinnin kehi�ämistä. Hankkeiden osavuosikatsaukset teh�in arvioin�suunnitelmia hyödyntäen ja yhdistyksen hallitus kävi
arvioin�keskustelun toiminnan osalta tammikuussa ja elokuussa. Yhdistys teki
joulukuussa sidosryhmäkyselyn, johon tuli 152 vastausta. Kysely tuo� konkree�sta �etoa ja toiveita toimintojen kehi�ämisen suunnasta. Kyselyn an�a käsitellään hallituksen kokouksessa, yhdistyksen kehi�ämispäivillä ja osana hankkeiden arvioin�a ja toimintojen kehi�ämistä.

Opinnäytetyöt:
Kurki Jani ja Romppanen Laura, Karelia AMK (sosionomi)
”OLIHAN MULLEKKI VÄLILLÄ VAIKEETA LÄHTEE KOTTOO, NI KYLLÄ TÄÄ NYT ON
IHAN ELÄMÄÄ HELPOTTAVVAA ET ON SIT JOTTAI.” – Mielenterveyskuntoutujien
kokemuksia mielenterveyspalveluista ja heidän näkemyksiään palvelujen kehittämiseen lii�yen.
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5.

Yhdistyksen tukirakenteet, vies�ntä ja työhyvinvoin�

Yhdistyksen projek�en ja toimintojen tukena toimi kehi�ämisrakenne KAMU.
KAMU-päiviä pide�in toimintavuoden aikana neljä, ja niiden aikana käsitel�in
osavuosikatsauksia, aikatauluja, työsuhdeasioita, työhyvinvoin�a ja sisällöllisiä
kysymyksiä eri teemojen pohjalta. KAMU-päivien yhteyteen rakenne�in yhteistä virkistäytymistä.
Yhdistyksen kunkin projek�n tai toimintakokonaisuuden alueella toimi �imirakenne. Tiimit kokoontuivat säännöllises� ja sisältöjä ja haasteita käsitel�in yhteises� suhteessa tavoi�eisiin. Yhdistyksen toiminnasta julkais�in ainakin 37 kirjoitusta alueen sanomalehdissä. Yhdistyksen jäsenille lähete�in 2 jäsenkirje�ä ja
järjeste�in jäsenaamiainen toimintojen kehi�ämiseksi. Yhdistyksen toiminnasta �edote�in ak�ivises� sosiaalisen median palveluissa. Vies�ntää tehoste�in
Facebookissa (sivulla 631 seuraajaa, koko vuoden ajalta yksi�äisten julkaisujen
ka�avuuden keskiarvo noussut vuoden 2016 lukemasta 317 351 henkilöön
vuonna 2017) ja Instagramissa (200 seuraajaa). Twi�eriä käyte�in organisaa�o- ja vaiku�amisvies�ntään (381 seuraajaa, twiiteillä keskimäärin 350 näy�ökertaa/päivä). Käynniste�in yhdistyksen juhlavuoden suunni�elu ja toteute�in
juhlavuoden some-kampanjan julkaisumateriaali valmiiksi juhlavuo�a varten.
Yhdistyksen työhyvinvoin�a kehi�ää työsuojelutoimikunta, johon kuuluvat
työsuojelupäällikkö (tj), luo�amusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut. Työsuojelutoimikunta kokoontui 9 kertaa. Työhyvinvoinnin tueksi tammikuussa teh�in
henkilöstölle työhyvinvoin�kysely, jonka tulokset käsitel�in hallituksessa ja
yhteises� KAMU –päivässä. Työsuojelutoimikunta käsi�eli kokouksissaan mm.
�loihin lii�yviä kysymyksiä ja asiakastyötä tekevien työssäjaksamista. Työergonomiaohjauksia jatke�in, perehdytysopas ja työsuojeluohjelma päivite�in,
tasa-arvosuunnitelma laite�in vireille sekä yhdistykselle laadi�in salassapitosopimus. Osa henkilöstöstä osallistui EA-1 -kurssille. Yhdistys hankki yhdessä
Pohjois-Karjalan Muis� ry:n kanssa �loihin deﬁbrillaa�orin. Lisäksi päivite�in
yhteistyössä henkilöstön kanssa henkilöstösuunnitelma.
Työntekijöillä oli käytössä lounassetelit ja liikunta- ja kul�uurisetelit työhyvinvoinnin edistämiseksi. Jatke�in kokeilua, joka mahdollis� tunnin liikunta- tai
kul�uurihetken viikossa keskellä työpäivää työaikana.
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Yhdistyksen luo�amushenkilöinä toimivat Timo Har�kainen ja varalla Ville
Elonheimo. Yhdistyksen työsuojeluvaltuute�uina toimivat Suvi Tahvanainen ja
varalla Min�u Hy�nen

Yhdistyksen projek�en ohjausryhmät:
KAJO-keskus
Merja Mäkisalo-Ropponen, pj kansanedustaja
Sari Riikonen, Joensuun kaupunki, varajäsen Tarja Husso
Jussi Sallinen, Nurmeksen kaupunki, varajäsen Riikka Räty-Ignatius, Lieksan
kaupunki
Tiina Eskelinen, Kiteen kaupunki, varajäsen Hilkka Ikonen, Ilomantsin kunta
Milla Paasu, Kontiolahden kunta, varajäsen Virpi Kettunen
Hinni-Mari Laukkanen, SPR Kontti
Taina BenDaoud Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry,
varajäsen Ritva Kurkinen
Merja Blomberg, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Riitta Väistö, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, varajäsen Riikka
Korkalainen
Ritva Rusi, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, varajäsen Antero Kallinen
Mari Suhonen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, varajäsen Ulla Mauranen
Päivi Kiiskinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Pauli Tahvanainen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry /hallitus
Elina Pajula, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Sanna Saastamoinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, KAIKU-hanke
Kaiku-projekti
Giray Ali, Arife Oy
Jokinen Eeva, Itä-Suomen yliopisto/Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Kallinen Antero, Pohjois-Karjalan TE-toimisto
Knuuttila Leena, Muisti ry
Kuiri Mervi, Joensuun kaupunki, konsernihallinto
Kuronen Ari, Paiholan vastaanottokeskus
Kurki Kirsti, ViaDia ry, Joensuu
Paasu Milla, Kontiolahden kunta
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Ollila Tuuli, SiunSote, sosiaali- ja perhepalvelut
Rusi Ritva, Pohjois-Karjalan TE-toimisto
Vartiainen Riikka, Joensuun kaupunki, työllisyyspalvelut
Lappeteläinen Raisa, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, KoordiPOK
Hartikainen Timo, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Pajula Elina, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Seppänen Johanna, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Kimmo Kettunen, Etelä-Savon ELY -keskus, rahoittajan edustaja
JAKE
Antero Puhakka (pj), Itä-Suomen Yliopisto
Johanna Ahvalo, Joensuun kaupunki, terveyspalvelut
Katja Kolehmainen, Pohjois-Karjalan Martat
Marjaana Lahti-Koski, Suomen Sydänliitto
Tuomas Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu
Timo Reko, Maaseudun Sivistysliitto
Taisto Volotinen, Pohjois-Karjalan Kylät
Arja Jämsén, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Jari Horttanainen, Joensuun kaupunki
Jere Penttilä, Kontiolahden kunta
Anu Niemi, PKSSK Perusterveydenhuollon yksikkö
JAKE -johtoryhmän jäsenet
Elina Pajula, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
Kaisa Hiltunen Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
Tuomo Eronen/Johanna Junno, Pohjois-Karjalan Kylät
Järjestöt 2.0
Jukka-Pekka Lätti, (pj) kehitysjohtaja, Outokummun kaupunki
Anu Niemi, kehittämisjohtaja, Siun sote
Maarika Kasonen, kunnanjohtaja, Heinävesi
Maarita Mannelin, osallisuusasiantuntija, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Helena Hirvonen, lehtori, Itä-Suomen yliopisto
Henna Myller, koulutuspäällikkö, Karelia amk
Heini Lehikoinen, hyvinvointikoordinaattori, Joensuun kaupunki
Kaisa Hiltunen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan kansanterveydenkeskus
Teija Sivonen, toiminnanjohtaja, Kotikartanoyhdistys ry

23

Johanna Junno, kyläasiamies, Pohjois-Karjalan Kylät ry
Sanna Heinonen, varapuheenjohtaja, P-K Järjestöasiain neuvottelukunta JANE
Elina Pajula, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Anne Pyykkönen, kehittämispäällikkö, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
IKAROS- hankkeen ohjausryhmä:
Tuula Kiviniemi, palvelujohtaja, Siun sote
Annamari Savela, kehittämispäällikkö, Joensuun kaupunki
Miia Pasanen, lehtori, Karelia Ammattikorkeakoulu
Olli Humalajärvi, diakoni, Rantakylän seurakunta/diakoniatyö
Arja Jämsén, yksikön johtaja, Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus ISO
Arja Pöntinen-Heinonen, palvelupäällikkö, Siun Sote/aikuissosiaalityö
Matti Väistö, hallituksen pj., Osuuskunta Viesimo,
Anniina Löytönen, toiminnanjohtaja, Joensuun Setlementti
Minna Turunen, toiminnanjohtaja P-K:n Mielenterveysomaiset FinFami ry
Anne Pyykkönen, kehittämispäällikkö, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Elina Pajula, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
(Annaliisa Pieviläinen, toiminnanjohtaja, Parempi Arki ry)
Styke-hankkeen ohjausryhmänä toimi valtakunnallinen Sosiaaliturvayhdistysten neuvo�elukunta.

Yhdistyksen talous ja jäsenistö
Yhdistyksen toimintoja ja projekteja rahoi�vat Stea, Siun sote, Pohjois-Karjalan
TE-toimisto, ESR, THL, Pohjois-Karjalan maakuntalii�o, Joensuun, Nurmeksen,
Kiteen, Outokummun ja Lieksan kaupungit sekä Ilomantsin, Kon�olahden, Val�mon, Polvijärven ja Liperin kunnat. Toiminnan kokonaistuotot olivat toimintavuoden aikana 1,6 miljoonaa euroa. Tilinpäätös osoi�aa ylijäämää 3.578 euroa.
Yhdistyksellä oli 36 järjestöjäsentä ja 35 henkilöjäsentä.
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Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa ja pi� lisäksi 3
sähköpos�kokousta. Huh�kuussa ja lokakuussa pide�in erilliset hallituksen iltakoulut, joissa teemoina olivat tulevan juhlavuoden suunni�elu ja osallisuus,
jossa alustajana oli THL:n erikoistutkija Anna-Maria Isola. Maaliskuussa vuosikokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet:
Pirjo Myyry (pj)
Toivo Rissanen (vpj)
Eeva Jokinen
Arja Jämsén
Tuomas Lappalainen
Tero Oinonen
Pauli Tahvanainen
Airi Turunen
Yhdistyksen sihteerinä toimi Kajo-keskuksen kehi�ämispäällikkö Johanna Seppänen ja taloudenhoitajana yhdistyksen taloussuunni�elija Piia Heikkinen. Toiminnanjohtajan sijaisena toimi Johanna Seppänen. Yhdistyksen kehi�ämispäällikkö
Anne Pyykkönen osallistui hallituksen kokouksiin.
Yhdistyksen �lintarkastajina toimi:
Yhdistyksen �lintarkastuksen hoi� Ernst&Young Oy, vastuullisena �lintarkastajana Katja Pesonen

Yhdistyksen työntekijät
Elina Pajula, toiminnanjohtaja
Anne Pyykkönen, kehi�ämispäällikkö
Piia Heikkinen, taloussuunni�elija
Ulla Kuikka, toimistotyöntekijä
Ben-Marcus Parkkinen, yhdistysassisten�
Sanni Nuu�nen, yhdistysassisten�
Sadia Muhamed, siivooja
Ihab Al Tayawi, siivooja (lomasijainen)
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JAKE-hanke
Hanna Kääriäinen, vapaaehtoistoiminnan kehi�äjä 31.7.2017 saakka
Eija Vatanen, vapaaehtoistoiminnan kehi�äjä 14.8 alkaen
Ville Elonheimo, monikul�uurisen järjestötoiminnan kehi�äjä
Olli Jolkkonen, suunni�elija
KAJO-keskus
Timo Har�kainen, kehi�ämispäällikkö
Johanna Seppänen, kehi�ämispäällikkö
Suvi Tahvanainen, työhönvalmentaja
Min�u Hy�nen, työnetsijä
Marika Myllynen, työhönvalmentaja
Minna Savolainen, työhönvalmentaja
Kris�ina Turunen, työllistämissihteeri
Heikki Ke�unen, työllistämissihteeri
Kaiku-hanke
Sanna Saastamoinen, projek�päällikkö
Hilkka Pirhonen, työhönvalmentaja
Aino Harinen, työhönvalmentaja 31.5 as�
Vuokko Palkovaara, työhönvalmentaja 22.5 alkaen
Mustafa Kamil, kotovalmentaja
Kumina-hanke
Hemmo Paakkunainen
Saara Kokkonen, perhevapaalla 18.10 alkaen
Mira Piiroinen, Saaran sij., 10.10 alkaen
Kansalaistalo
Nuu� Turkki
Susan Väistö
Kathy-toiminta
Marleena Laakso, vies�ntäkoordinaa�ori
Jarkko Rissanen, atk-asiantun�ja
Ari Harakka, atk-työntekijä
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Marko Toro, atk-työntekijä
Rantakylän hyvinvoin�asema/KAKE-hanke
Katja Hämäläinen-Puhakka, järjestökehi�äjä 30.4 saakka
Natalia Kisko, aulaemäntä
Evgeniia Lekhtonen, aulaemäntä
IKAROS-hanke
Katja Hämäläinen-Puhakka, yhteisökehi�äjä, 1.5 alkaen
Soile Nyman, suunni�elija
Styke-hanke
Aino Leppänen, yhteistyökoordinaa�ori
Timi Eskelinen, suunni�elija
Promeq-hanke
Katri Silvonen, yhteisökehi�äjä
Järjestö 2.0
Hanna Kääriäinen, järjestökehi�äjä, 1.8 alkaen
Joni Mar�kainen, digikehi�äjä
Harjoi�elijat
Alina Kolppanen, Karelia AMK
Aino Ahvenainen, UEF
Tiia Rau�ainen, Karelia AMK
Päivi Ahonen, Suomen yri�äjäopisto
Saara Kokkonen, työhönvalmentajan eat
Luukas Myller, Karelia AMK
Julia Kiiskinen, Karelia AMK
Shell Tam-Iit, Karelia AMK
Saana Randén, Karelia AMK
Sari Korhonen, Karelia AMK
O�o Pyykkönen, yläkoulun 7 lk TET
Siiri Har�kainen, yläkoulun 9 lk TET
Ville Kurki, muu
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Mansur Azizi, muu
Hassan Abdi, muu
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Yhdessä olemme enemmän.

Teette arvokasta työtä. Ottakaa
edelleen rohkeasti kantaa yhteiskunnallisiin
ongelmiin ja käyttäkää luovuutta työskentelyssänne.
Kaikkea hyvää jatkoon!

Olette tärkeä järjestö ja
hyvä yhteistyökumppani.
Tsemppiä!

Jatketaan yhteistyötä edelleen
kaikkien alueiden hyväksi.

www.pksotu.fi

