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Sosiaalipolitiikka ei ole vain järjes-
telmiä tai kokemuksia sosiaalisesta 
turvallisuudesta tai turvattomuudes-
ta. Se on myös erilaisia tapoja jär-
keillä vastauksia kysymykseen: mik-
si meillä on sosiaalipolitiikkaa? 

Asiasta käydään kiivasta keskuste-
lua. Nykyisen hallituksen järkeilyn 
mukaisesti sosiaalipolitiikka aiheut-
taa kestävyysvajetta; varat, jotka si-
joitetaan sosiaalipolitiikkaan ovat 
pois kansakunnan vauraudesta. Sik-
si hyvinvointipalveluja on karsittava 
mahdollisimman paljon ja siirrettä-
vä julkiselta sektorilta yksityiselle ja 
kolmannelle sektorille. Näin voidaan 
tuottaa riittävät ja asiakaslähtöiset 
sosiaali- ja terveyspalvelut taloudel-
lisesti ja tehokkaasti.

Yhteiskunnallisessa keskustelus-
sa on muitakin järkeilyjä. Suomessa 

ja siten myös Pohjois-Karjalassa on 
eletty ja nähty köyhyyden ja armeliai-
suuden kausi, jälleenrakentamisen ai-
ka, jolloin keskeistä oli hoitaa sodan 
aiheuttamat sosiaaliset ja taloudelliset 
hädät, ja hyvinvointivaltion läpimur-
ron aika. Tämän jälkeen elettiin noin 
kaksikymmentä vuotta hyvinvointi-

valtion rakentamisen aikaa, jolloin 
sosiaalipolitiikan ajateltiin kykenevän 
pitämään huolta siitä, että kukaan ei 
jää kuluttamisen mahdollisuuden ul-
kopuolelle. Kuluttajakansalaiset oli-
vat tyytyväisiä ja hyviä työntekijöi-
tä. Sosiaalipolitiikka ei ollut moraalia 
eikä hyväntahtoisuutta, vaan ratio-
naalista ajattelua. Käytännössä uusi 
Suomen malli kehkeytyi hitaasti, tut-
kijoiden nimeämäksi ”köyhän miehen 
pohjoismaiseksi malliksi”. 

Pohjois-Karjalassa näkyy erityisen 
selvästi muutos 1970- ja 80-lukujen 
aikaisesta sosiaalipalvelujen ja -jär-
jestelmien voimakkaasta kasvun ajas-
ta 1980-luvun lopulla alkaneeseen 
”sosiaalisen paketointiin”, kuten sosi-
aalialan toimija idean kiteytti. Hyvinä 
vuosina kunta saattoi ”pursuta rahaa” 

ja sosiaalinen oli jopa ”poliitikkojen 
mielestä trendikästä”. Tämä muuttui 
vähitellen ns hyvinvointisekoituksen 
korostamiseksi: resursseja piti löyty-
män julkisen rahoituksen ulkopuolel-
ta, tyypillisesti kolmannesta sektoris-
ta. Palveluja piti alkaa markkinoistaa, 
tilata ja kilpailuttaa. Tätä voi kutsua 
hyvinvointisekoituksen uusliberalis-
tiseksi sävytykseksi.

Pohjois-Karjalassa haluttiin kuiten-
kin pitää hyvinvointisekoitus-ajattelu 
tietoisesti erillään uusliberalistisesta 
eetoksesta: ”haluttiin, että kunnalliset 
palvelut on hyvä, sekaan uusia ratkai-
suja, ei purkamalla”. Erityisesti jär-
jestöjen rooli innovatiivisten ratkai-
sujen kehittäjänä ja toimeenpanijana 
on pohjoiskarjalainen piirre, jossa jul-
kisen sektorin toimijat olivat mahdol-
listajia, eivät ”tilaajia”. 

Pohjois-Karjalan ominaispiirre on 
ollut myös läheinen yhteistyö eri toi-
mijoiden kesken: kun tunnetaan toi-
set, ei tule päällekkäistä työtä ja asiat 
sujuvat jouheasti. Toisaalta yhteistyö 
saattaa kaatua aika mitättömiin eri-
mielisyyksiin. Joka tapauksessa Poh-
jois-Karjalassa on kehittynyt notkeus 
vastata yhteiskunnallisiin muutoksiin 
ja jopa ennakoida niitä tehden omia, 
luovia ratkaisuja. Nämä ovat edelleen 
keskuudessamme, kehitettävissä ja 
käytettävissä, kun esitämme puheen-
vuoroja siihen keskusteluun, jota käy-
dään sosiaalipolitiikan tulevasta, par-
haasta mahdollisesta järkeilystä.

(Lainaukset ja  lisää asiasta voi lu-
kea vuonna 2014 ilmestyvästä Ismo 
Björnin toimittamasta kirjasta Raja ja 
maakunta. Pohjois-Karjalan historia 
1939-2012.)

Otsikko 2

Miten sosiaalipolitiikkaa 
on järkeilty 75 vuotta
Pohjois-Karjalassa?

PÄÄKIRJOITUS

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdis-
tys rekisteröitiin itsenäiseksi toimijak-
si 3.10.1938  - 75 vuotta sitten. Toi-
minta katsotaan kuitenkin alkaneeksi 
jo vuonna 1925, jolloin Joensuun Kun-
nalliskodilla perustettiin Suomen Köy-
häinhoitovirkailijain Pohjois-Karjalan 
haaraosasto. Ensimmäiseksi puheen-
johtajaksi valittiin kunnalliskodin joh-
taja Paavo Lahti, sillä tärkeäksi kat-
sottiin, että puheenjohtajana toimii 
mieshenkilö!

Jo perustettaessa tarkoituksena oli 
koota yhteen alalla toimivia henkilöi-
tä ja lisätä heidän tietotaitoaan. Lisäk-
si haluttiin kehittää huoltomenetelmiä, 
sillä koulutuksen ja osaamisen tarve 
oli tuon ajan  Suomessa huutava.  Jä-
seninä yhdistyksessä oli lakimääräi-
sen köyhäinhoitoalan työntekijöitä, 
eri yhdistysten edustajia ja huoltoalan 
hallinnollisia johto- ja toimihenkilöitä. 

Vanhoja pöytäkirjoja on antoisaa lu-
kea. Vuosien 1920-40 aikana pidettiin 
paljon kokouksia ja esitelmätilaisuuk-
sia. Aiheita kokouksissa olivat mm. 
kunnalliskodin ruokalista, työpuku-
kysymys ja miljoona-arpajaiset. Kou-
lutuksia ja luentoja pidettiin aiheista: 
sterilisoimislain täytäntöönpano, mikä 
on edullisin huoltomuoto vajaaälylli-
sille lapsille, aviottomien lasten huolto 
ja sijoitus, yhteiskunnallisen huoltotoi-
men yleisiä perusteluja, liinavaattei-
den hoito ja ravitsemisen perusteet.  

V 1939 vuosikokousesitelmän aihee-
na  oli  valon ja pimeyden kamppailu ja 
sairasmielisten hoidon järjestäminen. 
Välirauhan aikana yhdistys otti huol-
lettavakseen kummilapsen puolitois-
tavuotiaan Raili Elisabethin, jonka isä 
oli kaatunut talvisodassa. Kummilasta 
tuettiin ”jonkin verran rahassa, mutta 
suurin piirtein luonnossa”: mm hankit-
tiin vaatteita, lammas ja lääkärin apua. 
Sodan jälkeiset esitelmien aiheet sota-
pojan työhuolto, raittiushuolto ja  siir-
toväenhuolto kertovat ajan tarpeista. 

1960 luvulle tultaessa toiminta kuu-
lostaa jo nykykieleen ymmärrettäväm-
mältä ja vuosikokouksessa 1962  suo-
malaisen sosiaalipolitiikan isä,  Heikki 
Varis esitelmöi aiheesta ”Sosiaaliturva 
1960-luvulla” 1960-luvun arvomaa-
ilmasta kertovat myös esitelmät per-
hepinnareiden huollosta ja alkoholi-
liikkeen toimenpiteistä väkijuomien 
käytön ohjaamiseksi toivottuun suun-
taan sekä nuorison seksuaalisesta pa-
hantapaisuudesta.

”Vaivalloiset matkat ja hajalleen ri-
potellut jäsenet” eivät tyrehdyttäneet 
yhdistyksen toimintaa vaikeinakaan 
vuosina. Vuosikymmenien ajan yhdis-
tyksen toiminta perustui - kuten yhdis-
tystoiminta nykyäänkin -ihmisiin, jot-
ka antoivat ja antavat  omaa aikaansa 
rakentaakseen yhteistä hyvää.  

Tämän lehden tarkoituksena on 
osoittaa kunnioitusta näille histori-
an toimijoille ja sille työlle, mitä asi-
alle omistautuneet ihmiset ovat täs-
sä maakunnassa tehneet. Haluamme 
myös nostaa esille sosiaaliturvan nä-
kökulmasta ajankohtaisia, hankalilta 
tuntuvia kysymyksiä väliinputoajista, 
osallistavasta sosiaaliturvasta ja eriar-
voisuuden etenemisestä. Osana histo-
riallista jatkumoa esittelemme vuoros-
tamme yhdistyksemme hankkeita ja 
niiden kautta tehtävää työtä osallisuu-
den, moniarvoisuuden, työllisyyden ja 
monikulttuurisuuden edistämiseksi.

Yhdistyksemme tavoitteena on ol-
la ihmisen asialla. Tämä on vaativa ja 
vastuullinen tehtävä. Toivomme tästä 
keskustelua ja yhteydenottoja.

Sosiaali-
turvan
historia

Elina Pajula, Toiminnanjohtaja

ALUEELLISTA  
HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ: 
SOHVI-HANKE 2012-2014

Lue lisää blogistamme sohvihankeitasuomi.blogspot.fi 

Osallistu keskusteluun Facebookissa  
www.facebook.com/sohvihanke ja  
Twitterissä @SOHVIhanke, #sohvihanke

TARJOLLA  
TÄYDENNYSKOULUTUSTA 
Järjestämme yrityksille ja yhteisöille täydennys-
koulutusta lyhyistä henkilöstökoulutuksista 
laajoihin koulutuskokonaisuuksiin ja kehittämis-
hankkeisiin. Täydennyskoulutukset räätälöidään 
tarvittaessa tilaajan tarpeiden mukaisesti.  
Karelia-amk:n henkilöstö ja asiantuntijat ovat  
laajasti yritysten ja työyhteisöjen käytettävissä.  
Katso lisää www.karelia.fi

SOHVI

KOKEMUKSISTA 

HYVINVOINTIA

Professori Eeva Jokinen
Itä-Suomen yliopisto

SoSiaaliturva 
pähkinänkuoreSSa
’’Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan 
ihmisarvoisen elämän edellyttämää 
turvaa, on oikeus välttämättömään 
toimeentuloon ja huolenpitoon’’

Perustuslaki 19§

Sosiaalivakuus on järjestetty sosiaalisten henkilöriskien varalta. 
Esimerkiksi vanhuuden, työttömyyden, sairauden ja kuoleman varalta.

Sosiaaliavustus on rahaa, jota maksetaan ennakolta määrätyin 
ehdoin. Esimerkiksi lapsilisä, työttömyysturva ja peruspäiväraha.

Sosiaalihuolto on osa sosiaaliturvaa, jolle on ominaista 
yksilöllinen tarvehankinta. Esimerkiksi toimeentuloturva. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut  ovat osa sosiaaliturvaa.

Lue lisää sosiaaliturvasta www.stm.fi

Pohjois-Karjalassa
on kehittynyt 
notkeus tehdä 
omia luovia 
ratkaisuja.
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Miten sosiaalipolitiikkaa 
on järkeilty 75 vuotta
Pohjois-Karjalassa?

Suomi on eräs maailman parhaista 
maista. Professori Juho Saari, Itä-
Suomen yliopistosta muistuttaa, että 
historiallisesti Suomessa ei ole kos-
kaan mennyt niin hyvin kuin vuon-
na 2008. 

Hyvä keskimääräinen kehitys peit-
tää alleen sen tosiasian, että kaikki 
suomalaiset eivät ole pärjänneet yh-
tä hyvin. Suomalaisen sosiaaliturva-
järjestelmän ja yhteiskunnan pohjat 
vuotavat.

Kaikkein näkyvin näistä huono-
osaisuuden ”notkelmista” on kaupun-
kien katuja kiemurteleva leipäjonojen 
Suomi. Professori Saari johtaa usei-
ta hankkeita, jotka pureutuvat näiden 
politiikan katveisiin sijoittuvien ryh-
mien tilanteeseen. 

Esimerkiksi leipäjonohankkeessa 
on haastateltu reilut 3300 leipäjono-
jen asiakasta. Pitkäaikaisasunnotto-
mia ja mielenterveyskuntoutujia on 
haasteltu kumpiakin noin 400 ja nar-
komaaneja reilut 100.

Leipäjonojen Suomi syntyy työ-
markkinoiden ja perherakenteiden 
muutoksen, vuokra-asumisen kus-
tannusten ja etuuksien alhaisen tason 
yhteisvaikutuksesta. Suurin yksittäi-
nen ryhmä on ikääntyvät työttömät 

ja eläkeläiset.  Keskeisin taustalla 
oleva tekijä on asumiskustannusten 
nopea nousu, joka puolestaan aiheu-
tuu vuokra-asuntomarkkinoiden toi-
mimattomuudesta. Vuokra-asuntojen 
tarjonnan lisääminen näyttäisi olevan 
keskeinen ratkaisu näihin ongelmiin.

Toinen keskeinen notkelma liittyy 
mielenterveyskuntoutujiin. Näitä kos-
keva tutkimus on nostanut esiin pal-
velujärjestelmän toimimattomuuden 
muutenkin heikossa asemassa olevi-
en mielenkuntoutujien elämässä. 

Mielenterveyskuntoutuvat ovat saa-
neet monta kertaa enemmän kolhuja 
kuin väestö keskimäärin. Heillä on 
omassa elämässään asunnottomuut-
ta, köyhyyttä, vaikeita avioeroja,  
hoidotta jäämistä ja montaa muu-
ta samankaltaista tapahtumaa hyvin 
runsaasti väestön keskimääriin ver-
rattuna. Saari kysyykin, pitäisikö mie-
lenterveyskuntoutujien aseman pa-

rantaminen alkaa heidän elinoloistaan 
eikä palvelujärjestelmästä käsin. Sen 
uudistaminen ei poista perustavanlaa-
tuisempia huono-osaisuuden syitä.

Kaiken kaikkiaan suomalaisen so-
siaaliturvajärjestelmän pohja vuotaa 
ja ihmisiä valuu sen lävitse huono-
osaisten notkelmiin. Professori saari 
muistuttaa, että maailman parhaassa 
maassa olisi kyllä käytössä välineet 
ja resurssit tämän ongelman ratkaise-
miseen kohdentamalla resursseja uu-
destaan väestöryhmien välillä. 

Poliittisesti tämän ongelman ratkai-
su ei kuitenkaan ole prioriteetti kas-
vun ja työllisyyden edistämiseen kes-
kittyvässä Suomessa. 

Huono-osaisuuden 
notkelmat hyvinvoivassa 
Suomessa

 Hyvinvointisosiologian professori Juho Saari:

Jaana Hiltunen

Sosiaali-
turva

nykyisin

KOLUMNI

Hyvinvointi-
valtion tuuletusta

Suomalainen hyvinvointivaltio on ol-
lut menestystarina. Se on luonut edel-
lytyksiä hyvälle elämälle, taannut so-
siaalista turvallisuutta ja yhteiskunnan 
eheyttä. Siihen pohjaa erinomainen 
kilpailukykymme. Hyvinvointival-
tiolla on takanaan kansalaisten vank-
ka luottamus. Me emme halua luopua 
yhteiskunnan vastuulla olevista kou-
lutus-, sosiaali- ja terveyspalveluista. 
Haluamme pitää huolta kaikista, ke-
tään ei jätetä heitteille. 

Hyvinvointivaltio on suurissa muu-
tospaineissa. Pohditaan, mihin eu-
rot riittävät, kenen palvelut pitää jär-
jestää? Kuntauudistusta ajetaan kuin 
käärmettä pyssyyn. Vahva peruskunta 
vai itsenäinen kotikunta -väittely käy 
kuumana. Sosiaali- ja terveyspalve-
lujen uudistaminen on jäänyt makaa-
maan hallintohimmeleiden olkika-
saan. Sote -uudistuksen edistämiseksi 
ministeriä on vaihdettu ja oppositiota 
houkutellaan mukaan valmisteluun. 
Harva ymmärtää mitä näillä uudistuk-

Suomalaisen sosi-
aaliturvajärjestel-
män pohja vuotaa 
ja ihmisiä valuu sen 
lävitse huono-osais-
ten notkelmiin.

Sosiaali- ja terveysministeri Pau-
la Risikko käynnisti elokuun alussa 
keskustelun sosiaaliturvan vastik-
keellistamisesta. Pian alettiin puhua 
osallistavasta sosiaaliturvasta. 

Mistä on kysymys?  Monien mielestä 
yhteiskunnalla on oikeus vaatia jotain 
vastiketta etuuksista. Toisella puolel-
la ovat sitten ne, joiden mielestä taas 
köyhää kyykytetään.

Tähän saakka aktivointi ja osalli-
suus ovat tarkoittaneet lähinnä työhön 
osallistumista. Se on toki edelleen tär-
kein aktiivisen kansalaisuuden muo-
to, vaikka 20 vuoteen työtä ei ole ol-
lutkaan tarjolla kaikille. Etenkin ns. 
jokamiehen työmarkkinat ovat murtu-
neet. Keskipalkkaistenkin töiden vä-
heneminen näyttää Tilastokeskuksen 
mukaan jatkuvan. Tämä on merkin-

nyt vahvistuvaa ulostyöntöä nuorille 
ja vähemmän koulutetuille.

Tapahtunut on merkinnyt murros-
ta myös sosiaalisten oikeuksien ja 
velvollisuuksien kannalta. Edelli-
nen murros alkoi 90-luvun alussa, 
jolloin työmarkkinat ja sosiaaliturva 
käännettiin uuteen asentoon. Perus-
oikeuksien toteutuminen olikin ai-
ka ajoin uhattuna. Työmarkkinoiden 
muutosta ei kukaan hallinnut, sosi-
aaliturvan muutokset toteutettiin po-
liittisilla ja hallinnollisilla päätöksil-

lä. Vanhaa keskustelua sosiaaliturvan 
vastikkeellisuudesta käydään nyt uu-
dessa tilanteessa ja osin uusilla osal-
listujilla. Pyörää keksitään siis uudes-
taan, mutta voi olla, että mahdollisesti 
syntyvä onkin aika erilainen kuin ny-
kyiset. Sosiaaliturvaa jos mitä uhkaa 
aikamoinen kestävyysvaje.

Järjestelmässämme on tätä nykyä 
monenmoisia aktivoitumisvaatimuk-
sia, joissa on sisällä myös johonkin 
osallistumisen vaatimus. Pitää ilmoit-
tautua määräajoin ja tehdä aktivoin-
tisuunnitelmia. Päällä leijuu karens-
sin uhka. Toimeentulotukea voidaan 
alentaa 20 tai jopa 40 prosenttia, jos 
ei osallistu esimerkiksi edellä mainit-
tuihin aktivointitoimiin. Vastikkeel-
lisuuden tai osallistumisen vaatimus 
on helppo nostaa esille, mutta paljon 
työläämpää on löytää toimivat käy-
tännöt. Mitä on sellainen työ, joka 
ei kuitenkaan ole työtä, joka uhkai-
si oikeita töitä? Kuinka kauas pitää 

matkustaa 1-2 tunnin osallistumisen 
vuoksi ja päivittäinkö? 

Ratkaisut on näköjään löydettävä 
kunnissa. Toivottavasti ei valtioval-
lan toimesta tuoteta vastuutonta vas-
tikkeellisuutta, kuten nuorisotakuus-
sa näyttää hiukan käyneen. Sekin tuli 
kunnille ilman voimavaroja. Pelkkä 
moraalinen viesti keskiluokan mielik-
si olisi pulmallinen ainoana tuotokse-
na. Tarpeen olisi myös kuulla asiassa 
asianosaisimpia eli työmarkkinatu-
kiosallisia tai toimeentulo- ja asumis-
tukivastuullisia.

Vastuutonta vastikkeellisuutta?

Jouko Karjalainen, tutkija THL
Mitä on sellainen työ, 
joka ei kuitenkaan ole 
työtä, joka uhkaisi 
oikeita töitä?

silla tavoitellaan ja miten ne toimisivat 
käytännössä.

Politiikka on tullut ryminällä takai-
sin yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Kokoomusnuoret huutavat yksilön va-
pauden nimissä poterostaan niin, että 
pääministeri Katainenkin kavahtaa. 
Perussuomalaisten kritiikin ääni tun-
tuu sen rinnalla vikinältä. Keskusta 
puolustaa kotikunta-maakunta –mallia 
Sipilän kakkaroilla ja lahjoituseuroilla.  
Sosiaalidemokraatit ovat eksyksissä 
kun duunarit eivät tue ja keskiluokan 
naiset katoavat riveistä. Vasemmiston 
ja vihreiden radikaalisuus murenee, 
kun ajatus kansalaispalkasta on jo so-
sialisoitu muidenkin puolueiden käyt-
töön. 

Kuntien menoja aiotaan leikata mil-
jardilla eurolla. Odotamme hallituksen 
esitystä  asiasta marraskuussa. Säästö-
tavoite on niin suuri, että tavanomai-
sia peruspalveluja tullaan karsimaan 
ja subjektiivisiin oikeuksiin tullee ra-
joituksia.  Hallitus esittää työssäkäyn-
tialueen laajentamista. Työtä on otetta-
va vastaan jos työmatka ei kestä yli 1,5 
tuntia. Nytkin työmatkat vievät monel-
ta aikaa. Matkustat tai muutat työn pe-
rässä, sen valinnan moni on jo tehnyt.  
Nyt on kansalaiskeskustelun aika, mitä 
me haluamme.

Hyvinvointivaltio on parantanut elä-
misen mahdollisuuksia syrjäseuduilla. 
Toimiva koulutusjärjestelmä ja oma 
yliopisto ovat mahdollistaneet niin 
ammatin hankinnan kuin sosiaalisen 
nousun. Oletko miettinyt, kuinka hy-
vinvointivaltio on muokannut elämää-
si. Mikä olisi toisin? Itse olen saanut 
hyvinvointivaltiolta mittaamattoman 
paljon. Maksan mieluusti veroni, jotta 
terveydenhoito ja sosiaalipalvelut toi-
mivat ja sosiaaliturva suojaa muutok-
sissa. Tuuletan parhaan brändimme, 
hyvinvointivaltion, puolesta!

ILMOITUSLIITE

Jouko Karjalainen  toivoo entisiä 
kevyempiä tai ainakin rullaavam-
pia, mutta ennen kaikkea kestä-
vämpiä ratkaisuja työn ja sosiaali-
turvan yhteensovittamiseksi
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Työllisyys

Joensuun seutu

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

Maksutonta
yritysneuvontaa

www.josek.fi

Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa osallisuutta,
vertaistukea, järjetötoimintannan tukea, kursseja, tiloja

Sosiaalista työllistämistoimintaa: työkokeilupaikkoja, 
työhaun tukea, ammatillisen kouluttautumisen polkuja,
osatutkintojen suorittamista.
  

Kotikartanoyhdistys ry
Kartanotie 9, 80230 JOENSUU

www.kotikartanoyhdistys.fi
etunimi.sukunimi@kotikartanoyhdistys.fi

KAJO-keskus –hanke auttaa yhdis-
tyksiä hoitamaan työnantajan vel-
voitteet yhdistyksen työllistäessä 
työntekijän palkkatuella. 

Yhdistyksessä työskentelyn aika-
na työntekijä pohtii työllistymis- tai 
kouluttautumissuunnitelmiaan yh-
dessä KAJO-keskuksen työhönval-
mentajan kanssa.  

Polkuja yrityksiin –projekti etsii 
pitkään työttömänä olleille henki-
löille töitä yrityksistä. Projektissa 
autetaan myös yrityksiä palkkatu-
kiasioissa. Lisäksi KAJO-keskus ja 
Polkuja yrityksiin kokoavat maa-
kunnan työllisyystoimijoita yhteisiin 
verkostotapaamisiin. 

TYÖLLISTÄMISEN ASIALLA 
KAJO-KESKUS JA POLKUJA YRITYKSIIN 

MATKALLA  
UNELMA-AMMATTIIN
Outokumpulainen Minni Kupu-
lisoja, 32, on löytänyt unelma-am-
mattinsa hoitoalalta. Kupulisoja on 
peruskoulutukseltaan kampaaja mutta 
päätyi kokeilemaan uutta alaa vuonna 
2008. Kupulisoja työskentelee lähi-
avustajana Pohjois-Karjalan Demen-
tiayhdistyksessä, jossa hänen tehtävä-
nään on muistisairaiden asiakkaiden 
avustaminen heidän kodeissaan. 

Yhdistystyön ohessa Kupulisoja 
suoritti viime talvena lähihoitajan 
tutkinnosta kuntoutuksen tukemisen 
osatutkinnon. Tulevaisuudessa Ku-
pulisojan haaveena on kouluttautua 
sairaanhoitajaksi.

Yhdistyksessä työskenteleminen on 
tuonut minulle halua kehittää osaa-
mistani ja kouluttautua. Olisi hyvä, 
että aikuisetkin saisivat paremmin 
tietoa erilaisista opiskelumahdolli-
suuksista ja KAJO-keskuksen ja työ-

OPPIA KAIKEN IKÄÄ
Arja Kuronen, 55, työskentelee Jo-
ensuun Steinerkoululla ja opiskelee 
samalla oppisopimuksella koulun-
käynnin ja aamu- ja iltapäivätoimin-
nan ohjaajaksi. Kuroselle lasten oh-
jaaminen oli työnä jo ennestään hyvin 
tuttua, mutta häneltä puuttui alan 
tutkinto. Oppisopimuskoulutus oli-
kin Kurosen toive, ja hänen ilokseen 
myös työnantaja innostui asiasta. 

Joensuun Steinerkoulun taustalla 
on yhdistys, ja Kurosen työllistymi-
nen koululle tapahtui KAJO-keskus –
hankkeen kautta.

On todella hyvä, että KAJO-keskuk-
selta on saanut tukea työsuhdeasioihin 
ja työhönvalmennusta palkkatukijak-
son jälkeisten jatkosuunnitelmien te-
kemiseen. Myös KAJO-keskuksen 
järjestämät koulutuspäivät ovat ol-

leet virkistäviä. Teoriaopiskelu näin 
pitkästä aikaa hieman jännittää, mut-
ta ammattipätevyys on hienoa saada.

yhteisön tuki ovat olleet tärkeitä.  En 
usko, että olisin ikinä yksin edennyt 
näin pitkälle.

KESÄ IHAN PIHALLA
Taivas kattona ja työtehtäviä joka läh-
töön. Se sopii Matti Kinnuselle, 51, 
joka on saanut suvun perintönä kä-
dentaitoa ja koulunpenkiltä rakennus-
miehen oppia. 

Reilut 20 vuotta varastoalalla työs-
kennellyt mies on ahkeroinut tämän 
kesän Joensuun Ympäristötuotanto 
Oy:n viherrakentajana päätyömaa-
naan Marjalan koulupiha.

Työtahti on ollut tiivis ja tehtävät 
vaihtelevia: maansiirtoa, raudoituk-
sia, valuja, kivetyksiä, laatoitusta se-
kä aitojen rakentamista ja leikkiväli-
neiden kasausta.

-Aika kuluu hyvästi, kelloa ei ker-
kiä katella. Töitä tehdään sekä käsin 
että konein, ja luovuuttakin pitää ol-
la, aina ei ole valmiita ratkaisuja ole-
massa. Rakennusmiehen taidoista on 
ollut näissä tehtävissä paljon hyötyä.

Kinnunen löysi työnantajansa Pol-
kuja Yrityksiin – projektin kautta. 

 

Haluatko kokea osallisuutta ja kumppanuutta? 
Kaipaatko mielekästä vapaaehtoistoimintaa? 

Kiinnostaako ihmisten kohtaaminen, taide ja luovuus? 
 

Taiteesta Tunteisiin –polun esittelytilaisuus 
Joensuun Taidemuseo, 2.krs 

ti 12.11. 2013 klo 13 

Taiteesta tunteisiin -polulla ohjaaja johdattaa osallistujat  
taideteosten äärellä esitettyjen kysymysten ja tehtävien avulla  

kokemusmatkalle ajatuksiin ja tunteisiin. 
Haemme polun ohjauksesta kiinnostuneita vapaaehtoisia mukaan toimintaan. 
Lähde yhteiselle matkalle, tarjoamme valmennuksen lisäksi mahdollisuuden  

kokea yhteyttä ja elämyksiä! 

Tervetuloa tutustumaan! 

Lisätietoja: 
Anna-Maija p.044 4277 311, anna-maija.pitkanen@dementiayhdistys.fi ja 
Johanna p.044 4277 310, johanna.karppinen@tukitupa.fi 
Uudella tavalla aitoa kumppanuutta –hanke 
P-K:n Dementiayhdistys ry ja Omaiset mielenterveystyön tukena P-K:n yhdistys ry 

 

 

Kohtaamis-
ongelmia

- No terve Pentti
- Terve, Eki
- Olet kuulemma saanut 
matalan kynnyksen työpaikan?
- No olen saanut.
- Mitenkä matala kynnys 
siellä sitten oli?
- Liian matala oli!
- No mitä?
- No, Ensin iskin otsani 
suojaosuuteen ja sitten polkaisin 

tuloloukkuun.

- Päivää herra viraston herra
- Päivää, oi asiakas. Kuinka voin
 palvella?
- Hyvin voitte palvella – 
etsin tietoa kohtaanto-ongelmasta.
- No täältä sen löysitte.
- Mitä – onko täällä 
kohtaanto-ongelma?
- Kyllä on: Täällä asiakkaan tar-

peilla ja viranomaisten päätöksillä 
on merkittävä kohtaanto-ongelma.

- Päivää Hoivayrittäjä.
- Päivää herra valvonnan valvoja.
- Onkos täällä hyvin valvottu?
- No hyvin on yö valvottu ja
valvonnan valvojaa odoteltu.
- Mitäs te nyt niin valvomaan?
- No kun meillä on ny tämä laki-

sääteinen omavalvontasuunnitelma.

- Päivää taas Hoivayrittäjä.
- Päivää herra valvonnan valvoja.
- Tulimme tarkastamaan 
Omavalvontasuunnitelmanne.
- Kas tässä se on. Vaan yhtä ky-

syisin.
- No mitä kysyisitte, 
oi Hoivayrittäjä?
- Että miksi 
Omavalvontasuunnitelma?
-  No siksi, että viranomaisten 
valvontaresurssit ovat niin pienet 

– valvokoot toimijat itse itseään.
- Ja Te valvojat valvotte 
sitten Omavalvontaa?
- Jetsulleen, oi Hoivayrittäjä.
- Vaan resurssipulannehan on rat-

kaistavissa, oi valvonnan valvoja.
- Miten?
- Säätäkää laki, että Omavalvonta-

suunnitelmia ei valvo viranomainen 
vaan valvokoot omavalvojat oma-
valvontasuunnitelmia itse.

- Olette nero, oi Hoivayrittäjä: 
Kehitetään Omavalvontasuunni-

telman omavalvontasuunnitelma!

Susiahon kyy

Taivas kattona 
ja työtehtäviä 
joka lähtöön.

ILMOITUSLIITE

Työllisyyshankkeet Kinnunen näkee 
yhtenä työllistymiskanavana muiden 
joukossa. 

www.pksotu.fi
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Monikult-
tuurisuus

Koto-valmentajat 
maahanmuuttajien 
APUNA JA TUKENA
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdis-
tys on ylläpitänyt vuodesta 2009 al-
kaen Maahanmuuttajien neuvonta-
pistettä. Natalia Immonen, Samatar 
Adan Ali ja Somphan Phetchan te-
kevät päivittäin tärkeää työtä maahan-
muuttajien kotouttamisen edistämi-
seksi. Neuvontapisteellä palvelua saa 
englannin, suomen, somalian, venä-
jän ja thain kielellä. Matalankynnyk-
sen neuvontapalvelut ovat saatavil-
la kaikille maahanmuuttajille heidän 
oleskelunsa perusteesta tai maahantu-
lon ajankohdasta riippumatta. 

-Työtehtävät ovat todella monipuo-
lisia ja aika kuluu neuvontapis-
teellä nopeasti. Työtä tehdään 
niin toimistolla kuin sen ulko-
puolellakin. Autamme maa-
hanmuuttajia täyttämään 
viranomaislomakkeita, tu-
emme heitä arjenasioissa 
ja käymme yhdessä hoi-
tamassa viranomais-, 
asunto-, työ-,  
ja opiskeluasioi-
ta. Palvelum-
me ovat kaikil-

le maksuttomia ja luottamuksellista. 
Asiakkaat ovat ottaneet palvelut posi-
tiivisesti vastaan ja ovat olleet todel-
la tyytyväisiä saamaansa neuvontaan. 
-Uudet entistä avarammat ja isommat 
tilat Koulukadulla toimivat erinomai-
sesti, ja asiakkaat ovat löytäneet tän-
ne helposti kertovat Phetchan ja Ali. 

Koto-valmentajien ammatillinen 
osaaminen kehittyy koko ajan eri-
laisten koulutuksien avulla. Amma-
tillisen osaamisen kehittäminen takaa 
osaavat palvelut maahanmuuttajille. 

Tämän vuoden aiheita ovat olleet 
esimerkiksi suomalainen palvelujär-
jestelmä, sosiaali- ja terveyspalve-
lut, yhdenvertaisuus ja Suomalainen 
koulutusjärjestelmä.

-Koulutukset ovat olleet mielenkiin-
toisia ja monipuolisia.  Niiden avul-
la olemme pystyneet laajentamaan 
osaamistamme ja jakamaan tietoa 

eteenpäin neuvontapisteel-
lä. Koulutuksissa myös 
meidän oma suomen 

kieli paranee ja sana-
varastomme laajenee 
entisestään. 

  

 

Omakielisten  
koto-valmentajien  
kokeiluhanke 2013 

Maahanmuuttajien neuvontapiste 
Counseling for immigrants 
Консультационный центр для 
иммигрантов 
Xafiiska Talosiinta Ajaaniibta 
                                          
 

Avoinna / Open / Oткрыт  / Waxey furantahay / 
           

 

TI Tue Вт Talaadada               ล    10-15 

KE Wed Ср Arbacada           ล         10-17 

PE Fri Пятн Jimcada            ล         10-15        

 

Silta 

Koulukatu 24 B, 1. kerros 

Joensuu 

 
www.pksotu.fi/neuvontapiste  
 
 
 

Kirsi Lumatjärvi Palveluneuvoja,  
Counselor, Консультант по обслуживанию,  
045 276 7360 kirsi.lumatjarvi@pksotu.fi      
 
Natalia Immonen, 044 936 6486 
 
Samatar Adan Ali, 041 755 3414  
 
Somphan Phetchan, 044 953 3100 
 
Moni-JAKE: Ville Elonheimo Kehittäjä 
045 116 2060 ville.elonheimo@pksotu.fi     
 
Maahanmuuttajien neuvontapiste 
Neuvontapisteessä saat ohjausta ja neuvontaa perheeseen, asumiseen, 
toimeentuloon, työhön, vapaa-aikaan jne. liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on 
maksutonta ja luottamuksellista.  
Voimme lähteä myös asiointiavuksi.  
Palvelukielemme ovat suomi, englanti, venäjä, somali ja thai. 
Counseling for immigrants 
We offer guidance and advice concerning family issues, housing, social security, 
employment etc. Services are free of charge and confidential.  
Консультационный центр для иммигрантов 
В консультационном центре можно получить консультацию по вопросам 
семьи, жилья, доходов, работы и др. Услуги центра бесплатные и 
конфиденциальные.  
Xafiiska Talosiinta Ajaaniibta 
Xafiiska Talosiinta Ajaaniibta waxad ka heleysaa faahfaahin iyo talosiin ku saabsan 
qoyska, Degaanka, lacagta ceyrta, shaqada, waqtiga firaaqada, waxbarashada 
waxaa lagaaga jawaabayaa su, aalahaaga ku saabsan arimahaas iwm.  
                                          
                                                                     ,             , 
          ,       ,                                        . 
                                                         . 
 

Maahanmuuttajien neuvonta ja 
monikulttuurisempi Pohjois-Karjala
Ville Elonheimo

Vuonna 2008 muutama pohjoiskarja-
lainen järjestö alkoi kokoontua mo-
nikulttuurisuustyötä edistääkseen. 
Maahanmuuttajat tarvitsivat paikkaa, 
josta kysyä tietä suomalaisessa pal-
veluviidakossa. Yhdeksi yhteiseksi 
tavoitteeksi asetettiin maahanmuut-
tajien neuvonnan aloittaminen. Poh-
jois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja 
Kansalaistalo valikoituivat organisaa-
tioksi ja paikaksi.

Yhdistyksellämme on perinteet kai-
ken kansan neuvontatyöstä. Maa-
hanmuuttajien neuvontapiste, joka 
avattiin 14.9.2009, on kohdennettua 
neuvontaa. 

Suomalainen sosiaaliturva ei ole 
ihan helppo käsittää. Oman vaike-
utensa maahanmuuttajilla tekevät 
oleskelulupien kiemurat ja se, että 
vain pysyvästi Suomessa asuvat voi-
vat päästä suomalaisen sosiaaliturvan 
piiriin. 

”Mitä minun pitäisi nyt tehdä?” on 
tavallinen ydinkysymys neuvonnas-

sa. Myös ”tiedän kyllä mitä pitäisi 
tehdä, mutta tarvitsen apua sen teke-
miseen suomeksi” on tavallista. Jos-
kus asia alkaa kysymyksellä ”mitä tä-
mä tarkoittaa?” 

Monikulttuurisuustyömme on nel-
jässä vuodessa kasvanut verkostojen 
koordinointiin ja tiedottamiseen (ks. 
Moi-info tuosta kulmasta). Yhä use-
ammalle maahanmuuttajalle on toi-
minnan paikkoja – paljolti vanho-
jen ja uusien yhdistysten puitteissa. 

Monien tahojen yhteistyöllä olemme 
myös puuttuneet rasismiin.

Viimeisin kehitysaskel oli Joensuun 
kaupungin maahanmuuttajapalvelui-
den perustaminen ja järjestöjen lyöt-
täytyminen heidän kanssaan samoihin 
tiloihin. Maahanmuuttajatyön keskus 
Sillalla (Koulukatu 24 B, 1. kerros) 
toimivat myös Joensuun seudun mo-
nikulttuurisuusyhdistys JoMoni ja 
Suomen Pakolaisavun Kasvokkain-
vertaisryhmätoiminta. Tervetuloa 
käymään ja toimimaan.

Mitä Pohjois-Karjalassa taPahtuu

- maahanmuuttaja-asioissa

- monikulttuurisuuden hyväksi

- rasismia vastaan

Tilaa Moi-info

ville.elonheimo@pksotu.fi
Voit myös ilmoittaa 
omia tapahtumiasi.

www.jelli.fi/moi-info

MaahanMuuttajien Mahdollisuudet -tapahtuMa

Joensuun Urheilutalolla to 24.10. klo 10-14

Paneelikeskustelut:

10.30 maahanmuuttajanuoret ja työ

12.30 maahanmuuttajanuoret ja vapaa-aika

Järj. Moni-JAKE-hanke

ILMOITUSLIITE

SoCial SERViCES on BoTH SiDES 
of THE BoRDER-hanke
kehittää osana Enpi-ohjelmaa:

uudenlaisia yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen tukeen perustuvia 
palvelu- ja yhteistyömalleja sekä niihin liittyvää osaamista 
väljästi asutuilla alueilla Suomen ja Venäjän Karjalassa.

Kumppanit Suomessa:
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Karelia ammattikorkeakoulun 
sosiaali- ja terveysalan keskus

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen 
diakonia ja lähetystyö Filantropia ry
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Osallisuus
ja vapaa-
ehtoisuus

Ihminen on oman elämänsä paras 
asiantuntija, sanotaan. Kuitenkin on 
tavallista, että ihminen kuntalaisena 
ja palvelujen asiakkaana on toimen-
piteiden hiljainen kohde, jonka yli 
tai ohi asiantuntijat, ammattilaiset 
ja päättäjät tämän elämää suunnit-
televat, hoitavat, arvioivat ja tekevät 
siihen vaikuttavia päätöksiä.  

Ihminen on oman elämänsä paras 
asiantuntija, sanotaan. Kuitenkin on 
tavallista, että ihminen kuntalaisena ja 
palvelujen asiakkaana on toimenpitei-
den hiljainen kohde, jonka yli tai ohi 
asiantuntijat, ammattilaiset ja päättä-
jät tämän elämää suunnittelevat, hoi-
tavat, arvioivat ja tekevät siihen vai-
kuttavia päätöksiä. 

Aktiivinen osallistuminen vaatii ih-
miseltä paljon tietoa, taitoa, sinnik-
kyyttä ja rohkeutta.  Oman ääneen 

kuuluviin saaminen on erityisen 
vaikeaa silloin, kun elämässä on 
vastoinkäymisiä ja omat voimava-
rat ovat vähissä.

Tutkimusten mukaan osallisuu-
den kokemus on vahvassa yhte-
ydessä ihmisten hyvinvointiin. 
Aktiivinen osallistuminen ja vai-
kuttaminen omaa elämää, lähi-
yhteisöä, elinympäristöä ja laa-
jemmin kuntapalveluja koskeviin 
asioihin lisää parhaimmillaan ih-
misten välistä luottamusta, yhteisölli-
syyttä  ja lähentää myös kuntalaista ja 
kunnallista järjestelmää.

Kuntalaisten kokemusten huomi-
oiminen palvelujen suunnittelussa 
on myös taloudellisesti kannattavaa.  
Kun ihmiset ovat vaikuttamassa pal-
velujen suunnitteluun, osataan palve-
luja kohdentaa paremmin oikein. 

Osallisuus on eettinen valinta, jon-
ka tulisi näkyä koko organisaation toi-
mintakäytännöissä. Johdolla on suuri 
merkitys osallisuutta lisäävän työot-

teen mahdollistamisessa: on tärkeää, 
että työntekijät kokevat itsekin tu-
levansa kuulluksi omassa työssään. 
Kohtaamisen taidon lisäksi tarvitaan 
uutta osaamista, tuoreita toimintata-
poja ja selkeitä rakenteita. 

Uusina kuntalais- ja asiakaslähtöisi-
nä kehittämisen areenoina voisivat tu-

levaisuudessa toimia erilai-
set asukas- ja asiakasfoorumit, 

-raadit ja kehittäjäryhmät.  Asiakas-
palautteen kerääminen on ensimmäi-
nen askel kohti kuntalaisen äänen 
kuulemista – silloin kun palaute ote-
taan hyötykäyttöön.  

Miksipä tätä arvokasta voimavaraa, 
kuntalaisten asiantuntemusta, ei hyö-
dynnettäisi paremmin elinympäristö-
jen ja palvelujen suunnittelussa? Tä-
män mahdollisuuden hyödyntäminen 

on ennen kaikkea kiinni halusta, ky-
vystä ja uskalluksesta heittäytyä ai-
toon vuoropuheluun ihmisten kans-
sa. Täytyy vain olla luja usko siihen, 
että yhteisestä tekemisestä on kaikille 
hyötyä. Onneksi meiltä Pohjois-Kar-
jalasta löytyy uskoa ja kehittämisen 
intoa myös tällä saralla!

Anne Pyykkönen

Vapaaehtoistoiminnassa 
pienestä kasvaa suurta
Vapaaehtoistoiminta tuottaa hyvää 
mieltä niin saajalle kuin antajalle. Tä-
män lisäksi vapaaehtoistoiminta tarjo-
aa erinomaisen mahdollisuuden omi-
en tietojen ja taitojen kehittämiseen. 

Vapaaehtoistoiminnassa sinä itse päätät, 
tuletko mukaan tunniksi tai pariksi tai 
pystytkö sitoutumaan toimintaan pitem-
mäksi aikaa. Antamasi aika, oli se sit-
ten pitkä tai lyhyt, on aina arvokas. Sa-
mu Heikinmatti toimi vapaaehtoisena 
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdis-
tyksen kesäkielikurssilla 2012 vastaa-
vana opettajana. Heidi Oinonen on va-
paaehtoisena Kansalaistalon kahvilassa 
ja avunvälitystoiminnassa. 

Samu Heikinmatti kuuli mielenkiin-
toisesta vapaaehtoistoiminnan paikasta 

Samu Heikinmatti.

Heidi Oinonen.

Hanna Kääriäinen

Kansalaistalo-matalaKynnys

avoimet ovet
Kansankahvila

Nettikahvila, Atk-kurssit ja neuvonta

Vapaaehtoistoimintaa

Kokoontumispaikka

E
E
E
E

SALLI SUOSITTELEE

Joensuun Perheentalo sijaitsee Taitokorttelissa, Rantakatu 
15. Perheentalon tupa ja leikkitila ovat arkisin klo 9-15 lasten ja 
perheiden vapaassa käytössä. 
Meille voit tulla viettämään aikaa, leikkimään ja tapaamaan 
muita perheitä. Tarjolla on myös erilaista toimintaa ja neuvontaa.  
Katso lisätietoja osoitteesta: www.joensuunperheentalo.fi
www.facebook.com/JoensuunPerheentalo

Maksutonta lastenhoitoa Perheentalolla,
Leikkiverstas-toiminta tiistaisin klo 10-12 
Lasten leikkipaikkatoiminta lauantaisin klo 10-12. 
Ilmoittauduthan jokaiselle lastenhoitokerralle erikseen. 
Paikkoja on rajoitettu määrä.
Toiminta on tarkoitettu yli 3-vuotiaille lapsille.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
www.joensuunperheentalo.fi/perheentalossa-tapahtuu

Tervetuloa mukaan!

omalta oppilaaltaan työskennellessään 
suomen kielen opettajana Pohjois-Kar-
jalan Aikuisopistolla. Samua vapaaeh-
toistoimintaan mukaan motivoi sekä 
oman itsensä kehittäminen että omas-
sa työssään tekemä huomio siitä, että 
maahanmuuttajilla on tarve opiskella 
suomen kieltä. 

- Kaipasin tekemistä ja halusin kehit-
tää omaa ammattitaitoa myös vapaa-
ajalla, Heikinmatti kertoo.  

Heikinmatti toteaa epävirallise-
na opettajana toimimisen olleen hyvä 
kokemus. Kesän kokemus opetti, et-
tä asioita voi tehdä monella eri tavalla 
hyödyntäen jo olemassa olevia opetus-
menetelmiä ja käyttämällä mielikuvi-
tusta. 

- Opin viemään opiskelijat ulos ja he-
rättelemään keskustelua havainnoinnin 
keinoin. Jostain pienestä ja yksinkertai-
sesta voi kasvaa yhtäkkiä jotain suurta 
inspiroivaa. Parhaassa tapauksessa pie-
nestä lähtenyt asia voi tulla hienoksi ko-
kemukseksi sekä opiskelijoille ja opet-
tajalle. Myös vahva yhteisöllisyyden 

tunne jäi kielikurssista vahvasti Hei-
kinmatin mieleen.  

Heidi Oinonen innostui Kansalaista-
lon vapaaehtoistoiminnasta tehdessään 
opiskeluihin kuuluvaa työharjoittelua 
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdis-
tyksessä. 

- Työharjoittelun myötä pääsin tu-
tustumaan Kansalaistalon toimintaan 
ja sain tietoa myös vapaaehtoistoimin-
nan mahdollisuuksista. Olin aiemmin 
miettinyt, että olisi mukava lähteä va-
paaehtoistoimintaan, mutta minulla ei 
olut selkeää kuvaa siitä, miten pääsisin 
mukaan vapaaehtoistoimintaan ja mitä 
kaikkea vapaaehtoistoiminnassa olisi 
mahdollista tehdä. 

Elokuussa 2013 vapaaehtoistoimija-
na aloittanut Oinonen pitää sekä Kan-
salaistalon viihtyisästä ilmapiiristä et-
tä monipuolisesta, ihmisläheisestä ja 
konkreettisesta työstä. 

- Tulee hyvä mieli, jos pystyy autta-
maan jotakuta tai piristämään jonkun 
päivää. 

Vapaaehtoisena toimiminen on opet-
tanut Oinoselle lisää muun muassa so-
siaalisia taitoja, ongelmanratkaisuaky-
kyä, joustavuutta ja järjestelmällisyyttä. 
Viimeistä vuotta yhteiskuntapolitiikkaa 
lukeva Oinonen uskoo, että vapaaeh-
toistoiminnasta saaduista kokemuksis-
ta, tiedoista ja taidoista on jatkossa hyö-
tyä myös työpaikkaa hakiessa. 

Lisää vapaaehtoistoiminnan paikkoja 
Pohjois-Karjalassa: www.jelli.fi 
(toimintaa ja tekemistä)toriKatu 30 Joensuu  I  www.Kansalaistalo.fi

ILMOITUSLIITE
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Järjestötoiminta 
lähtee ihmisistä!

Elina Pajula

Suomalainen ja pohjoiskarjalainen 
kansalaisjärjestökenttä on laaja ja 
monipuolinen. Järjestöt luovat ihmi-
sille mahdollisuuksia auttaa itseään 
ja muita, tarjoavat paikkoja  kehit-
tää osaamistaan, vaikuttaa asioihin 
ja ennen kaikkea toimia yhdessä. 

Liikuntaseuroissa, nuoriso-, kulttuuri- 
ja vapaa-ajanjärjestöissä ja sosiaali- ja 
terveysjärjestöissä toimii satoja tuhan-
sia ihmisiä. Järjestöissä on työpaikkoja 
eri alojen ammattilaisille, järjestöt  ke-
hittävät kokemuksen hyödyntämiseen 
perustuvaa vertaistukea ja organisoivat 
vapaaehtoistoimintaa.

Järjestötoiminta torjuu yksinäisyyttä, 
joka on tutkimuksen mukaan vaaralli-
sempaa kuin tupakointi. 

 Eduskunnan I varapuhemies  Pek-
ka Ravi muistuttaakin, että Suomessa 
yli puoli miljoonaa ihmistä osallistuu 
vapaaehtoistyöhön. Sen arvo on mit-
taamaton!

SOSIAALI- jA 
TErvEySjÄrjESTöISSÄ 
ON ASIANTUNTEMUSTA
Sosiaali- ja terveysjärjestöillä tarkoi-
tetaan järjestöjä, jotka toimivat jon-
kin erityisryhmän, oman jäsenistön tai 
hyvinkin laajan väestönosan sosiaali-
sen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämi-
seksi. Täysi-ikäisistä suomalaisista 29 
prosenttia on mukana sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen toiminnassa. 

Merja Mäkisalo-Ropponen toivoo, 
että tämä järjestöjen erityisosaaminen 
ja asiantuntijuus huomioidaan palve-

luja kehitettäessä. Tähän tarvitaan ai-
toa kumppanuutta ja työnjakoa. Myös 
Riitta Myller korostaa sitä, että julki-
sen sektorin on hyvä käyttää järjestö-
jen asiantuntemusta oman toimintan-
sa kehittämisessä. Anu Vehviläisen 
mielestä Sote-uudistuksessa olisi poh-
dittava järjestöjen osuutta palveluiden 
järjestäjänä ja ennen kaikkea ennalta-
ehkäisevässä työssä,  vertaistuessa ja 
terveyden edistämisessä. Pekka Ra-
vi  näkee, että kansalaisten valinnan-
vapautta on laajennettava sosiaali- ja 
terveyspalveluissa ja tähän  tarvitaan 
myös järjestöjä. Hyväksi havaituil-
la suomalaisilla palvelukonsepteilla 
voisi olla kysyntää myös ulkomailla.  
Mikseivät hyvinvointipalvelut voisi 
olla seuraava suomalainen menestys-
tarina?

IHMINEN ON TÄrKEÄ
Mäkisalo-Ropponen muistuttaa, että 
asiantuntemuksen ja palvelujen rin-
nalla  järjestöt eivät saa kadottaa omaa 
tärkeää rooliaan esim.  tiettyä sairautta 
sairastavien oikeuksien puolustajana.

Mäkisalo-Ropponen korostaa kan-
salaisjärjestöjen olevan tulevaisuu-
dessa myös tärkeä työllistäjä, sillä jär-
jestöistä parhaimmillaan löytyy paljon 
erilaista ja tärkeää työtä myös kansa-
laisille, jotka eivät työllisty avoimille 
markkinoille. Osmo Kokko toivoo, 
että lainsäädännöllä luodaan järjes-
töille työllistämisedellytyksiä

Mistä tukea kasvaviin odotuksiin!
Kansanedustajat pitäväkin  lainsää-

dännön kehittämistä yhtenä ratkaisuna 
järjestöjen ongelmiin. Riitta Myllerin 

mielestä  lainsäädännön on oltava sel-
laista, että se mahdollistaa taloudellis-
ta voittoa tuottamattomien yhteisöjen 
ja järjestöjen toiminnan tavoitteidensa 
mukaisesti.

Kansanedustajien mielestä järjestö-
jen toimintaa pitää tukea monin tavoin.  
Eero Reijonen toivoo, että  EU-ra-
hoitusta osattaisiin hyödyntää enem-
män, kuitenkin siten, että turhat byro-
kratian kiemurat jäisivät pois.  Osmo 
Kokko toivoo, että järjestöjä tuetaan 
lisäämällä valtakunnallista tukea.  
Ray:n hallituksen jäsen Anu Vehviläi-
nen muistuttaa, että Raha-automaatti-
yhdistyksen ja Veikkauksen tuottojen 
ohjautuminen maakuntamme laaduk-
kaille järjestökohteille on tärkeää

KUNTIEN TOIMINTA-
rESUrSSIT jÄrjESTöILLE 
OvAT TÄrKEITÄ
Vehviläinen ja Mäkisalo-Ropponen 

toivovatkin, että kunnat tukisivat jär-
jestöjä mm tarjoamalla tiloja. Anu 
Vehviläinen pitää esimerkkinä oivalta-
vasta tilojen käytöstä Joensuun eläke-
läisjärjestöjen käyttämää Ruplaa, jota 
kuitenkin toistuvasti yritetään kaapata 
pois järjestöjen käytöstä. 

Anu Vehviläinen muistuttaa myös, 
että lehdistö ja sähköiset mediat voivat 
antaa halutessaan ilmaista julkisuutta 
järjestöille ja näin edistää niiden työtä! 

JANE perustettiin sosiaali- ja terveys-
järjestöjen yhteisen vaikuttamistyön 
tuloksena monialaiseksi neuvottelu-
kunnaksi. Oli tarvetta tehdä kansa-
laisjärjestötoimintaa näkyväksi ja ra-
kentaa pohjaa kumppanuudelle: sekä 
järjestöjen välille että järjestöjen ja 
kuntien välille. 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
otti toiveen vakavasti ja nimesi jär-
jestöjen ehdottaman Järjestöasiain 
neuvottelukunnan 2008. Nyt JANE 
aloitti juuri kolmannen toimintakau-
tensa maakuntaliiton strategisena 
teemaryhmänä. Maakuntahallitus on 
nimennyt puheenjohtajiston, maa-
kuntaliitto tarjoaa yhteyshenkilön ja 
järjestökenttä huolehtii sihteeriydestä 

eli asioiden valmistelusta ja toimeen-
panosta.  JANEssa on mukana järjes-
töjä koko toimialueelta ja maakunnas-
ta. Janesta on otettu mallia jo Lapissa 
ja Pohjois-Pohjanmaalla.  

JANEn kautta kehitetään yhteistyö-
tä, edistetään järjestöjen toimintaedel-
lytyksiä ja kuntalaisten osallistumis-
mahdollisuuksia. Maakuntaohjelman 
aktiivinen ja osallinen kansalainen on 
Janen toiminnan lähtökohta ja tavoi-
te!

Lue lisää JANEsta ja vaikuta toi-
mintaan www.jelli.fi/jane
hanna.kaariainen@pksotu.fi  
(Janen sihteeri)

Järjestöasiain neuvottelukunta –JANE 
– on pohjoiskarjalainen vientituote!

Janen uudet puh.johtajat vpj Tommi 
Heino ja pj Katja Asikainen uskovat 
yhteiseen työskentelyyn Janen kautta.

Pohjois-Karjalan kansan-
edustajat ovat yhtä mieltä 
siitä, että kansalaisjärjestö-
jen rooli maakunnassamme 
on merkittävä ja tulevaisuu-
dessa myös kasvava. 

JärJestö- Ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

Pohjois-karjalan kansanterveys
Pohjois-karjalan sosiaaliturvayhdistys

Pohjois-karjalan kylät

Uudenlaista 
toimintaa kansanterveyden, 
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KiinnoSTaaKo YHDiSTYSTEn Ja JÄRJESTÖJEn
aJanKoHTaiSET TaPaHTUMaT Ja KoUlUTUKSET?

Tilaa 2 KRT/KK ilMESTYVÄ JElli TiEDOTTaa- uutiskirje

suoraan sähköpostiisi: www.jelli.fi/uutiskirje

Tavoite: koota yhteen laaja-alaisesti maakunnan 
järjestöissä ja yhdistyksissä toimivia palkattuja ja 

vapaaehtoisia keskustelemaan yhteisesti järjestötoiminnan 
haasteista, verkostoitumaan ja virkistäytymään. Tervetuloa!

Teema: viestintä, 
vuorovaikutus ja 

järjestöjaksaminen

 Osallistumismaksu 30 € (yhden päivän hinta 20 €) laskutetaan. Hinta sisältää ruokailut ja kahvit. 

 Sitova ilmoittautuminen 5.11.2013 mennessä Jelli-järjestötietopalvelu: www.jelli.fi/ilmoittautuminen 
 tai Hanna Kääriäinen puh. 044 715 2060.

 Majoitusvaraukset Kiteen Evankelinen Kansanopisto, puh. 0400 956 090, 
 11.11.2013 mennessä 30–40 €/henkilö/2 hh ja 35–55 €/1 hh 

 Lisätietoja: Hanna Kääriäinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, 
 hanna.kaariainen@pksotu.fi, 044 715 2060.  

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE järjestää

ILO ELÄÄ JÄRJESTÖISSÄ
Pohjois-Karjalan  järjestöpäivät 15-16.11.2013, 

Kiteen Evankelinen kansanopisto
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Yhdistyksen toimistojen käyntiosoitteet:
Torikatu 30 B 22, 80100 Joensuu
(käynti Yläsatamakadun puolelta)
Sähköposti: info@pksotu.fi
Joensuun Kansalaistalo
Torikatu 30, 80100 Joensuu

yHDISTyKSEN TOIMIPISTEET:
Maahanmuuttajatyön keskus Silta
Kauppakatu 24 B (1. kerros), 80100 Joensuu
Osallisuushanke Salli
Siltakatu 10 A 13 (5. krs), 80100 Joensuu
Kansalaistoiminnankeskus Matara, 
Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä

Toiminnanjohtaja
• Elina Pajula puh. 050 558 7460

Suunnittelija
• Juha Halme puh. 044 957 5997

Sähköpostit kaikille: etunimi.sukunimi@pksotu.fi

Onnittelemme 
75-vuotiasta P-K:n Sosiaaliturvayhdistystä

Honkalampi-säätiö on vaikuttavia palveluita 
tuottava Yhteiskunnallinen yritys.

ONNITTELEMME

POLKUjA yrITyKSIIN –HANKE
etsii työnhakijoille töitä yrityksistä ja aut-
taa yrityksiä palkkatuki- ja
työllistämisasioissa
Projektipäällikkö
• Timo Hartikainen puh. 050 5356919
Yrityspoluttaja
• Matleena Pekkanen  puh. 050 3445834

OSALLISUUSHANKE SALLI 
edistää osallisuutta osana
KASTE-ohjelmaa: www.jelli.fi/osallisuus
 
Projektipäällikkö
• Anne Pyykkönen puh. 045 117 9280
Projektikehittäjä (Joensuu)
• Tanja Saukkonen puh. 045 117 9340
Projektikehittäjä (Jyväskylä ja Mikkeli)
• Hanna Pieviläinen puh. 045 855 6760

jAKE-yHTEISTyöHANKE 
Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksen ja 
Pohjois-Karjalan Kylät ry:n kanssa kehittävää va-
paaehtoistoimintaa ja järjestöjen monikulttuuri-
suutta.
Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
• Hanna Kääriäinen puh. 044 715 2060
Monikulttuurisen järjestötoiminnan kehittäjä
• Ville Elonheimo puh. 045 116 2060

KATHy-TOIMINTA 
kehittää kansalaisten
 ja järjestöjen viestintää.
JELLI-järjestötietopalvelu: www.jelli.fi
Viestintäkoordinaattori
• Marleena Laakso  puh. 050 430 8535
Atk-asiantuntija
• Jarkko Rissanen puh. 050 378 8527
Atk-neuvoja
• Niilo Korhonen puh. 040 470 3800

OMAKIELISET 
KOTO-vALMENTAjAT
Kokeiluhanke kehittää maahanmuuttajien 
matalan kynnyksen neuvontaa ja omakie-
listä ohjausta.
• Kirsi Lumatjärvi puh. 045 276 7360
Palveluneuvoja
• Natalia Immonen puh. 044 936 6486
Koto-valmentaja (venäjä)
• Samatar Adan Ali puh. 041 755 3414 
Koto-valmentaja (somali)
• Somphan Phetchan puh. 044 953 3100
Koto-valmentaja (thai)

Parhaimmat Onnittelut 
75 -vuotta 

täyttävälle järjestölle!
Kontiolahti

www.pksotu.fi

KAjO-KESKUS –HANKE
tukee yhdistyksiä palkkatukityöllistämisessä
 ja on työllisyyshankkeiden yhteyskeskus.
Projektipäällikkö
• Johanna Seppänen puh. 050 467 0356
Työhönvalmentaja
• Marika Myllynen puh. 045 314 5756
Talouspalvelusihteeri
• Piia Heikkinen puh. 050 542 2206
Työllistämissihteeri
• Kristiina Turunen puh. 050 545 7589

SOcIAL SErvIcES ON 
bOTH SIDES Of THE bOrDEr
-HANKE kehittää matalan kynnyksen 
toimintaa Pohjois-Karjalassa ja Venäjän 
Karjalassa osana Enpi-ohjelmaa.
Elina Pajula
Ville Elonheimo
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Kun et kaipaa hoitoa tai palvelua, vaan toista ihmistä, 
juttukumppania tai sisukasta ja urhoollista ponnistelua 
hyvässä seurassa, niin tule rohkeasti mukaan!  

pk@dementiayhdistys.fi           p. 0504006194 

jULKAISIjA:
Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistys ry

PAINO:
Punamusta Oy, joensuu

PÄÄTOIMITTAjA:
Elina Pajula

TOIMITUSSIHTEErI:
jaana Hiltunen

LEHDEN TAITTO:
Pohjois-Karjalan
Ilmoitusvalmistus Oy




