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Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on sosiaali- ja terveysalan jär-
jestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää ihmisten hyvinvoin-
tiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat 
huomioon ottaen.  Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten pe-
rusoikeuksien toteuttamiseksi ja asukkaiden osallistumis- ja vaikutus-
mahdollisuuksien lisäämiseksi sekä toimeentuloturvan ja sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kehittämiseksi ja syrjäytymisen ja huono-osaisuuden 
vähentämiseksi.

Yhdistyksen strategiset painopisteet ovat: 

Osallisuus
- ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille
- osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen
Järjestöt
- toimintaedellytysten ja järjestöjen kansalaistoiminnan edistäminen
- työllistämisen, viestinnän, monikulttuurisuuden tukeminen
- järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen
Yhteiskuntapolitiikka
- alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttaminen
- muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin vaikuttaminen
- alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelu.

Yhdistyksellä on STEAn yleisavustus sekä useita hankkeita eri rahoi-
tuksilla.  Yhdistyksen projekteilla KAJO-keskus, Kaiku, JAKE (Moni-Ja-
ke-osuus), tietoyhteiskuntakehittämisellä (Kathy Ak), Pohjois-Karjalan 
digitukihankkeella, Ikaros, Styke, Järjestö 2.0 on lisäksi erilliset toimin-
takertomukset. Yhdistyksen hankkeiden esittelyt löytyvät nettisivuilta: 
www.pksotu.fi.
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1.      Osallisuus

- ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille
- osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.

Ihmisten ääni ja näkökulma välittyvät heikosti poliittiseen päätöksente-
koon ja suunnitteluun. Ihmisten oma osaaminen on tärkeä voimavara, 
joka tulee saada käyttöön ja esille. Osallistumis- ja vaikuttamismahdol-
lisuuksien kehittäminen on yhdistyksen toiminnan läpäisevä toiminta-
periaate. Osallisuus on nykyisen lainsäädännön keskeinen käsite: yh-
distyksen toiminnoissa sille annetaan konkreettiset tavoitteet ja sisältö. 
Erityistä huomiota kiinnitetään haavoittuvassa asemassa olevien osalli-
suuden edistämiseen. Matalan kynnyksen toiminnat tukevat osallisuut-
ta ja luovat edellytyksiä yhteiselle ymmärrykselle sekä uusien toimin-
tamuotojen syntymiselle. Yhdistys on mukana Joensuun Kansalaistalon 
kehittämistoiminnassa.

Yhdistyksen yleistoiminnassa tehtiin kehittämis- ja vaikuttamistyötä 
maakunta- ja soteuudistuksessa osallisuusteemassa. Siun soten sosiaa-
lipalvelujen kanssa toteutettiin sosiaalitoimistojen asiakaspalautekysely 
(125 vastaajaa) sekä vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden 
asiakaspalautekysely (578 vastaajaa) ja seudulliset keskustelutilaisuu-
det. Osallistuttiin Karelia Amk:n ja Siun soten kokemusasiantuntijatoi-
minnan kehittämisen työpajoihin sekä Siun soten Siva-hankkeen neu-
vonta- ja ohjausyksikön kehittämistyöpajoihin.

Osana maakuntauudistuksen valmistelutyötä osallistuttiin maakunnan 
osallisuustyöryhmän ja sen suunnittelujaoksen kokouksiin. Osallistut-
tiin Kuntaliiton osallisuuspelin työpajaan. Toteutettiin maakunnan osal-
lisuuskysely maakuntavalmistelun rahoittamana yhdistyksen erillisellä 
työpanoksella. Kyselyyn vastasi 320 hlöä. Käynnistettiin vammais- ja 
vanhusneuvostojen toiminnan kehittäminen vierailemalla Juuan ja Nur-
meksen vammais- ja vanhusneuvostoissa.

Toteutettiin osallisuuskoulutus Joensuun kaupungin hyvinvoinnin toi-
mialan palvelualueiden päälliköille. Toteutettiin Joensuun kaupungin ja 
Karelia Amk:n kanssa kokemustiedon keräämisen kokeiluprojekti lasten 
ja nuorten palveluihin liittyen ja järjestettiin siihen liittyen kaksi osalli-
suustyöpajaa. Pidettiin asiantuntijapuheenvuorot osallisuudesta Taiken 
järjestämässä Ideakipinöinti-tilaisuudessa ja LAPE-hankkeen Perhekes-
kusseminaarissa.
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Järjestettiin info- ja keskustelutilaisuudet taloudesta ja toimeentulosta 
Nurmeksessa, Kiteellä ja Joensuussa yhteistyössä Kelan, Takuusäätiön 
ja PKTT:n kanssa. Osallistuttiin KVPS:n erityistä tukea tarvitsevien osal-
lisuutta edistävän Atak-hankkeen kehittämispäiviin asiantuntijaroolissa.

Kansalaistalolla toimi ohjaaja, jonka toimenkuvaan kuului mm. Kulman 
kundit -ryhmätoiminnan ohjaus, Kansalaistalon kävijöiden matalan kyn-
nyksen ohjaus ja neuvonta sekä asiointiapu. Rantakylän hyvinvointiase-
malla toimi ohjaaja 1.1.–30.4., jonka toimenkuvaan kuului matalan kyn-
nyksen ohjaus ja neuvonta.

IKAROS-hankkeessa edistettiin ikämiesten hyvinvointia etsivän vanhus-
työn keinoin, heidän omiin tarpeisiinsa pohjautuen. Hanke sai rahoituk-
sensa STM:n Terveyden edistämisen määrärahoista, jota koordinoi THL. 
Hankkeen keskeisenä toimintamuotona oli etsivä työ ja jalkautuminen 
ikämiesten arkiympäristöön. Lisäksi toimintamuotoihin kuului yksilötyö 
(keskusteluapu, matalan kynnyksen palveluohjaus, asiointiapu, koti-
käynnit), ryhmätoiminta (Rantakylän Velmut, KiihtelysVelmut ja Kalti-
mon Velmut), verkostotyö ja vaikuttaminen sekä vertaismiestoiminta
(VertaisVelmut). Lisäksi muun toiminnan ohessa tehtiin paljon retkiä ja 
vierailuja sekä osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin ja työryhmiin. Erityi-
sesti Kiihtelysvaarassa tavoitettiin uusia ikämiehiä aiempaa laajemmal-
ta alueelta ja myös Enossa käynnistettiin Velmu-toiminta. Hanke oli pal-
jon esillä mediassa, mikä lisäsi osaltaan monien yhteistyötahojen sekä 
mm. ikämiesten omaisten mielenkiintoa hanketta kohtaan. Hankkeen 
Velmu-toimijat toivat asiaansa esiin myös lauluryhmänsä muodossa, 
jonka puitteissa he kävivät esiintymässä eri tilaisuuksissa. Yhteensä IKA-
ROS-hankkeen toimintoihin on osallistunut 171 eri henkilöä. Yhteistyö-
verkosto muodostui luontevasti arjen tarpeiden perusteella. Tärkeimpiä 
yhteistyötahoja olivat mm. Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakuntien 
diakoniatyö, Siun Soten vanhus- ja aikuissosiaalityö sekä ikäihmisten 
kanssa työtä tekevät järjestöt. Hankkeessa oli mukana myös opiskelija-
harjoittelijoita.

KATHY-toiminnan avulla tuettiin ihmisten tietoteknistä osaamista ja 
osallistumismahdollisuuksia.  Vuonna 2018 järjestettiin kolme digi-/tie-
totekniikka-koulutusta Kansalaistalolla (tietokone tutuksi, WhatsApp, 
älypuhelimien sovellukset) sekä älypuhelin tutuksi -koulutus Kontio-
lahdella. Kansalaistalon digineuvonnassa (ti ja to klo 12–14) kävi 161 
asiakasta. Ikäihmisten kohtaamispaikka Torikievarin digineuvonnassa 
(6/2018 alkaen pe klo 12–14) digitukea ja -apua tarjottiin 62 henkilölle. 
Kansalaistalolla jatkettiin nettikahvilan ylläpitoa. 
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Moi2020-hankkeessa ylläpidettiin Yhteisötila Aavaa, jonka kielivalikoi-
ma oli suomi, englanti, arabia ja dari (farsi). Puhutaan politiikkaa -ta-
paamiset tarjosivat turvallisen tilan yhteiskunnalliselle keskustelulle 
touko–heinäkuussa. Vuoden aikana uusia järjestötoimijoita olivat Ko-
timajoitusverkosto, Maailmankoulu ja Pohjois-Karjalan SETA. Syksyllä 
uusissa tiloissa oli myös uusia, mm. ympäristöteemaisia ryhmiä. Muut-
to kadunkulmasta uuteen paikkaan toiseen kerrokseen vähensi kävijä-
määriä. Jatkettiin maahanmuuttajia kokoavaa yhteistyötä Jomonin ja 
mm. Joensuun kaupunginteatterin kanssa.

Maahanmuuttajien osallisuustyö siirrettiin sujuvasti Promeq-hank-
keesta Moi2020-hankkeeseen. Kerran kuukaudessa järjestetyt persian-
kieliset kokoontumiset jatkuivat tammi–kesäkuussa (30–90 osallistujaa/
krt) ja siirtyivät syksyllä osaksi Jomonin toimintaa.  Joensuun kaupungin 
koto-palveluita ja koto-ohjelmaa pystyttiin valmistelemaan kahdessa 
asiakasraadissa ja työ näkyi syksyllä 2018 hyväksytyssä Joensuun ko-
to-ohjelmassa. Promeq-hankkeen työ venyi loppukyselyn ja loppukes-
kusteluiden organisointina vielä pitkälle kevääseen.

Rasismin vastaisessa työssä kehitettiin rasismiin puuttumisen koulu-
tuksen runko ja osallistuttiin aktiivisesti Joensuun seudun rasisminvas-
taisen työryhmän työskentelyyn. Osana Joensuun seudun rasisminvas-
taista työryhmää aloitettiin kesäkuussa rasismitapausten käsittelyyn ja 
palvelutarpeiden kartoittamiseen keskittyvä pienryhmä, jonka puheen-
johtajana toimii Moi-hankkeen yhteisökehittäjä.  

Työllisyyden asiakasraati on keskustelu- ja kehittämisryhmä, jonka tar-
koituksena on tuottaa tietoa, kokemuksia ja mielipiteitä työllistymiseen 
liittyvistä palveluista. Asiakasraati on jäsenilleen mahdollisuus vaikut-
taa, ehdottaa, antaa palautetta sekä ideoida yhdessä muiden jäsenten
kanssa. Asiakasraati kokoontui viisi kertaa vuonna 2018. Raati mm. kom-
mentoi Velkaoppaan luonnosta, ideoi Yhteisötalo Sataman toimintaa ja 
laati kuntalaisaloitteen Joensuun kaupungilla työttömien omatoimisen 
työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen mahdollistamiseen liittyen.
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2.      Järjestöt

- toimintaedellytysten ja järjestöjen kansalaistoiminnan edistäminen
- työllistämisen, viestinnän, monikulttuurisuuden tukeminen
- järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen.

Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnan kautta tuetaan paikallisten yhdis-
tysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiä sekä pitkäaikaistyöttömien 
työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Paikallisyhdistysten toimintaa 
tukemalla tavoitteena on luoda edellytyksiä järjestöjen tasavertai-
semmalle osallistumiselle paikalliseen kumppanuuden ja hyvinvoinnin 
rakentamisessa. Tietoverkkojen mahdollisuuksia hyödynnetään kehit-
tämistyössä. Sosiaaliturvayhdistysten yhteistoiminnan kautta haetaan 
vaikuttavampia yhteistoiminnan muotoja.  Järjestöjen ja julkisen sek-
torin vuoropuhelun kehittäminen on keskeinen ulottuvuus toimintojen 
vaikuttavuuden kannalta.

Yleistoiminnassa tehtiin kehittämis- ja vaikuttamistyötä maakunta- ja 
soteuudistuksessa järjestöteemassa. Järjestö 2.0 -hankkeen kanssa 
koordinoitiin järjestöjen kumppanuuspöytätoimintaa. Perehdyttiin Tuija 
Braxin selvitykseen järjestöjen roolista uudessa sote- ja maakuntamal-
lissa ja esiteltiin selvitystä Järjestöt Meijän maakunnassa -tilaisuudes-
sa, Järjestöt 2.0 ohjausryhmässä ja kaksi kertaa kumppanuuspöydässä, 
Pohjois-Karjalan hyte-työryhmässä sekä kuntien järjestöyhteyshenki-
löiden ja hyvinvointikoordinaattoreiden kokouksessa. Käynnistettiin 
järjestöjen, Siun soten, kuntien ja tulevan maakunnan yhdyspintasopi-
muksen valmistelu. Tähän liittyen järjestettiin yhdyspintasopimussemi-
naari yhteistyössä Järjestö 2.0 -hankkeen kanssa. Tilaisuuteen osallistui 
selvityshenkilö Tuija Brax.

Osallistuttiin Pohjois-Karjalan Janen ja Janen työvaliokunnan kokouk-
siin, Paikallis-Jane-toiminnan kehittämiseen osallistumalla Järjestöral-
li-työryhmän sekä Pyhäselän Janen kokouksiin ja paikallis-Janejen yh-
teiseen kokoontumiseen.  Järjestettiin järjestö- ja yhteisötaloon liittyvä 
keskustelutilaisuus sekä Joensuun kantakaupungin järjestötapaaminen 
yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa. Osallistuttiin Kontiolahden 
järjestöiltaan ja SPR:n Savo-Karjalan piirin vuosikokoukseen esittele-
mällä ajankohtaisia asioita järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa 
-teemassa.  Valmisteltiin yhteistyössä Siun soten LAPE-hankkeen kanssa 
lapsia ja perheitä koskeva sivusto Jelliin.  Esiteltiin Jelliä ja järjestöjen 
toimintaa Pohjois-Karjalassa Siun soten terveyskeskuslääkäreiden ta-
paamisessa.
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Taloussuunnittelija koulutti yhdistyksiä talous- ja tietoturva-asioissa Ou-
tokummun ja Heinäveden paikallisJane-tilaisuuksissa, Lieksan Somali 
perheyhdistyksessä, Suomi-Sortavala -seurassa ja Pohjois-Karjalan Ja-
nen Tietosuojakoulutuksessa, Kontiolahden järjestöillassa sekä koulutti 
talousasioissa jäsenyhdistysten hanketoimijoita. Yhdeksään (9) asiakas-
yhdistykseen toteutettiin tilinpäätöksen esittely. 

KAJO-keskus-hanke toimi ajalla 2016–2018. Kuntakumppaneina olivat 
Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Ilomantsi, Outokumpu, Polvijärvi, Lieksa, 
Nurmes, Valtimo ja Kitee. Hanke tarjosi 58:lle järjestölle tukipalvelua 
palkkatukityöllistämiseen, työnantajan velvoitteiden hoitoon ja työnte-
kijän työhönvalmennukseen liittyen.

Vuonna 2018 KAJO-keskuksen työhönvalmennuksessa ja samalla palk-
katukityössä yhdistyksessä aloitti 98 henkilöä vuoden aikana. Työnet-
sinnässä asiakkaana aloitti 48 henkilöä, mikä oli poikkeuksellisen vähän. 
Voimaan tulleella aktiivimallilla saattoi olla vaikutusta, sillä työnetsintää 
ei luettu velvoitteen täyttävien palveluiden joukkoon.  Asiakkaista 12 
suoritti ammatillisia opintoja jo yhdistystyösuhteen aikana ja 9 henkilöä 
kävi yrityksessä näyttämässä taitojaan siirtotyön kautta. KAJO-keskuk-
sen työhönvalmennuksen ja työnetsinnän asiakkaista 37% löysi työ-
tai koulutuspaikan. Ryhmämuotoisia koulutuksia järjestettiin työnha-
kija-asiakkaille 10 kpl. Yhdessä muiden työllisyystoimijoiden kanssa 
järjestettiin Pohjois-Karjalan ensimmäiset työllisyysviikot syksyllä. Ko-
konaisuuteen kuului 12 erilaista tilaisuutta ympäri maakunnan sekä 
Karjalaisen laaja juttusarja. KAJO-keskus järjesti yhteistyössä kaksi Työ-
tä!-rekrytointitapahtumaa vuoden aikana. KAJO-keskus kutsui säännöl-
lisesti koolle maakunnan työllisyystoimijoita yhteistyötapaamisiin. Työl-
lisyystoimijoille järjestettiin keväällä velka-asioihin liittyvää koulutusta 
ja Velkaopas esim. työhönvalmennustyötä tekevien käyttöön valmistui 
marraskuussa. Koulutusta viestinnästä ja selkokielestä sekä KAJO-kes-
kus- ja KAIKU-hankkeiden yhteinen loppuseminaari järjestettiin marras-
kuussa.

KAJO-keskus-hankkeen aikana 2016–2018 yhteensä 566 henkilöä sai 
yksilöllistä työhönvalmennusta tai työnetsijän tukea työllistymiseensä.  
Hankkeen asiakkaista työllistyi tai ohjautui ammatilliseen koulutukseen 
244 henkilöä eli 43 %.
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KAIKU-hanke jatkoi toimintaansa vuoden 2018 loppuun saakka.  
Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, 
Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta ja Pohjois-Karjalan Sosiaalitur-
vayhdistys. Toimintavuonna asiakkaita oli yhteensä 165.

KAIKU-hankkeen toiminta-aikana 1.8.2015–31.12.2018 asiakkaita on 
ollut yhteensä 262. Ihmisiä, joiden työllistymispolku alkoi kuntoutta-
vasta työtoiminnasta, osallistui hankkeen toimintaan 74 ja heistä 43 % 
joko työllistyi avoimille työmarkkinoille tai aloitti tutkintotavoitteisen 
koulutuksen. 20 % asiakkaista suoritti osatutkinnon yhdistystyön aika-
na. Maahanmuuttajataustaisia ihmisiä osallistui työhönvalmennukseen 
61 ja heistä 45 % työllistyi avoimille työmarkkinoille tai aloitti tutkinto-
tavoitteisen koulutuksen. 48 turvapaikanhakijaa osallistui työelämään 
tutustumisjaksoihin (TET) ja 30 turvapaikanhakijaa työllistyi.

Kaiku-hankkeessa työhönvalmennus toteutettiin tuetun työllistymisen 
mallin mukaisesti ja ratkaisukeskeisen lähestymistavan periaatteiden 
mukaisesti. Ihmisten toimijuutta tuettiin läpi toiminnan esimerkiksi siir-
tämällä kynä valmentajan kädestä asiakkaan käteen.

Vuonna 2018 Kaiku-hankkeessa keskityttiin yhdistysten työtehtävien 
opinnollistamiseen Riverian kanssa; 12 yhdistyksen työtehtäviä opin-
nollistettiin 16 osatutkintoon liittyen.

Yhteistyössä KoordiPOK-hankkeen kanssa palveluita kehitettiin edel-
leen palvelumuotoilun menetelmällä. Maahanmuuttajien yrittäjäval-
mennukseen, johon ei ollut kielitaitovaatimuksia, osallistui kahdeksan 
asiakasta. Työnetsintäpalveluun osallistui 10 asiakasta. Kohti ammatil-
lista koulutusta (Kohta) -koulutuksen tavoitteena oli antaa osallistujille 
valmiuksia suorittaa ammatillinen tutkinto, ja koulutukseen osallistui 
26 asiakasta, joista 55 % jatkoi tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Li-
säksi jatkettiin Työelämälähtöistä suomen kielen valmennusta, jonka 
tavoitteena on madaltaa rekrytoinnin kynnystä. Palveluun osallistui 29 
asiakasta, ja työnantajien kokemukset palvelusta olivat positiivisia.
 
Kaiku-hanke saavutti tai ylitti kaikki sille asetetut tavoitteet.
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KUMINA-kokeilu jatkui vuonna 2018 kumppanuussopimuksella Joen-
suun kaupungin kanssa. KUMINA-toimintamalli syntyi vuonna 2017 
KAIKUn asiakastyön kokemusten pohjalta sekä yhteisen kehittämistyön 
tuloksena, jota tehtiin Joensuun kaupungin, Siun soten, kansalaisjär-
jestöjen ja TE-hallinnon kanssa. Toimintamallin kehittämistä jatket-
tiin Asiakaskeskeinen prosessivalmennus verkostoille -koulutuksessa.  
KUMINA-kokeilussa Joensuun kaupunki ohjasi työhön ja koulutukseen 
suuntaavat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat Pohjois-Karjalan So-
siaaliturvayhdistyksen sosiaaliohjaajalle, joka etsi asiakkaan kanssa 
kuntouttavan työtoiminnan paikan yhdistyskentältä. Sosiaaliohjauksen 
lisäksi asiakas sai työhönvalmennusta. Tavoitteena oli, että asiakkaat 
siirtyisivät noin 9 kuukauden jälkeen työhön tai koulutukseen. Asiakkai-
ta KUMINA:ssa oli 58 ja kuntouttavan työtoiminnan jaksoja toteutettiin 
26 eri yhdistyksessä. KUMINA-toiminta osoittautui toimivaksi malliksi ja 
Joensuun kaupunki on päättänyt hankkia sitä myös vuosina 2019–2020 
kilpailutuksen kautta.

KATHY-toiminta (AK) jatkoi järjestöjen tietoteknisen ja viestinnällisen 
osaamisen sekä tiedottamisen tukemista. Jelli-järjestötietopalvelun laa-
tua ylläpidettiin Jellin sisältöjen uudistamisen ja laajentamisen, teknis-
ten ylläpito- ja kehittämistoimintojen sekä palvelun sisällöntuottajille 
ja käyttäjille tarjottavan asiakaspalvelun avulla.  Yhdistysten sisällön-
tuotantoa Jelliin tuettiin tiedottamisen sekä yhdistyksille tarjottavan 
käytön tuen ja neuvonnan keinoin. Jellin tekninen kehittämistyö kyt-
keytyi tiiviisti valtakunnallisen toimeksi.fi-verkkopalvelukokonaisuuden 
yhteiseen kehittämis- ja verkostotyöhön (toimeksi-verkoston kuukau-
sipalaverit ja kehittämispäivät, alustan tekninen yhteiskehittäminen, 
basecamp-työskentely). Verkosto osallistui STEAlta haetun Toimeksi 
(AK) suunnitelman ja hakemuksen kirjoittamiseen. Jellin kehittämistä 
tukeva käyttäjäkysely toteutettiin syksyllä 2018 osana toimeksi.fi-verk-
kopalvelukokonaisuuden yhteistä käyttäjäkyselyä. Yhdistyksen yhdis-
tysassistentin kanssa yhdessä koottu Jellin uutiskirje lähetettiin vuonna 
2018 yhteensä 22 kertaa. Uutiskirje sai vuoden aikana 305 uutta tilaa-
jaa (yht. 1287 tilaajaa). Vuonna 2018 Jelli.fi-verkkopalvelussa vieraili 
78 858 käyttäjää ja Jellin sivuja katseltiin 314 289 kertaa. Käynnistettiin 
Jellin rajapintaintegraatioyhteistyö Kontiolahden kunnan verkkosivujen 
sekä Joensuu Events-tapahtumakalenterin kanssa sekä tiedotettiin eri 
yhdistysten toiminnasta ja tapahtumista eri Facebook-ryhmissä. Pidet-
tiin puheenvuoro Jellistä Liperin ja Kontiolahden järjestöillassa sekä 
Lapsiperheiden kohtaamispaikkaseminaarissa. Esiteltiin Jelliä mm. Ka-
relia AMK:n hyvinvointimessuilla, Avot-hankkeen ikäihmisten tapahtu-
massa sekä UEF:n hyvinvointitorilla. Järjestettiin Järjestö 2.0 -hankkeen 
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kanssa yhdistyksille Canva - graafisen suunnittelun koulutus sekä Face-
book-markkinointikoulutus. Osallistuttiin digityöryhmän, kumppanuus-
pöytä- sekä vapaaehtoistoiminnan verkoston työskentelyyn. Tietotek-
nistä tukea ja neuvontaa annettiin eri yhdistyksille 43 kertaa.

Kathy-toiminta vastasi Kansalaistalon, P-K:n Sosiaaliturvayhdistyksen, 
P-K:n Muisti ry:n sekä Jomonin tietoteknisten ympäristöjen ylläpidos-
ta (62 työasemaa ja 5 palvelinta) ja yhdistyksen työntekijöiden ja So-
roppi ry:n työntekijöiden tietoteknisestä tuesta. Uusiin tiloihin tehtiin 
tarvittavat verkotus- ja asennustyöt P-K:n Sosiaaliturvayhdistykselle, 
Pohjois-Karjalan Muisti ry:lle sekä Jomonille. Kansalaistalon ja Aavan 
palvelimet uusittiin. Tehtiin yhdistykselle uudet verkkosivut ja käynnis-
tettiin Kansalaistalon verkkosivujen uusiminen. Yhdistyksen viestintä-
materiaalia uusittiin ja suunniteltiin. Yhdistyksen eri hankkeita avustet-
tiin viestintämateriaalien toteuttamisessa.  

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen (2017–2020) tarkoituksena on 
vahvistaa järjestöjen roolia ja toimintaverkostoja Siun sotessa ja maa-
kuntauudistuksessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kun-
ta- ja maakuntatasolla. Hankkeessa tuetaan yhdistysten ja asukkaiden 
digiosaamista ja digiosallisuutta. Hankkeen koordinoima kumppanuus-
pöytä kokoontui seitsemän kertaa. Kumppanuuspöytä toimii hankkeen 
keskeisenä keskustelu- ja kehittämisalustana toimenpiteiden eteenpäin 
viemisessä (edustettuna 19 tahoa). Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 
neljä kertaa. Yhteistyössä kumppanuuspöydän, Pohjois-Karjalan Sosiaa-
liturvayhdistyksen muun toiminnan ja järjestökentän kanssa vahvistet-
tiin järjestöjen roolia suhteessa kuntiin, Siun soteen ja maakuntauudis-
tukseen. 2.0-hankkeessa kommentoitiin Tuija Braxin selvitysselvitystyön 
väliraporttia, työstettiin vaikuttamismateriaalia, pidettiin Järjestöjen 
rooli uusissa rakenteissa -seminaari (alustajana Tuija Brax), ja osallis-
tuttiin Pohjois-Karjalan yhdyspintasopimuksen työstämiseen.  Meijän 
maakunta -esitteeseen kirjoitettiin järjestöosuus ja vedettiin työpaja 
Yhdessä kohti maakunnallista hyvinvointikertomusta -tilaisuudessa. Pu-
heenvuoroja pidettiin mm. Vates-päivillä Helsingissä (aiheena ”Järjestöt 
jo osana maakuntaa”) ja SOSTE-risteilyllä (aiheena ”Järjestöyhteistyön 
rakenteet”). Pohjois-Karjalan osallisuuskyselyyn kerättiin vastauksia 
kahdella paikkakunnalla ja järjestöyhteyshenkilöille ja hyvinvointi-
koordinaattoreille järjestettiin yhteinen työkokous. Järjestöiltojen to-
teuttamisessa oltiin mukana kolmella paikkakunnalla, joista Joensuun 
järjestöillat toteutetaan jatkossa säännöllisenä 1–2 krt/v.  Hankkeen 
työntekijä toimi Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn, 
JANEn työvaliokunnan, koulutustyöryhmän ja Järjestöralli-työryhmän 
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sihteerinä sekä yhteisten asioiden eteenpäin viejänä. Osallistuttiin maa-
kunnallisten hankkeiden yhteisiin verkostotapaamisiin (SOSTE ry koor-
dinoi) jonne vietiin hyviä käytänteitä Pohjois-Karjalasta.

Pohjois-Karjalan Järjestöasian neuvottelukunta JANE (www.jelli.fi/
jane) on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. Neuvottelukunnan 
jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. Järjestö 2.0 -hankkeen 
työtekijä toimii JANEssa sihteerinä. JANE nimettiin maakuntaliiton vi-
ralliseksi POKAT-ryhmäksi ja maakuntauudistuksen muutosfoorumiksi. 
Vuoden 2018 aikana JANE jatkoi yhdistysten yhteistyönä Järjestöralli 
-kierrosta. Heinävedelle syntyi Paikallis-JANE, kuudessa kunnassa esi-
teltiin Paikallis-JANE toimintaa tai tuettiin jo olemassa olevia rakentei-
ta, sekä järjestettiin kaksi Paikallis-JANEjen yhteistä tapaamista. JANE 
järjesti tietosuoja-asetuskoulutuksen (124 osallistujaa, osa etänä, 452 
katselukertaa), Pohjois-Karjalan järjestöpäivän (33 osallistujaa), valitsi 
Vuoden JärjestöStaran (9 ehdotusta), laati tarkistuslistan kuntien 2019 
talousarvioihin ja lausui Pohjois-Karjalan koulutus- ja sivistysstrategias-
ta. Yhteistyössä muiden tahojen kanssa toteutettiin kaksi Järjestöt Mei-
jän maakunnassa -järjestöfoorumia (1. foorumi: 100 osallistujaa, 180 
katselukertaa 2. foorumi: 45 osallistujaa, 51 katselukertaa). JANE viesti 
aktiivisesti Pohjois-Karjalan maakuntapäivästä sekä päivitti järjestöjen  
Kouluyhteistyö-oppaan. JANEn ilme uudistettiin ja toiminnoista tie-
dotettiin mm. JANEn verkkosivuilla (n. 5444 kävijää), Facebookissa (n. 
306 seuraajaa), JANE-uutiskirjeellä (3 krt) ja eri tilaisuuksissa kunnissa.  
JANEsta tehtiin esittelyvideo (n. 27 780 katselukertaa), Facebook-kam-
panja ja aloitettiin blogin julkaisu (5 krt). JANElla oli edustukset maakun-
nan yhteistyöryhmässä, Pohjois-Karjalan valmiusfoorumissa, maakun-
tauudistuksen osallisuustyöryhmässä, hyvinvoinnin muutosfoorumissa 
ja elinvoiman muutosfoorumissa.

Järjestö 2.0 -digiosiossa tavoitteena on kehittää järjestöjen digiosaa-
mista. Digiraadeissa testataan digilaitteita ja sähköisiä palveluita.  
Digiraadeilla halutaan lisätä sähköisten palveluiden helppokäyttöisyyttä 
tuomalla jo palveluiden suunnitteluun käyttäjän näkökulmaa. Palvelun 
kehittäjä voi saada käyttäjien kokemuksia palvelun suunnittelun tuek-
si. Vuoden aikana järjestettiin kolme digiraatia. Honkalampi säätiön 
Roboapu-hankkeen kanssa pidettiin robottiesittely Ikaros-hankkeen 
Velmu-ryhmälle, Torikievarin ja Elisan kanssa yhteistyössä esiteltiin 
VR-laseja senoreille ja Pyhäselän JANEn ja Pohjois-Karjalan tietotekniik-
kakeskuksen kanssa yhteistyössä testattiin kolmea Miunpalveluiden lo-
maketta.
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Hankkeessa perustettu Digityöryhmä kokoontui kuusi kertaa. Ryhmään 
liittyi useita uusia jäseniä. Osa ryhmäläisistä järjesti yhdessä keväällä 
2018 sähköisten palveluiden esittelytilaisuuksia Digitupa-nimisinä tilai-
suuksina viidellä paikkakunnalla. Digituvat saivat hyvin näkyvyyttä pai-
kallislehdissä Keski-Karjalan alueella.

Yhdistysten digitukiverkostoon liittyen kerättiin haastatteluin yhdis-
tysten digitukitukitarpeita ja tuotiin esiin digitalisaatioon liittyvää eri-
arvoistumista puheenvuoroilla Kuntamarkkinoilla ja Pohjois-Karjalan 
Digipäivässä.  Maakunnallista digituki-hanketta valmisteltiin Maakunta-
liiton kanssa ja hanke alkoikin syyskuussa 2018. Kaksi Riverian datano-
miopiskelijaa oli hankkeen kautta työharjoittelussa kehitysvammaisten 
päivätoimintakeskuksissa ja Setlementin asukastuvilla digituen antaji-
na. Järjestö 2.0 -digiosiota ja Jelliä esiteltiin vuoden aikana 14:ssa ta-
pahtumassa ympäri Pohjois-Karjalaa. Osa tapahtumista oli yhteistyö-
kumppaneiden ja osa hankkeen järjestämiä.

Yhdistys on mukana Pohjois-Karjalan Digitukihankkeessa, jossa on ta-
voitteena luoda digituen verkosto sekä käynnistää digituen verkoston 
toiminta ja lisätä digiosallisuutta. Vuoden 2018 aikana käynnistettiin di-
gituen verkoston selvittäminen, digituen tarpeiden kartoittaminen sekä 
digituen antajien kontaktoiminen. Tarkoituksena on tunnistaa, millai-
nen on joustava ja toimiva digituen verkosto, joka vastaa erilaisten asi-
akkaiden digituen tarpeisiin. Tavoitteena on saada myös tietoa digituen 
tarpeesta ja tarjonnasta alueellisesti sekä kehittää digituen saatavuut-
ta ja osallistua yhteiseen kehittämistyöhön VRK:n ja muiden pilottien 
kanssa.

Hankkeessa osallistuttiin kaksi kertaa syksyn 2018 aikana valtakun-
nalliseen digituen pilottihankkeiden tapaamiseen, joissa on yhdessä 
aloitettu rakentamaan valtakunnallista digituen pilottimallia. Tämän 
lisäksi syksyllä 2018 aloitettiin Pohjois-Karjalan digituen pilottihank-
keen kuukausittaiset kokoukset, joissa on ollut mukana Pohjois-Karja-
lan maakuntaliitto, Siun sote, Joensuun kaupunki, Vaara-kirjastot, MSL, 
Pttk sekä Karelia ammattikorkeakoulu. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä  
Järjestö 2.0 -hankkeen digiosion kanssa 

Moi2020-hankkeessa koordinoitiin järjestövetoisia verkostoja: Poh-
jois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkosto MOVE, Lieksan 
maahanmuuttajatoimijoiden tapaamiset, Joensuun seudun rasismin 
vastaisen työryhmän tapaustyöskentelyyn keskittyvä pienryhmä ja Suo-
men monikulttuurikeskukset. Uusina avauksina olivat Kontiolahden jär-
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jestöjen monikulttuurisuustapaaminen ja Kiteen maahanmuuttajayh-
distyksen aktivointi työnantajarooliin. Järjestöjen yhteisiä tapahtumia 
olivat mm. rasismin vastaisen viikon tapahtumat viikolla 12 ja Kristalli-
yön kulkue ja kirjastokierros marraskuussa. MOVEn yhteinen koulutus 
oli ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta. Joensuun Global Clinic orga-
nisoitiin järjestöjen yhteistyönä. Työntekijät myös perehdyttivät Poh-
jois-Karjalassa eri organisaatioiden (mm. Pelastakaa Lapset, Joensuun 
Setlementti ja Pokali) työntekijöitä monikulttuurisuustyöhön. Verkosto-
kokouksiin ja muuhun monikulttuuriseen verkostotyöhön osallistui 33 
järjestöä Pohjois-Karjalasta.

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen osalta toteutettiin Pohjois-Karja-
lan maakuntaliiton Tulevaisuusrahaston tuella vapaaehtoistoiminnan 
selvityshanke (3 kk), jossa toteutettiin kysely ja haastatteluja vapaaeh-
toistoiminnan kehittämistarpeista maakunnassa.  Selvitystyötä hyödyn-
nettiin Haave -vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeen valmistelus-
sa (STEA). Hanke ei saanut rahoitusta STEAlta. 

STYKE – Sosiaaliturvayhdistysten kehittämishankkeessa panostettiin 
erityisesti yhteisiin vaikuttamistoimiin. Kehittämistyöpajoja järjestettiin 
7 kappaletta (Uusimaa, Keski-Pohjanmaa, Häme, Satakunta, Päijät-Hä-
me, Kymi-Karjala, Pohjois-Karjala). Palaute kehittämispajoista oli hyvää, 
ja työpajojen nähtiin lisäävän ymmärrystä käsiteltävistä aiheista. Yksi 
työpaja (Kainuu) siirrettiin vuodelta 2018 alkuvuodelle 2019. Pienille 
sosiaaliturvayhdistyksille tiedotettiin STEAn uusista pienavustuksista. 
Kolmesta hakeneesta yhdistyksestä kaksi sai avustuksen.

Nettisivuja rakennettiin kahdelle yhdistykselle (Keski-Pohjanmaa, Sata-
kunta). Yhteiset verkkosivut julkaistiin alkuvuodesta 2018 ja loppuvuo-
desta sivut muokattiin helpommin mobiilioptimoitaviksi. Uutiskirje jul-
kaistiin neljä kertaa vuoden aikana. Yleisesitteet valmistettiin Kainuun 
sosiaaliturvayhdistykselle, ja Satakunnan ja Hämeen yhdistyksiä tuettiin 
viestinnässä syksyllä 2018. Hallinnoitiin yhdistysten Facebook-ryhmää, 
jossa on 40 jäsentä. M/S Sostelle tuotettiin yhteinen korttiesite osallis-
tujakassiin.

STYKE-hanke tukee Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnan toimin-
taa. Neuvottelukunnan kanssa järjestettiin kaksi kokousta, 15.3.2017 Hel-
singissä ja 4.10. Joensuussa. Kokoukset toimivat yhteisten asioiden aree-
noina sekä STYKE-hankkeen ohjausryhminä. Lisäksi järjestettiin 6.6.2018  
ylimääräisenä neuvottelukunnan strategiapäivä SOSTEn toimitiloissa.   
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Yhteinen strategia hyväksyttiin Joensuussa 4.10., jolloin myös neuvotte-
lukunnan lyhenteeksi valittiin SOTUNET.

SOSTEn kanssa tiivistettiin yhteistyöneuvotteluja SOSTEn hallitukselle 
esitetyn yhteistyöehdotuksen pohjalta. Syksyllä 2018 valmisteltiin ja 
lähetettiin kysely verkostojärjestöille verkostoyhteistyön ja tiedontuo-
tannon kehittämistarpeista. Kyselyllä haetaan pohjaa tulevalle toimin-
nalle liittyen maakunnallisten verkostojärjestöjen yhteisen toiminnan 
kehittämiseen.

STEAn nuorelle paikka auki -tuella palkattu yhdistysassistentti (kaksi eri 
henkilöä vuoden aikana) toimi yhdistyksen yleisissä avustavissa tehtä-
vissä: toimi aulaemäntänä ja opasti yhdistyksen toimitiloihin tulevia ih-
misiä oikeisiin paikkoihin, osallistui juhlavuoden tapahtumien järjestä-
miseen, valmisteli kokousten tarjoiluja ja osallistui kokouksiin muistiota 
kirjoittaen, kirjoitti puhtaaksi asiakirjoja, listauksia ja luetteloita. Yhdis-
tysassistentti kokosi ja kirjoitti Jellin uutiskirjettä. Yhdistysassistentti toi-
mi mukana Jelli-järjestötietopalvelun kehittämisessä, teki sivurakentei-
ta ja nostotoimintoja, syötti tietoja järjestelmään ja teki päivityksiä.
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3.      Yhteiskuntapolitiikka

- alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttaminen
- muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin vaikuttaminen
- alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelu.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on vaikuttaa siihen, että ihmisten 
hyvinvoinnin näkökulma on osana päätöksentekoa. Sosiaalisen näkökul-
ma tarvitaan elinkeinopolitiikan rinnalle. Keskeistä on yhteistyö muiden 
järjestöjen, kuntien, aluekehitysviranomaisten, sosiaalialan osaamis-
keskuksen ja eri oppilaitosten kanssa. Alueellista sosiaali- ja terveys-
politiikkaa kehitetään paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen 
vuoropuhelussa. Keskeistä on nostaa sosiaalipolitiikan ulottuvuutta ja 
sosiaaliturvan kysymyksiä terveyden edistämisen rinnalle osaksi hyvin-
voinnin kokonaisuutta.

Viestintä ja foorumit. Yhdistystä vahvistettiin maakunnallisena toimi-
jana panostamalla viestintään ja medianäkyvyyteen. Yhdistyksen ydin-
viestejä terävöitettiin osana 80-vuotisjuhlavuoden viestintää. Medialle 
tiedotettiin aktiivisesti yhdistyksen toiminnan sisällöistä (34 mediaosu-
maa) ja toteutettiin Ihmisen asialla -kolumnisarja sanomalehti Karjalai-
sessa (13 kirjoitusta). 

Sosiaalisessa mediassa julkaistiin muun viestinnän lisäksi 80 juhlavuo-
siteemaista kuvapäivitystä, joissa esiteltiin yhdistyksen toimintaa histo-
riasta tähän päivään.  Viestintää tehostettiin Facebookissa (sivulla 823 
seuraajaa, kun vuoden 2017 lopussa 617), Instagramissa (276  seuraa-
jaa, kun vuoden 2017 lopussa 200).  Twitteriä käytettiin organisaatio- ja 
vaikuttamisviestintään (511 seuraajaa, kun vuoden 2017 lopussa 381).  
Julkaistiin yhdistyksen blogissa 14 kirjoitusta. Toteutettiin yhdistyksen 
esittelyvideo, jossa soi yhdistyksen oma laulu Kuulethan sie minnuu (56 
300 näyttökertaa).  

Yhdistyksen jäsenille lähetettiin 2 jäsenkirjettä. Pidettiin avoimet ovet 
yleisölle ja yhteistyökumppaneille 6.4. Järjestettiin 80 vuotta Ihmisen 
asialla -juhlaseminaari ja iltajuhla Kerubissa 3.10. Pohjois-Karjalan Sosi-
aaliturvayhdistyksen, Soroppi ry:n ja Kansalaistalon yhteinen 128-vuo-
tisjuhlatilaisuus järjestettiin Kansalaistalolla 30.11.2018.
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Osallistuttiin valtakunnalliselle SOSTE-risteilylle 9.–10.10, jossa yhdis-
tyksellä oli kaksi esitystä. Osallistuttiin perinteisen Jäidenlähtöseminaa-
rin valmisteluun ja toteutukseen. Seminaarin teemana oli osallisuus, 
pääpuhujana Maria Ohisalo.  

Yhdistyksen toiminnanjohtaja piti koulutusta tai puheenvuoroja jär-
jestöjen roolista ja/tai osallisuuden ulottuvuudesta: Joensuun kau-
pungin sote-lautakunta, Maakunnan järjestöfoorumi, valtakunnalliset 
Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Hki, Kahvee verkoston oh-
jausryhmä Hki, Pakolaisesta kuntalaiseksi -seminaaripäivä Hki, Karelia 
ammattikorkeakoulun johtamisen tutkinnon opiskelijat. Lisäksi toimin-
nanjohtaja osallistui järjestöjohdon päiville Kirkkonummella, sosiaa-
li- ja terveysjärjestöjen toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien päivään 
Helsingissä, Sosiaali- ja terveyspolitiikan päiville Säätytalolla, STEAn 
TVS-koulutukseen, Sosten liittokokoukseen, jossa yhdistyksen tj hyväk-
syttiin Sosten valtuuston varsinaiseksi jäseneksi sekä Järjestöjohdon 
matkalle Pariisiin OECD-kokoukseen. 

Alueen oppilaitosten kanssa tehtiin yhteistyötä järjestö-, kansalais- ja 
sosiaalipolitiikan näkökulmasta. Yhdistyksellä on avainkumppanuusso-
pimus Karelia amk:n kanssa: toimittiin harjoittelujen ohjaajana, opin-
näytetöiden toimeksiantajana sekä osallistuttiin opetussuunnitelman 
uudistamisprosessiin. Karelia amk:n kanssa järjestettiin opintojakso Ci-
vil society and participation in Finland (60). Itä-Suomen yliopiston kans-
sa tehtiin yhteistyötä toimimalla harjoittelijoiden ohjaajana ja pro gradu 
-tutkielmien toimeksiantajana. Yliopiston yhteiskuntatieteiden opis-
kelijoille esiteltiin järjestöjen toimintaa ja työllistämismahdollisuuksia. 
Yhdistys toimi sosiaalityön harjoittelupaikkana (Kuopio). Osallistuttiin 
Itä-Suomen yliopiston opetussosiaalikeskusten verkoston kokoukseen.  
Jatkettiin tutkimusyhteistyötä Promeq-hankekokonaisuudessa. Joen-
suun lyseon lukion yhteiskuntaopin opiskelijoille esiteltiin maakunnan 
järjestökentän ja yhdistyksen toimintaa.

Osallistuttiin ja vaikutettiin eri työryhmissä valtakunnallisesti, maa-
kunnallisesti ja paikallisesti järjestöt-, kansalais-, ja sosiaalipolitiik-
kanäkökulmasta. Osallistuttiin maakunnan ja kuntien hyvinvointia 
kehittävien työryhmien toimintaan: maakuntaliiton ja maakuntauu-
distuksen hyvinvointiryhmä, maakunnan muutosfoorumit: elinvoima, 
hyvinvointi, järjestöt, maakuntavalmistelun osallisuustyöryhmä, Siun 
soten Avot-hankkeen ohjausryhmä- ja sidosryhmätyöskentely, Joen-
suun kaupungin hyvinvointiryhmän valmistelutyöryhmä, Pohjois-Kar-
jalan maahanmuuttoasiain toimikunta. Yhdistys toimi aktiivisesti alu-
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eellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelun edistämisessä. Yhdistyksen 
toiminnanjohtaja toimi sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnassa 
SOTUNETissä, jonka kautta otettiin kantaa mm. maakuntien rooliin yh-
teisessä vaikuttamistyössä. KAJO-keskus-hankkeesta tehtiin vaikutta-
mistyötä kommentoimalla kolmea hallituksen esitystä. Maahanmuutta-
jien vaikuttamistoimielimistä keväällä tehty kartoituksen tuloksia päätyi 
syksyllä valtakunnallisen ETNOn oppaaseen maahanmuuttajien osalli-
suudesta maakuntauudistuksessa.

Edustukset

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula edusti yhdistystä seuraavis-
sa työryhmissä:
• Veikkauksen hallintoneuvosto
• Joensuun kaupungin Siltoja rakentamassa (Amif)- hankkeen   
 ohjausryhmä (varajäsen Ville Elonheimo.)
• SOSTE valtuusto
• Pohjois-Karjalan maakuntauudistuksen osallisuustyöryhmä
• Setlementtiliiton kehittämis- ja vaikuttavuusryhmä
• Promeq-hankekokonaisuuden yhteiskunnallinen neuvonanta- 
 jaryhmä (varajäsen Ville Elonheimo.)
• Pohjois-Karjalan maakuntavalmistelun osallisuustyöryhmä
• Sociala Oy:n Yhteisen hyvän alusta -hankkeen ohry (vpj)
• Kuntaliiton Ake-hankkeen ohry
• Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen Sakke-hankkeen johto 
 ryhmä (varajäsen Anne Pyykkönen)

Muut edustukset:

• Maakuntaliiton ja maakuntauudistuksen hyvinvointiryhmäs- 
 sä toimivat kehittämispäällikkö Johanna Seppänen ja järjestö- 
 kehittäjä Hanna Kääriäinen
• Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) hallituksessa  
 toimi yhdistyksen edustajana hallituksen jäsen Tero Oinonen.
• Elinikäisen ohjauksen (ELO) yhteistyöryhmässä toimi työhön- 
 valmentaja Suvi Tahvanainen
• Siun Soten mielenterveys- ja päihdetyön asiakasraadissa järjes- 
 töedustajana toimi yhteisökehittäjä Katja Hämäläinen-Puhakka
• Pohjois-Karjalan maahanmuuttoasiain toimikunnassa toimi  
 monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Ville Elonheimo
• Itä-Suomen ETNOn  jäsenenä ja Itä-Suomen ETNOn edustajana  
 valtakunnallisessa ETNOssa toimi Ville Elonheimo
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• Suomen monikulttuurikeskukset ry:ssä toimi Ville Elonheimo
• Joensuun turvallisuussuunnitelman seurantaryhmässä toimi  
 Ville Elonheimo
• Joensuun kaupungin hyte-valmistelutyöryhmässä jäsenenä  
 toimi kehittämispäällikkö  Anne Pyykkönen
• Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta (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, Pohjois-Karjalan  
 koulutustehdashankkeiden sparrausryhmän jäsenenä sekä
 Ohjaamo 2.0 -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi  
 kehittämispäällikkö Timo Hartikainen
• VATES-säätiön KeKo-hankkeen ohjausryhmän jäsenenä toimi  
 Johanna Seppänen 
• Joensuun KAKE 2.0 -hankkeen ohjausryhmän jäsenenä toimi  
 Johanna Seppänen ja varajäsenenä Sanna Saastamoinen
• Maakuntauudistuksen elinvoiman muutosfoorumissa varajäse- 
 nenä toimi Hanna Kääriäinen
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4.     Seuranta ja arviointi

Yhdistys jatkoi toimintavuonna arvioinnin kehittämistä.  Hankkeiden 
osavuosikatsaukset tehtiin arviointisuunnitelmia hyödyntäen ja yhdis-
tyksen hallitus kävi arviointikeskustelun toiminnan osalta tammikuussa 
ja elokuussa. Elokuun kokouksessa hallitus ja henkilöstö arvioivat yh-
teisesti toimintoja.  Yhdistys teki marraskuussa jäsenkyselyn, johon tuli 
25 vastausta. Kyselyn antia käsitellään vuonna 2019 hallituksen kokouk-
sessa, yhdistyksen kehittämispäivillä ja osana hankkeiden arviointia ja 
toimintojen kehittämistä.  Otettiin käyttöön harjoittelijoiden palautelo-
make ja ensimmäisen vuoden palautteen kooste esiteltiin hallituksen 
kokouksessa. Työllisyyshankkeet toteuttivat palautekyselyn ja Jellistä 
tehtiin lisäksi palautekysely.

  
Opinnäytetyöt:
 
Inkinen Anne; Kosloff, Johanna: Yhteistä ymmärrystä rakentamassa: 
Mielenterveyskuntoutujien osallisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa. 
Karelia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Korhonen Sari: ”Heti alussahan se aika hyvinhän se onnistu ja asiat aika 
nopeestiki kulki eteenpäin ja päätökset tehtiin, mut jossain vaiheessa se 
rupes takkuumaan.” Toimeentulotukiasiakkaiden kokemuksia Kela-siir-
rosta.  Karelia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Lankila, Jaakko: Asukkaiden osallisuuden rakentaminen Siun sotessa.  
Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos.

Eskelinen, Timi: Ongelmallinen digitaalinen osallisuus. Ikämiesten ko-
kemuksia digitalisaatiosta. Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto, 
yhteiskuntapolitiikan laitos.
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5.     Yhdistyksen tukirakenteet, työhyvinvointi

Yhdistyksen projektien ja toimintojen tukena toimi kehittämisrakenne 
KAMU. KAMU-päiviä pidettiin toimintavuoden aikana neljä ja niiden ai-
kana käsiteltiin osavuosikatsauksia, aikatauluja, työsuhdeasioita, työhy-
vinvointia ja sisällöllisiä kysymyksiä eri teemojen pohjalta. KAMU-päi-
vien yhteyteen rakennettiin yhteistä virkistäytymistä. Yhdistyksen 
kunkin projektin tai toimintakokonaisuuden alueella toimi tiimirakenne. 
Tiimit kokoontuivat säännöllisesti ja sisältöjä ja haasteita käsiteltiin yh-
teisesti suhteessa tavoitteisiin.  

Yhdistyksen työhyvinvointia kehittää työsuojelutoimikunta, johon 
kuuluvat työsuojelupäällikkö (tj), luottamusmiehet sekä työsuojelu-
valtuutetut. Työsuojelutoimikunta kokoontui 9 kertaa. Työsuojelutoi-
mikunnan ohjauksessa toteutettiin yhdistyksen Yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvosuunnitelma. Työhyvinvoinnin tueksi tammikuussa tehtiin 
henkilöstölle työhyvinvointikysely, jonka tulokset käsiteltiin hallitukses-
sa ja yhteisesti KAMU-päivässä. 

Työntekijöillä oli käytössä lounassetelit ja liikunta- ja kulttuurisetelit 
työhyvinvoinnin edistämiseksi. Jatkettiin kokeilua, joka mahdollisti tun-
nin liikunta- tai kulttuurihetken viikossa keskellä työpäivää työaikana. 

Yhdistyksen luottamushenkilöinä toimivat Timo Hartikainen ja varalla 
Hemmo Paakkunainen. Yhdistyksen työsuojeluvaltuutettuina toimivat 
Suvi Tahvanainen ja varalla Minttu  Hyttinen.

 
Yhdistyksen projektien ohjausryhmät:

KAJO-keskus
Merja Mäkisalo-Ropponen, pj kansanedustaja
Sari Riikonen, Joensuun kaupunki
Jussi Sallinen, Nurmeksen kaupunki, varajäsen Lieksan kaupunki
Arja Mielonen, 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 Toimintajär-
jestö ry, varajäsen Ritva Kurkinen
Merja Blomberg, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Riikka Korkalainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
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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, KAI-
KU-hanke

Kaiku-projekti
Giray Ali, Arife Oy
Jokinen Eeva, Itä-Suomen yliopisto/Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdis-
tys 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
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

Järjestö 2.0 
Jukka-Pekka Lätti, (pj) kehitysjohtaja, Outokummun kaupunki 
Anu Niemi, kehittämisjohtaja, Siun sote 
Maarika Kasonen, kunnanjohtaja, Heinävesi
Maarita Mannelin, osallisuusasiantuntija, Pohjois-Karjalan maakunta-
liitto
Helena Hirvonen, lehtori, Itä-Suomen yliopisto
Henna Myller, koulutuspäällikkö, Karelia amk 
Heini Lehikoinen, hyvinvointikoordinaattori, Joensuun kaupunki
Kaisa Hiltunen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan kansanterveyden-
keskus
Teija Sivonen, toiminnanjohtaja, Kotikartanoyhdistys ry
Johanna Junno, kyläasiamies, Pohjois-Karjalan Kylät ry
Sanna Heinonen, varapuheenjohtaja, P-K Järjestöasiain neuvottelukun-
ta JANE
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Elina Pajula, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys 
ry
Anne Pyykkönen, kehittämispäällikkö, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayh-
distys ry

IKAROS
Tuula Kiviniemi, palvelujohtaja, Siun sote
Heini Lehikoinen, hyvinvointikoordinaattori, 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, 
Katja Asikainen, toiminnanjohtaja, Joensuun Setlementti
Minna Turunen, toiminnanjohtaja P-K:n Mielenterveysomaiset FinFami 
ry 
Anne Pyykkönen, kehittämispäällikkö, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayh-
distys ry
Elina Pajula, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys 
ry
(Annaliisa Pieviläinen, toiminnanjohtaja, Parempi Arki ry)

Styke-hankkeen ohjausryhmänä toimi valtakunnallinen Sosiaaliturva-
yhdistysten neuvottelukunta.

Yhdistyksen talous ja jäsenistö

Yhdistyksen toimintoja ja projekteja rahoittivat Stea, Siun sote, Poh-
jois-Karjalan TE-toimisto, ESR, THL, STM, Pohjois-Karjalan maakuntaliit-
to, Joensuun, Nurmeksen, Kiteen, Outokummun ja Lieksan kaupungit 
sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Valtimon, Polvijärven ja Liperin kunnat. 
Toiminnan kokonaistuotot olivat toimintavuoden aikana 1,76 miljoonaa 
euroa. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 62.593,85 euroa. Yhdistyksellä oli 
41 järjestöjäsentä ja 38 henkilöjäsentä.
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Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa ja piti 
lisäksi 3 sähköpostikokousta.

Maaliskuussa vuosikokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet:
Pirjo Myyry (pj)                                  
Toivo Rissanen (vpj)
Eeva Jokinen                  
Arja Jämsén
Tuomas Lappalainen
Tero Oinonen
Pauli Tahvanainen
Airi Turunen 
Katja Asikainen                                    
                                     
Yhdistyksen sihteerinä toimi Kajo-keskuksen kehittämispäällikkö Jo-
hanna Seppänen ja taloudenhoitajana yhdistyksen taloussuunnittelija 
Piia Heikkinen. Toiminnanjohtajan sijaisena toimi Johanna Seppänen. 
Yhdistyksen kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen osallistui hallituksen 
kokouksiin. 

Yhdistyksen tilintarkastajina toimi:
Yhdistyksen tilintarkastuksen hoiti Ernst&Young Oy, vastuullisena tilin-
tarkastajana Katja Pesonen

Yhdistyksen työntekijät 

Elina Pajula, toiminnanjohtaja
Anne Pyykkönen, kehittämispäällikkö
Piia Heikkinen, taloussuunnittelija
Ulla Kuikka, toimistotyöntekijä
Pietari Akujärvi, suunnittelija
Helena Vauhkonen, suunnittelija
Joni Martiskainen, suunnittelija
Sanni Nuutinen, yhdistysassistentti 
Henna Kuosmanen, yhdistysassistentti
Arttu Louhelainen, viestintäassistentti
Sadia Muhamed, siivooja
Ihab Al Tayawi, siivooja (lomasijainen)
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JAKE-hanke
Eija Vatanen, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä 
Olli Jolkkonen, suunnittelija
Soile Nyman, suunnittelija

Järjestö 2.0 -hanke
Hanna Kääriäinen, järjestökehittäjä, 
Minna Tuuva, järjestökehittäjä

IKAROS-hanke
Katja Hämäläinen-Puhakka, yhteisökehittäjä

KAJO-keskus
Johanna Seppänen, kehittämispäällikkö
Timo Hartikainen, kehittämispäällikkö
Suvi Tahvanainen, työhönvalmentaja
Minttu Hyttinen, työnetsijä 
Marika Myllynen, työhönvalmentaja 
Minna Savolainen, työhönvalmentaja
Kristiina Turunen, työllistämissihteeri
Heikki Kettunen, työllistämissihteeri
Jaana Tiainen, työhönvalmentaja
Pia Saukkoriipi, työnetsijä

Kaiku-hanke
Sanna Saastamoinen, projektipäällikkö
Hilkka Pirhonen, työhönvalmentaja 
Vuokko Palkovaara, työhönvalmentaja 
Mustafa Kamil, kotovalmentaja
Matleena Pekkanen, työhönvalmentaja 

Kumina-hanke
Hemmo Paakkunainen, sosiaaliohjaaja
Saara Kokkonen, perhevapaalla 
Mira Piiroinen, sijainen (sosiaaliohjaaja)

Kansalaistalo
Keijo Vapalahti, ohjaaja
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Kathy-toiminta
Marleena Laakso, viestintäkoordinaattori
Jarkko Rissanen, atk-asiantuntija
Ari Harakka, atk-työntekijä
Marko Toro, atk-työntekijä
Joonas Korhonen, atk-työntekijä

Rantakylän hyvinvointiasema
Evgeniia Lekhtonen, aulaemäntä 

Moi-monikulttuurishanke
Ville Elonheimo, monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Katri Silvonen, yhteisökehittäjä

Pohjois-Karjalan digitukihanke
Jaana Hiltunen, digikehittäjä

Styke-hanke
Aino Leppänen, yhteistyökoordinaattori 
Ari Harakka, viestintätyöntekijä

Harjoittelijat
Erno Härkönen UEF teologia (Ylva)
Janika Hyvönen UEF sosiaalityö (Ikaros)
Hanna Piiponniemi Karelia AMK sosionomi (Ikaros)
Elisa Ryynänen Karelia AMK sosionomi (Kajo)
Arto Pippola Karelia Amk medianomi (Jake, Ikaros)
Hilla Peltonen (TET 7lk)(Kajo)
Tanja Saarijärvi, Riveria päihde- ja mielenterveystyö (Ikaros)
Eemeli Pitkänen, Riveria datanomikoulutus (Järjestö 2.0/digi)
Alex Nyrhinen, Riveria datanomikoulutus (Järjestö 2.0/digi)
Malissa Underwood (kieliharjoittelu) (Moi 2020)
Tuija Turunen-Turtia, Riveria päihde- ja mielenterveystyö (Ikaros)
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