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Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
TOIMINTAKERTOMUS 2019
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on sosiaali- ja terveysalan
järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää ihmisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat
huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten
perusoikeuksien toteuttamiseksi ja asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä toimeentuloturvan ja sosiaalija 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 rahoituksilla. Yhdistyksen projekteilla Cool, Ikaros, Järjestö 2.0, Pohjois-Karjalan
digitukihanke, Styke, Tarmo sekä tietoyhteiskuntakehittämisellä (Kathy
Ak) on lisäksi erilliset toimintakertomukset.
Yhdistyksen hankkeiden esittelyt löytyvät nettisivuilta: www.pksotu.fi

2

1.

Osallisuus

– ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille.
– osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.
Ihmisten ääni ja näkökulma eivät välity riittävästi poliittiseen päätöksentekoon ja suunnitteluun. Ihmisten oma osaaminen on tärkeä voimavara, joka tulee saada käyttöön ja esille. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on yhdistyksen toiminnan läpäisevä
toimintaperiaate. Osallisuus on nykyisen lainsäädännön keskeinen
käsite: yhdistyksen toiminnoissa sille annetaan konkreettiset tavoitteet
ja sisältö. Erityistä huomiota kiinnitetään haavoittuvassa asemassa
olevien osallisuuden edistämiseen. Matalan kynnyksen toiminnat tukevat osallisuutta ja luovat edellytyksiä yhteiselle ymmärrykselle sekä
uusien toimintamuotojen syntymiselle. Yhdistys on mukana Joensuun
Kansalaistalon kehittämistoiminnassa.
Yhdistyksen yleistoiminnassa (STEA Ay) tehtiin kehittämis- ja vaikuttamistyötä maakunta- ja soteuudistuksessa osallisuusteemassa. Osana
maakuntauudistuksen valmistelutyötä osallistuttiin maakunnan osallisuustyöryhmän ja sen suunnittelujaoksen kokouksiin. Osallisuustyöryhmän työ päättyi toukokuussa maakuntauudistuksen kaaduttua.
Osallisuuskoulutukset toteutettiin Polvijärvellä osallisuustoimikunnalle ja järjestöille, Outokummussa osallisuus- ja yhteisötoimikunnalle ja paikallis-Janelle, Tohmajärvellä kunnanvaltuutetuille ja Joensuussa nuorisopalveluiden työntekijöille.
Siun soten sosiaalipalvelujen kanssa järjestettiin Mitä kuuluu Siun soten
sosiaalitoimistojen palveluille -tilaisuus Kansalaistalolla sekä toteutettiin sosiaalitoimistojen asiakaspalautekysely (102 vastaajaa). Järjestettiin toimeentulotuen infotilaisuus yhteistyössä Kelan ja Siun soten kanssa ViaDia-keskuksessa. Osallistuttiin Kehitysvammaisten palvelusäätiön
erityistä tukea tarvitsevien osallisuutta edistävän Atak-hankkeen kehittämispäiviin asiantuntijaroolissa.
Kansalaistalolla toimi ohjaaja jonka toimenkuvaan kuului mm. Kulman
kundit -ryhmätoiminnan ohjaus, Kansalaistalon kävijöiden matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta sekä asiointiapu. Tuettiin Rantakylän Velmujen toimintaa tukemalla vapaaehtoista ohjaajaa sekä haettiin ja saatiin
avustusta Siun sote -säätiöltä ryhmätoiminnan kulujen kattamiseksi.
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IKAROS-hankkeessa (STM) edistettiin ikämiesten hyvinvointia etsivän
vanhustyön keinoin, heidän omiin tarpeisiinsa pohjautuen. Hankkeen
keskeisenä toimintamuotona oli etsivä työ ja jalkautuminen ikämiesten
arkiympäristöön. Lisäksi toimintamuotoihin kuului yksilötyö (keskusteluapu, matalan kynnyksen palveluohjaus, asiointiapu, kotikäynnit), ryhmätoiminta (Rantakylän Velmut, KiihtelysVelmut ja Kaltimon Velmut),
verkostotyö ja vaikuttaminen sekä vertaismiestoiminta (VertaisVelmut). Lisäksi muun toiminnan ohessa tehtiin paljon retkiä ja vierailuja
sekä osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin ja työryhmiin. Kaikilla alueilla
tavoitettiin koko ajan uusia ikämiehiä. Hanke oli paljon 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 IKAROS-hankkeen
toimintoihin osallistui 209 eri henkilöä. Tärkeimpiä yhteistyötahoja olivat Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakuntien diakoniatyö, Siun Soten
vanhus- ja aikuissosiaalityö sekä ikäihmisten kanssa työtä tekevät järjestöt. Hankkeessa oli mukana myös opiskelijaharjoittelijoita ja hankkeelle
valmistui yksi opinnäytetyö. Tuotettiin ikäihmisten palveluoppaat Enon,
Kiihtelysvaaran ja Rantakylän alueille. Järjestettiin hankkeen päätösjuhla yhteistyössä Joensuun Setlementin kanssa.
KATHY-toiminnan (STEA Ak) avulla tuettiin ihmisten tietoteknistä osaamista ja osallistumismahdollisuuksia. Vuonna 2019 järjestettiin 6 digi-infoa tai tietotekniikkakoulutusta: Tietokone tutuksi -Tietotekniikan
alkeet, Älypuhelin tutuksi! -tilaisuus, kaksi älypuhelin-infoa Torikievarissa, neljän opastuskerran sarja tietokoneen peruskäytöstä TARMOhankkeen asiakkaille sekä kolmen opastuskerran sarja maahanmuuttajataustaisille naisille tietokoneen peruskäytöstä. Koulutuksiin osallistui
40 henkilöä.
Digineuvontaa tarjottiin Kansalaistalolla ja Pohjois-Karjalan Mielenterveyden Tuki ry:n ikäihmisten kohtaamispaikka Torikievarissa. Vuonna
2019 Kansalaistalon digineuvonnassa kävi 304 asiakasta. Torikievarin
digineuvonnassa (pe klo 12-14) digitukea ja -apua tarjottiin 118 henkilölle. Kansalaistalolla jatkettiin nettikahvilan ylläpitoa.
Monikulttuurisuustyön Moi2020-hankkeessa (STEA C) ylläpidettiin Yhteisötila Aavaa, jonka kielivalikoima oli suomi, englanti, arabia ja dari
(farsi), yhteistyössä JoMonin kanssa. Kävijöitä oli 10-20 viikoittain. Keskeinen osa Aavan työtä oli löytää asiakkaille oikeat palvelut. Keväällä 2019 kohtaamisissa korostuivat kielteisen turvapaikkapäätöksen
saaneet ja paperittomat sekä vakavatkin rasistiset tapaukset, syksyllä
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työllisyys ja koulutus. Asiakasohjausta tehtiin mm. Joensuun maahanmuuttajapalveluihin, Luotsiin, poliisille, Migriin, Siun soteen, Kelalle ja
Rikosuhripäivystykseen sekä autettiin lukuisia järjestötoimijoita tiedottamaan erityisesti arabian- ja darinkielisille. Kerättiin asiakastyössä havaittuja ongelmia taulukkoon ja käytettiin näitä kehittämisehdotusten
tekemiseen eri yhteistyötapaamisissa.
Uusina avauksina käynnistettiin Tarmo-hankkeen kanssa turvapaikanhakijoiden Toivo -työhönvalmennuskokeilu sekä tuettiin Cool-hanketta
toiminnassa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Asiakasraadit järjestettiin
Toivon valmisteluun ja Cool-hankkeen arviointiin.
Osallisuustyötä maahanmuuttajien parissa esiteltiin Joensuun Promeq-seminaarissa, jossa oli 100 osallistujaa. Järjestettiin Pyöräliiton
kanssa Maahanmuuttajat pyörille -alkeiskurssi ja sen ohjaajakoulutus,
kurssille osallistui 16 naista ja 7 ohjaajasta 6 oli maahanmuuttajia. Esiteltiin monikulttuurisuustyötä Pop-kadulla. Keväällä kokoontui Tietoa
eduskunnasta -ryhmä, johon osallistui 9 eri farsinkielistä.
Rasismin vastaisessa työssä järjestettiin järjestöille koulutukset Lieksassa ja Joensuussa sekä osallistuttiin aktiivisesti Joensuun seudun rasisminvastaisen työryhmän toimintaan. Yhteisökehittäjä toimi rasismitapausten käsittelyyn ja palvelutarpeiden kartoittamiseen keskittyvän
rasisminvastaisen työryhmän pienryhmän puheenjohtajana. Rasismia
kohdanneiden maahanmuuttajien ohjausta tehtiin yhdessä Cool-hankkeen kanssa.
Omakielinen yhteisötyö COOL Community work in own language
-hanke (P-K Tulevaisuusrahasto) kutoi arabiankielistä yhteisöä paremmin Joensuun kansalaisiksi. Hankkeen keskeisiksi työtavoiksi kehittyi
avainhenkilöiden kautta työskentely ja pienet kokoontumiset, kun isot
infotilaisuudet todettiin heikoiksi yhteisön rakentamisessa. Asiakastyön
lisäksi järjestettiin lyhyitä koulutuksia ja mm. ithar-illallinen. Cool-hankkeeseen osallistui 45 henkilöä, sen Facebook-ryhmässä oli 117 jäsentä
ja avainhenkilöinä toimi 15 henkilöä. Hanke toimi Joensuussa ja Paiholan ja Märäjälahden vastaanottokeskuksissa. Loppuvuodesta valmistuivat työkalut omakieliseen yhteisötyöhön ”Cool Tools”.
Työllisyyden asiakasraatitoiminta jatkui Joensuussa Tarmo-hankkeen
organisoimana. Asiakasraati on keskustelu- ja kehittämisryhmä, jonka
tarkoituksena on tuottaa tietoa, kokemuksia ja mielipiteitä työllistymiseen liittyvistä palveluista ja toimia vaikuttamisryhmänä. Asiakasraadin aloitteesta raadin toimintamallia päätettiin levittää lähikunnissa ja
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Kontiolahdella järjestettiin raatitoiminnasta infotilaisuus. Raatitoiminta
ei kuitenkaan käynnistynyt siellä. Asiakasraati kokoontui Joensuussa
vuonna 2019 viisi kertaa. Raatilaiset kommentoivat mm. Luotsi-hankkeen suunnitelmia, ideoivat jäsenhankintaa raatiin, kirjoittivat kirjeitä
työministeri Harakalle sekä laativat raatitoiminnasta flyerin, jota jakoivat Joen yössä. Työministerille kirjoitettuja kirjeitä hyödynnettiin blogitekstin pohjana, jota levitettiin myös Savo-Karjalan kansanedustajille ja
joka julkaistiin Valtakunnallisen työttömien yhdistyksen verkkolehdessä.

2.

Järjestöt

– toimintaedellytysten ja järjestöjen kansalaistoiminnan edistäminen
– työllistämisen, viestinnän, monikulttuurisuuden tukeminen
– järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen
Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnan kautta tuetaan paikallisten yhdistysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiä sekä pitkäaikaistyöttömien
työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Yhdistysten toimintaa tukemalla tavoitteena on luoda edellytyksiä järjestöjen tasavertaisemmalle
osallistumiselle paikalliseen kumppanuuden ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Tietoverkkojen mahdollisuuksia hyödynnetään kehittämistyössä.
Sosiaaliturvayhdistysten yhteistoiminnan kautta haetaan vaikuttavampia yhteistoiminnan muotoja. Järjestöjen ja julkisen sektorin vuoropuhelun kehittäminen on keskeinen ulottuvuus toimintojen vaikuttavuuden kannalta.
Yleistoiminnassa tehtiin kehittämis- ja vaikuttamistyötä maakunta- ja
soteuudistuksessa järjestöteemassa. Uusittiin Kehittämiskumppanuussopimus Siun soten kanssa. Vastattiin Siun soten ja Järjestö 2.0 -hankkeen kanssa järjestetyn potilas-, vammais-, ja kansanterveysjärjestöille
tarkoitetun järjestötilaisuuden tiedottamisesta. Osallistuttiin Siun soten Siva-hankkeen neuvonta- ja palveluohjauksen kehittämistyöpajoihin sekä Siun soten palvelulupaus -sparraustyöpajoihin ja kuntien Siun
sote-neuvottelukuntien seminaaripäivään.
Järjestö 2.0 -hankkeen kanssa koordinoitiin järjestöjen kumppanuuspöytätoimintaa. Sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua keskityttiin
järjestöjen ja kuntien ja järjestöjen ja Siun soten yhteistyön edistämiseen. Toteutettiin Pohjois-Karjalan järjestökyselyn viestintäkampanja
ja käytiin esittelemässä tuloksia eri tilaisuuksissa. Osallistuttiin kuntien
hyte-koordinaattoreiden ja järjestöyhteyshenkilöiden yhteistyökokouksiin.
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Osallistuttiin P-K:n Janen ja Janen työvaliokunnan kokouksiin. Osallistuttiin Tohmajärven ja Kontiolahden järjestöiltoihin esittelemällä ajankohtaisia asioita järjestö-kuntayhteistyön kehittämisessä. Oltiin mukana Joen Nyytti -verkoston käynnistämisessä ruoka-aputoiminnan ja
yhteisöllisen ruokailun kehittämiseksi Joensuussa.
Osallistuttiin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksille järjestettyyn hankesparraukseen: taloussuunnittelija talouden suunnittelun, seurannan ja
raportoinnin osalta ja kehittämispäällikkö hankesuunnittelun osalta.
Kokous- ja koulutustila Helmeä tarjottiin maksutta pienille vapaaehtoisvoimin toimiville yhdistyksille Joensuun kaupungin myöntämän avustuksen turvin. Tilojen käytölle luotiin pelisäännöt, vuokrauskäytännöt
ja vuokraajille toimintaohjeet ja sopimuslomake. Tehtiin Helmelle verkkosivut ja viestittiin Helmestä Jellin kautta. Tiloissa järjestettiin vuoden
aikana 44 tilaisuutta ja tiloja vuokrasi 21 eri toimijaa. Vapaaehtoisvoimin toimivien yhdistysten osuus oli 77% kaikista vuokraajista.
Jäsenille tuotettiin taloushallinnon palveluita. Vuoden aikana kirjanpitoa tehtiin 33 yhdistykseen, joissa toteutettiin 51 eri hanketta. Näistä
laadittiin eri rahoittajien (mm. STEA, ESR) muotovaatimukset täyttävät
raportit yhdistyksen käyttöön. Palkkoja laskettiin 1.578 kpl, lisäksi huolehdittiin yhdistysten tulorekisteri-ilmoitukset sekä palkoista että maksetuista matkalaskuista ja palkkioista. Jäsenyhdistysten maksuliikennettä hoidettiin kokonaan tai osittain 22 yhdistykselle. Lisäksi toteutettiin
ohjausta ja neuvontaa talouteen liittyvissä kysymyksissä sekä esiteltiin
tilinpäätöksen tiedot yhdeksälle yhdistykselle.
Tarmo – monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä -hanke (ESR) käynnistyi kaksivuotisena vuoden 2019 alusta. Kuntakumppaneina olivat Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi, Nurmes ja Valtimo. Tarmo -hankkeen
tavoitteena oli varmistaa työttömien henkilöiden työllistymistä kokeilemalla uudenlaisia työllistymistä tukevia ratkaisuja ja toteuttamalla työllistymistä tukevia palveluita yksilöllisesti. Hankkeen toisena tavoitteena
oli työllistymistä tukevien yhdistysten roolin tunnistaminen ja selkiyttäminen sekä yhdistysten osaamisen kehittyminen palveluntuottamisen
saralla.
Tarmo-hankkeen yhdistysneuvojat tarjosivat tukipalvelua 32:lle eri
järjestölle niiden työllistäessä keskimäärin 34 Tarmo-hankkeen työnhakija-asiakasta palkkatuella kuukausittain. Myös palkkatuella työllistyneitä neuvottiin työsuhdeasioissa. Työnhakija-asiakkaita oli
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yhdistyksissä myös työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa.
Lokakuussa avattiin neuvontapalvelu työllistäville yhdistyksille. Puhelimitse tai sähköpostitse yhdistykset saivat neuvoja palkkatukityöllistämiseen ja työkokeiluihin liittyen sekä pystyivät avaamaan palkkatukipaikkoja TE-toimistoon.
Tarmo-hankkeen osatoteuttajana oli Riveria opinnollistamisen kokonaisuuden osalta. Yhteistyössä Riverian kanssa opinnollistettiin työtehtäviä 13:sta yhdistyksessä ja neljässä kunnan työyksikössä. Opinnollistettujen työtehtävien tekemisen aloitti kolme henkilöä.
Tarmo-hanke järjesti työllistymistä tukeville yhdistyksille kaksi koulutuskokonaisuutta: Palveluntuottajana eteenpäin -koulutus maakunnallisena palveluntuottajaksi ryhtymisestä kiinnostuneille yhdistyksille ja
Toiminta näkyväksi -koulutus kolmella seudulla pienimuotoisemmin
työllistymistä tukeville yhdistyksille. Molemmat koulutukset jatkuvat
vuonna 2020.
Vuonna 2019 Tarmo-hankkeen yksilöllisessä valmennuksessa aloitti
359 hlöä ja päätti 139 hlöä. Päättäneistä henkilöistä työllistyi tai aloitti tutkintotavoitteisen koulutuksen 57%. Työnhakijoille tarjottiin myös
erilaisia lyhytkoulutuksia, mm. uudenlaisia rekrytointikoulutuksia yhteistyössä henkilöstövuokrausyrityksen kanssa. Yhdessä ELY-keskuksen
KoordiPOK-rinnakkaishankkeen kanssa kehitettiin ja tarjottiin työnhakijoille työelämälähtöistä suomen kielen valmennusta sekä Ovi opintoihin -koulutusta. Marraskuun alussa käynnistyi kokeiluna Toivo -työhönvalmennus turvapaikanhakijoille, joilla on työnteko-oikeus. Tarve
kokeilulle nousi yhteisötila Aavalta. Palaute Tarmo-hankkeessa tehdystä valmennustyöstä oli vuoden 2019 osalta sekä asiakkailta että kuntakumppaneilta hyvää.
Tarmo-hanke koordinoi syksyllä toisen kerran järjestettyjä maakunnallisia työllisyysviikkoja ja osallistui kumppanikuntien tapahtumiin viikon
aikana. Tarmo-hanke järjesti seudullisia tapaamisia työllisyystoimijoille
yhteensä seitsemän kertaa. Työllisyystoimijoille järjestettiin kaksi Velka
ja työllistyminen -koulutusta yhteistyössä Takuu-säätiön kanssa. Lisäksi
yhteistyössä oppilaitosten hankkeiden kanssa järjestettiin Osaaminen
– tulevaisuuden perusturva kaikille? seminaari joulukuussa. Seminaarin toteutuksessa oli vahvasti mukana myös Sitra, joka keräsi samalla
aineistoa omaan selvitykseensä. Seminaarissa oli runsaasti osallistujia.
Tarmo-hanke järjesti yrityksille viisi aamiaistilaisuutta yhdessä TE-toimiston, yrittäjäjärjestöjen ja Riverian kanssa tiedottaen toiminnastaan
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ja laajensi yritysverkostoaan piilotyöpaikkojen löytymisen tavoitteella.
Tarmo-hanke koordinoi maakunnallisen työnetsijäringin toimintaa.
Tarmo-hankkeen yhdistystyöllistämisen tuen sekä valmennustyön mallia on esitelty eri tahoille ympäri Suomea joko pyydettyjen puheenvuorojen tai Tarmo-hankkeeseen tehtyjen vierailujen yhteydessä.
KUMINA-toiminta jatkui vuonna 2019 palvelutuotantona. Joensuun
kaupunki totesi työhön ja koulutukseen valmentavan kuntouttavan työtoiminnan yhdistyskentällä vaikuttavaksi toiminnaksi ja vuoden 2019
alusta se on kiinteä osa kaupungin työllisyyspalveluja. Palvelu kilpailutettiin joulukuussa 2018 ja P-K:n Sosiaaliturvayhdistys valittiin palveluntuottajaksi 1.3.2019 alkaen. Hankinta käsittää ajan 1.3.2019-31.12.2020
sekä mahdollisesti kaksi optiovuotta. KUMINA -toimintamalli syntyi
vuonna 2017 KAIKU:n asiakastyön kokemusten pohjalta sekä yhteisen
kehittämistyön tuloksena, jota tehtiin Joensuun kaupungin, Siun soten,
kansalaisjärjestöjen ja TE-hallinnon kanssa. KUMINA -toiminnassa Joensuun kaupunki ohjasi työhön ja koulutukseen suuntaavat kuntouttavan
työtoiminnan asiakkaat P-K:n Sosiaaliturvayhdistyksen 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. Asiakkaita KUMINA:ssa oli 41 ja kuntouttavan
työtoiminnan jaksoja toteutettiin 17 eri yhdistyksessä. Lisäksi työtoimintajaksoja järjestettiin myös esimerkiksi yhteistyössä seurakunnan
kanssa. Kuminan asiakkaista 36 % eteni opintoihin tai palkkatuettuun
työhön ja 45 % eteni kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin.
KATHY-toiminta (AK) jatkoi järjestöjen tietoteknisen ja viestinnällisen
osaamisen sekä tiedottamisen tukemista. Kathy-toiminta vastasi Kansalaistalon, P-K:n Sosiaaliturvayhdistyksen, Pohjois-Karjalan Muisti ry:n
sekä Jomonin tietoteknisten ympäristöjen ylläpidosta (62 työasemaa ja
5 palvelinta). Vastattiin yhdistyksen työntekijöiden tietoteknisestä tuesta. Tietoteknistä tukea ja neuvontaa annettiin muille pohjoiskarjalaisille
yhdistyksille 85 kertaa.
Jatkettiin Jelli-järjestötietopalvelun ylläpitoa ja kehittämistä tietoa pohjoiskarjalaisista yhdistyksistä kokoavana verkkopalveluna. Jellin tietosisältöjä ja ajantasaisuutta ylläpidettiin Jellin sisältöjen uudistamisen,
teknisten ylläpito- ja kehittämistoimintojen sekä palvelun sisällöntuottajille (yhdistykset/muut toimijat) tarjottavan tiedottamisen, tuen ja
neuvonnan avulla. Jellin tekninen kehittämistyö kytkeytyi tiiviisti valtakunnallisen toimeksi.fi-verkkopalvelukokonaisuuden yhteiseen kehittä9

mis- ja verkostotyöhön (verkoston kuukausipalaverit, kehittämispäivät,
alustan tekninen yhteiskehittäminen, Basecamp-verkkoalustatyöskentely).
Vuonna 2019 Jelli.fi-verkkopalvelussa vieraili 105 474 käyttäjää ja Jellin
sivuja katseltiin 375 902 kertaa. Jellin uutiskirje koottiin ja lähetettiin
yhteensä 22 kertaa. Uutiskirje sai vuoden aikana 232 uutta tilaajaa. Jelli-järjestötietopalvelua esiteltiin 13 eri tapahtumassa: Karelia AMK:n
hyvinvointimessuilla (2 pv), Enon ikäihmisten digitapahtumassa, Pääkirjaston Tartu Digiin-tapahtumassa, ikäihmisten seminaarissa, Mahdollisuuksien Torilla, Joen Yössä, Polvijärven ikäihmisten tapahtumassa,
Ikäihmisten terveyspäivässä, keskussairaalan mielenterveyspäivä-tapahtumassa, Lasten oikeuksien päivän tapahtumassa, Vapaaehtoisten päivä -tapahtumassa sekä yliopiston Tietotori- ja Hyvinvointitori
tapahtumissa. Osassa tapahtumia esiteltiin myös Kathyn tarjoamaa
digineuvontaa. Puheenvuoro Jellistä pidettiin neljässä tilaisuudessa:
Tohmajärven järjestöillassa, psykiatriatalon työkokouksessa, Siun Soten
mielenterveystyöntekijöiden koulutustilaisuudessa sekä Lehmon kirjaston tietoiskutilaisuudessa. Tiedotettiin Jellin sisällöistä ja tapahtumista
aktiivisesti myös Facebookin eri kanavissa ja toteutettiin Jellin paikallisradiomainoskampanja. Toteutettiin yhteistyössä Kontiolahden kunnan
kanssa rajapintaintegraatio Jellin ja Kontiolahden kunnan verkkosivujen
välillä. Uudistuksen myötä Jelliin ilmoitettujen kontiolahtelaisten yhdistysten tiedot siirtyvät automaattisesti näkyville Kontiolahden kunnan
sivuille. Vastaava rajapintaintegraatio toteutettiin Joensuun kaupungin
kanssa Jellin ja Joensuun kaupungin tapahtumakalenterin välillä.
Yhteistyössä Järjestö 2.0-hankkeen kanssa järjestettiin neljä yhdistyskoulutusta: tietoturvatietoisku järjestöille, Twitter-koulutus, pilvipalvelukoulutus, sekä Facebook -digitreenit. Koulutuksiin osallistui 70
henkilöä. Osallistuttiin Järjestöt 2.0-hankkeen digityöryhmän ja Pohjois-Karjalan digitukihankkeen verkostotapaamisiin ja yhteiseen kehittämiseen. Osallistuttiin Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkoston työskentelyyn sekä järjestettiin verkoston kanssa vapaaehtoisten
päivän tapahtuma. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen, vapaaehtoistoiminnan verkoston ja Joensuun kaupungin yhteistyönä toteutettiin Joensuun kaupungin työntekijöiden vapaaehtoiskampanja kesä-lokakuussa.
Suunniteltiin ja toteutettiin yhdistykselle ja yhdistyksen hankkeille
monipuolisesti viestintämateriaalia mm. mainoksia, esitteitä, oppaita
(suunnittelu ja taitto), käyntikortteja sekä muita painotuotteita.
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Osallistuttiin yhdistyksen verkkosivujen sisällölliseen ylläpitoon ja
kehittämiseen sekä julkaistiin Kansalaistalon uudistetut verkkosivut.
Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen (STEA C) tarkoituksena on vahvistaa järjestöjen roolia ja toimintaverkostoja Siun sotessa ja maakuntauudistuksessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunta- ja
maakuntatasolla. Hankkeessa tuetaan yhdistysten ja asukkaiden digiosaamista ja digiosallisuutta. Hankkeen koordinoima Kumppanuuspöytä kokoontui viisi kertaa. Kumppanuuspöytä toimii hankkeen keskeisenä keskustelu- ja kehittämisalustana toimenpiteiden eteenpäin
viemisessä (edustettuna 20 tahoa). Hankkeen ohjausryhmä kokoontui
kolme kertaa. Yhteistyössä kumppanuuspöydän, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen muun toiminnan ja järjestökentän kanssa vahvistettiin järjestöjen roolia suhteessa kuntiin, Siun soteen ja maakuntaan.
Puheenvuoroja pidettiin mm. Pohjois-Karjalan Veteraaniasiain neuvottelukunnalle (9 osallistujaa) ja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n aluetapaamisessa teemalla Järjestöjen välinen yhteistyö (12 osallistujaa).
Toteutettiin Pohjois-Karjalan Järjestökysely 2019 painopisteenä järjestöjen hyte-työ. Vastauksia saatiin 251 eri järjestöltä. Tuloksia hyödynnettiin Joensuun ja Kontiolahden Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa, sekä Joensuun turvallisuussuunnitelmassa.
Toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen
muun toiminnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa Järjestöyhteistyöllä vaikuttavampia tuloksia -työkokous (20 osallistujaa), Osatyökykyisenä työelämässä -tilaisuus 2.10 Kimmelissä (56 osallistujaa, 92 katselukertaa) ja Potilas-, vammais-, ja kansanterveysjärjestöjen ja Siun soten
tapaaminen (54 osallistujaa, 57 katselukertaa).
Kuntien järjestöiltoja oltiin mukana toteuttamassa kahdeksassa kunnassa, yhteensä kaksitoista kertaa. Järjestö-kuntayhteistyöasiakirjan
laadintaprosessi käynnistyi Nurmeksessa ja Tohmajärvellä ja asiakirjan
päivittämisestä sovittiin Outokummussa.
Asiantuntijaosaamista annettiin Pohjois-Karjalan Vapaaehtoistoiminnan verkostossa, Koko päivä koulussa -verkostossa, Vankilasta vapautuvien kokemusasiantuntijuus -verkostossa, Torien Timantti pientapahtuma raadissa ja Siun soten palvelulupaus sparrauksessa. Lisäksi
osallistuttiin maakunnallisten hankkeiden yhteisiin verkostotapaamisiin
(SOSTE ry koordinoi), jonne vietiin hyviä käytänteitä Pohjois-Karjalasta.
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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, JANEn työvaliokunnassa ja JANEn koulutustyöryhmässä sihteerinä.
JANE oli mukana järjestämässä Järjestöjen ilmastoiltaa (12 osallistujaa), Itä-Suomen Järjestöneuvottelukuntien vertaisoppimispäivää (35
osallistujaa), Pohjois-Karjalan järjestöpäivää teemalla Järjestöt ja ilmastonmuutos – Mistä puhutaan kun puhutaan (64 osallistujaa) ja ARTSI
-arviointikoulutusta (19 osallistujaa, Osa 1. 18 katselukertaa, Osa 2. 7
katselukertaa). JANE laati kirjalliset toimintaohjeet JANEn toimintaan
ja sopi rajapinnasta Kumppanuuspöydän kanssa. Vaikuttamistoimena JANE julkilausui kuntien järjestöavustuskäytänteisiin ja kommentoi
Pohjois-Karjalan Hyvinvointistrategian luonnosta. JärjestöStara julkaistiin yhdeksättä kertaa. JANE viesti Pohjois-Karjalan maakuntapäivästä
ja avasi teemaedustajiston täydennyshaun. Vuoden aikana syntyi yksi
uusi paikallis-JANE Kontiolahdelle, KonJANE. Hankkeen työntekijä toimii KonJANEssa väliaikaisena sihteerinä. JANEn toiminnoista tiedotettiin JANEn verkkosivuilla (3 236 katselukertaa), JANEn Facebook-sivuilla
(324 seuraajaa, 316 tykkäystä vuonna 2019) ja JELLI uutiskirjeessä.
Järjestö 2.0. digiosiossa tavoitteena on kehittää järjestöjen digiosaamista. Hankkeessa järjestetään digiraateja, joissa testataan digilaitteita
ja sähköisiä palveluita, koordinoidaan digityöryhmän toimintaa, tuetaan järjestöjen vapaaehtoisia digituen antajia ja järjestetään digikoulutuksia.
Järjestöjen digituen edistämiseksi määriteltiin digikaveri -toiminnan
puitteet ja tehtiin esittelymateriaali sekä nettisivu. Digikavereita etsittiin kuntakierroksella järjestötapaamisissa. Digikaveri -toimintaa esiteltiin ja siitä tiedotettiin monille tahoille. Digikavereille koottiin tukimateriaalia. Digikaverit osallistuivat kaikille vapaaehtoisille digineuvojille
yhteiseen vertaiskokoontumiseen. Tuettiin Kesälahden Sovintolassa alkavaa digineuvontaa.
Osallistuttiin Järjestö 2.0. digihankkeiden tapaamisiin sekä Järjestö 2.0.
verkostotapaamisiin, Ikäteknologia keskuksen DigiAge Talk -tapahtumaan ja Työväen Sivistysliiton digipäivään. Nenäpäivään ja senioripäivään osallistuttiin useiden järjestökumppaneiden kanssa. Maakuntaliiton ja Siun soten ikäihmisten tapahtumassa pidettiin puheenvuoro
senioreiden digituesta (179 osallistujaa). Osallistuttiin digituen verkoston tapaamisiin.
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Hankkeessa tehtiin Digiosaamisen tasot -esitys, jossa kuvataan erilaisten henkilöhahmojen ja digiosaamistasojen kautta, mitä ongelmia ja
mahdollisia ratkaisuja digitaalisten palveluiden ja ohjelmien käyttöön
liittyy. Esityksen teossa oli mukana useita asiantuntijatahoja antamassa
tietoja oman viiteryhmänsä digihaasteista.
Digityöryhmä kokoontui viisi kertaa. Ryhmässä jaettiin jäsenten asiantuntemusta omilta aloiltaan. Yhteistä tiedottamista päätettiin kehittää.
Uusia jäseniä ryhmässä olivat Pohjois-Karjalan tietotekniikka yhdistys
POKAT ry, Perheiden paikka ry:n ja Välke ry:n Tuu mukkaan -hanke sekä
Joensuun Kansalaisopiston Kaveria ei jätetä -hanke.
Digiraateja järjestettiin neljä. Saavutettavuudesta tuotettiin tietoa järjestämällä KATHY-toiminnan ja Pohjois-Karjalan näkövammaiset ry:n
kanssa digiraati Jellin sivujen saavutettavuudesta. Samoin Kathyn ja
Kuuloliiton Digitaidot -hankkeen kanssa järjestettiin digiraati ikähuonokuuloisen asiakkaan digiohjauksessa huomioitavista asioista. Pohjois-Karjalan Kriisikeskuksen videovälitteinen kriisi- ja rikosuhriapu
esiteltiin digiraadissa hyvänä käytäntönä. Näistä raadeista kirjoitettiin
artikkelit Jellin digiraati -sivulle. Järjestö 2.0. digihankkeisiin kuuluvan
Virtuaalisesti voimaa vanhuuteen -hankkeen jumppavideoita testattiin
digiraadissa yhdessä Pohjois-Karjalan Muisti ry:n ryhmän kanssa.
Jelliin rakennettiin Digikehittäminen yhdistyksissä -sivustoa. Seurattiin valtakunnallista digikehittämistä. Kirjoitettiin mielipidekirjoituksia
Väestörekisterikeskuksen Digitukijat FB-ryhmään ja Karjalaiseen.
Pohjois-Karjalan Digitukihankkeen (VM) tavoitteena on luoda digituen
verkosto sekä käynnistää digituen verkoston toiminta ja lisätä digiosallisuutta. Vuonna 2019 jatkettiin aktiivisesti digituen verkoston kehittämistä. Vuonna 2019 verkostoon kutsuttiin toimijoita, joiden tiedettiin
antavan digitukea. Lisäksi alueen kuntiin lähetettiin avoin kutsu, jolla
pyydettiin mukaan kuntien digituesta vastaavia henkilöitä. Ensimmäinen tapaaminen pidettiin huhtikuussa 2019 ja kaikkiaan tapaamisia oli
vuoden aikana 4. Verkostoon saatiin mukaan useita toimijoita eri sektoreilta, kuten järjestöjä, hankkeita, kuntatoimijoita, yrityksiä ja viranomaisia. Verkostolle ja alueen digituelle luotiin pitkän aikavälin tavoitteet, toimenpiteet sekä mittarit tavoitteiden arvioinnin tueksi.
Digitukipilotin aikana havaittiin, että järjestöjen vapaaehtoiset ja yksityiset henkilöt ovat antaneet laajasti digitukea ympäri maakuntaa.
Vuonna 2019 järjestettiin Järjestö 2.0-hankkeen ja Kathyn kanssa en13

simmäinen digituen vapaaehtoisten verkostoitumistilaisuus ja heille
perustettiin myös oma matalankynnyksen Facebook-sivu, jonka tarkoitus on jakaa digitukeen liittyviä tiedotteita ja uutisia. Vuonna 2019
digituen pilotti järjesti 8 tapahtumaa ympäri maakuntaa yhteistyössä
digituen verkoston kanssa. Näissä tapahtumissa maakunnan asukkaat
ovat saaneet digitukea ja samalla on edistetty digituen tunnettavuutta
maakunnan alueella.
Vuoden 2019 aikana julkaistiin kaksi (keväällä ja syksyllä) esitettä Joensuun alueen maksuttomasta digituesta. Digitukea markkinointiin myös
Sanomalehti Karjalaisessa, Karjalan Heilissä, Koti-Karjala-lehdessä ja
Outokummun seudussa ostetuin mainoksin. Mainoksien tarkoituksena
oli tiedottaa alueen asukkaille paikoista, joista he voivat hakea maksutonta digineuvontaa älylaitteiden ja sähköisten palveluiden käyttöön.
Karjalan Heilissä julkaistiin Digi kuuluu kaikille - juttu ja kesällä 2019
Sanomalehti Karjalainen julkaisi lehdessään Digitaidot tutuksi-juttusarjassa neljä juttua, joissa seurattiin, millaisia digituen muotoja Pohjois-Karjalassa on tarjolla ja miten ne vaikuttavat ihmisten elämään.
Digituen eettiset ohjeet tehtiin yhteistyössä VRK:n kanssa ja valmiit ohjeet on jaettu järjestökentälle ja digituen verkoston toimijoille. Lisäksi
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n ylläpitämään Jelliin koottiin
järjestöjen ja yhdistysten tarjoamat digituen palvelut Pohjois-Karjalan
alueella ja näitä sivuja on päivitetty koko ajan.
Valtakunnallisiin tapahtumiin osallistuttiin aktiivisesti ja yhteistyötä tehtiin myös muiden pilottien kanssa. Lisäksi digituen verkostolle tehtiin
vuoden 2019 loppupuolella arviointikysely tavoitteena kerätä palautetta digituen verkoston onnistumisista, haasteista ja kehitysehdotuksista.
Moi2020-hankkeessa (STEA C) koordinoitiin järjestövetoisia verkostoja:
Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkosto MOVE, Lieksan
maahanmuuttajatoimijoiden tapaamiset, Joensuun seudun rasismin
vastaisen työryhmän tapaustyöskentelyyn keskittyvä pienryhmä. Tuettiin Pohjois-Karjalan kolmea monikulttuurisuusyhdistä järjestötoiminnassaan ja saavutettiin keväällä 2019 tilanne, että kaikilla oli vähintään
yksi palkattu työntekijä.
Järjestöjen yhteisiä tapahtumia olivat mm. rasismin vastaisen viikon tapahtumat viikolla 12 ja Kristalliyön kulkue marraskuussa. Moven yhteiset koulutukset pidettiin perhe- ja mielenterveysongelmien puheeksi
ottamisesta, naisten sukuelinten silpomisen tunnistamisesta ja vastustamisesta, oleskelulupa-asioista ja maahanmuuttajien ja paperittomien
terveydestä.
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Joensuun Global Clinic organisoitiin järjestöjen yhteistyönä. Kutsuttiin
koolle järjestöjen ja viranomaisten verkostokokoukset paperittomien
palveluiden koordinoimiseksi ja tuloksena oli eri organisaatioille palvelupaketti, joka julkaistiin Jellissä ja oli myös selkeä kommunikoitavaksi
paperittomille. Työntekijät myös perehdyttivät Pohjois-Karjalassa eri
organisaatioiden työntekijöitä monikulttuurisuustyöhön, mm. Pyhäselän avovankilan henkilöstön koulutus arabikulttuurista. Move toimi uusien hanketyöntekijöiden ensimmäisenä verkostoitumispiirinä. Verkostokokouksiin ja muuhun monikulttuuriseen verkostotyöhön osallistui
24 pohjoiskarjalaista ja 5 valtakunnallista järjestöä.
Monikulttuurisuustyössä vaikutettiin järjestöjä ja viranomaisia yhdistävien työryhmien, toimikuntien yms. kautta nostamalla niissä esiin maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien haasteita ja
palveluiden kehittämistarpeita mm. työllistymisessä ja palveluihin pääsemisessä. Järjestettiin kansanedustajaehdokkaiden Syrjinnästä vapaa
alue -aamukahvit.
STYKE – Sosiaaliturvayhdistysten kehittämishankkeessa (STEA C) selvitettiin alkuvuonna kyselyllä maakunnallisten verkostojärjestöjen toiveita maakuntatason keskinäiselle sekä maakuntien ja valtakunnallisen
tason väliselle yhteistyölle. Lisäksi kartoitettiin maakunnallisten verkostojärjestöjen maakunnalliseen tiedontuotantoon liittyviä yhteisiä kehittämistarpeita. Kyselyyn vastasi 25 verkostojärjestötoimijaa eri puolilta
Suomea. Kyselyn tulokset koottiin ppt-esitykseen ja kyselyn tiivistelmä
tuotettiin videomuotoisena ja infograafisina kuvina ja niitä esiteltiin lukuisilla foorumeilla mm. SOSTEssa.
Maalis-huhtikuussa toteutettiin Ääni maakunnissa toimivien järjestöjen
puolesta! – eduskuntavaaleihin liittyvä kampanja SOTUNETin verkkosivuilla. Mukaan ilmoittautui 91 kansanedustajaehdokasta eri vaalipiireistä ja puolueista. Verkkosivuilla oli 1560 yksittäistä käyntiä ja 3635
sivunäyttöä. Kesäkuussa järjestettiin ’Ääni maakuntien puolesta!’ - vaalikampanjaan osallistuneille kansanedustajille keskustelutilaisuus Helsingissä Pikkuparlamentissa.
Styke-hanke tukee vapaaehtoisvoimin toimivia sosiaali- ja terveysturvayhdistyksiä. Vuonna 2019 tukitoimia suunnattiin erityisesti Kainuuseen,
Etelä-Savoon ja Päijät-Hämeeseen, joissa yhdistysten aktiiviset hallitukset aloittivat strategiatyön. Hankkeen yhteistyökoordinaattori osallistui sotuyhdistyksen tilaisuuksiin ja tapahtumiin ja kävi vuoropuhelua
toimijoiden kanssa eri puolilla Suomea (Pori, Kaustinen, Hämeenlinna,
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Kuopio). Yhteistyö lisääntyi ja tiivistyi myös muiden maakunnallisten
verkostojärjestöjen ja yhteisöjen kanssa, esimerkkeinä Keski-Suomen
Yhteisöjen Tuki ry, Keski-Pohjanmaan Kosti ry, Kumaja-verkosto, Vaasan
Seudun Yhdistykset ja Satakunnan Yhteisöt ry. Elokuussa 2019 maakuntien verkostojärjestöjen yhteistyöpäivät kokosivat yhteen 40 toimijaa
eri puolilta Suomea ja saivat erinomaisen palautteen.
Styke-hanki tuki sosiaali- ja terveysturvayhdistysten toimintaa ja viestintää tiedottamalla uutiskirjeen ja Facebook-ryhmän kautta sekä päivittämällä SOTUNETin verkkosivuja.
Styke-hankkeen keskeinen toimintamuoto on ollut tukea yhdistysten
yhteisen SOTUNET-rakenteen toimintaedellytyksiä. SOTUNET kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa: Helsingissä Vanhustyön keskusliitossa
ja Tampereella SOSTEtalk!in yhteydessä. Sotunetin työvaliokunta kokoontui säännöllisesti.
STEAn nuorelle paikka auki -tuella palkattu yhdistysassistentti toimi yhdistyksen yleisissä avustavissa tehtävissä: toimi aulaemäntänä ja opasti
yhdistyksen toimitiloihin tulevia ihmisiä oikeisiin paikkoihin, osallistui
tapahtumien järjestämiseen, valmisteli kokousten tarjoiluja ja osallistui
kokouksiin muistiota kirjoittaen, kirjoitti puhtaaksi asiakirjoja, listauksia ja luetteloita. Yhdistysassistentti kokosi ja kirjoitti Jellin uutiskirjettä.
Yhdistysassistentti toimi mukana Jelli-järjestötietopalvelun ylläpidossa.
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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 näkökulma tarvitaan elinkeinopolitiikan rinnalle. Keskeistä on yhteistyö
muiden järjestöjen, kuntien, Siun soten, aluekehitysviranomaisten,
sosiaalialan osaamiskeskuksen ja eri oppilaitosten kanssa. Alueellista
sosiaali- ja terveyspolitiikkaa kehitetään paikallisen, maakunnallisen
ja valtakunnallisen vuoropuhelussa. Keskeistä on nostaa sosiaalipolitiikan ulottuvuutta ja sosiaaliturvan kysymyksiä terveyden edistämisen
rinnalle osaksi hyvinvoinnin kokonaisuutta.
Viestintä ja foorumit. Yhdistystä vahvistettiin maakunnallisena toimijana viestimällä eri medioissa. Lehdistölle ja radioille tiedotettiin aktiivisesti yhdistyksen toiminnan sisällöistä (23 mediaosumaa). Tehtiin aktiivista viestintää Facebookissa (sivulla 984 seuraajaa, kun vuoden 2018
lopussa 823) ja Instagramissa (383 seuraajaa, kun vuoden 2018 lopussa
276). Twitteriä käytettiin organisaatio- ja vaikuttamisviestintään (587
seuraajaa, kun vuoden 2018 lopussa 511). Julkaistiin yhdistyksen blogissa 10 kirjoitusta. Yhdistyksen jäsenille lähetettiin yksi jäsenkirje postitse ja kaksi jäsenkirjettä ilmestyi sähköisesti. Päivitettiin yhdistyksen
viestintämateriaaleja ja ylläpidettiin verkkosivuja.
Oltiin mukana Joen yössä esittelemässä yhdistyksen toimintaa. Osallistuttiin valtakunnalliseen SOSTEtalk!-tapahtumaan. Osallistuttiin perinteisen Jäidenlähtöseminaarin valmisteluun ja toteutukseen Ilmastonmuutos ja sosiaalipolitiikka teemalla. Osallistuttiin maakuntien
verkostojärjestöpäiville Helsingissä. Osallistuttiin valtakunnallisten
Sosiaalipolitiikan päivien valmisteluun Joensuussa ja vastattiin päivien
pre-seminaarin järjestämisestä Sortavalassa. Sortavalan seminaari järjestettiin yhteistyössä alueen työvoimahallinnon kanssa työllisyyden
teemalla ja siihen osallistui yhteistyökumppaneita ympäri Suomea.
Osallistuttiin STEAn kehittämistyöpajoihin Kuopiossa ja Joensuussa.
Yhdistyksen henkilöstöä osallistui Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
-koulutuskokonaisuuteen Meijän maakunnan kutsumana (5 koulutuspäivää).
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Yhdistyksen toiminnanjohtaja piti koulutusta tai puheenvuoroja
Tj esitteli maakuntien verkostojärjestöille tehtyä kyselyä SOSTEssa, piti
puheenvuoron toiminnanjohtajaseuran kutsumana järjestö 2.0-hankkeiden työstä maakunnissa sekä videovälitteisesti puheenvuorot osallisuustyöstä Kainuun maakuntavalmistelun osallisuustyöryhmälle ja
järjestöyhteistyöstä Päijät-Hämeen hyvinvointifoorumille. Tj piti puheenvuoron SOSTEn ja STEAn Pohjois-Karjalan tilaisuudessa ja toimi
puheenjohtajana Itä-Suomen järjestöneuvottelukuntien kehittämispäivässä ja Siun soten ja järjestöjen yhteistyöillassa sekä Pohjois-Karjalan
osatyökykyisyysseminaarissa. Toiminnanjohtaja esitteli yhdistyksen
toimintoja Itä- ja Keski-Suomen maakuntavalmistelun osallisuustyön
koordinaattoreille. Tj toimi sparraajana Pohjois-Savon järjestöneuvoston perustamiskokouksessa, piti onnittelupuheenvuoron Joensuun
monikulttuurisuusyhdistyksen 10-vuotisjuhlissa Joensuun torilla ja
muutosjohtaja Pekka Kuosmasen läksiäisissä Joensuussa. Tj osallistui
työministeriön Arvostavat aamukahvit-videon tekemiseen Helsingissä
näkökulmalla osallisuus.
Tj osallistui järjestöjohdon seminaariin Korpilammella, STM:n hyte-digiseminaariin, OECD-foorumiin Pariisissa, Vaivaisukkoseminaariin Kaustisella, Promeqin loppuseminaariin ja järjestöjohdon syysfoorumiin Helsingissä, Lapin syyspäiville Luostolla.
Kehittämispäällikkö piti puheenvuoroja järjestö- ja osallisuusteemoissa: P-K:n Jane, Itä-Suomen järjestöjen yhteistyökokous, maakuntaliiton
hyvinvointiryhmä, maakunnan hyvinvointikoordinaattoreiden ja järjestöyhteyshenkilöiden työkokous, Kontiolahden järjestöilta, Tohmajärven
järjestöilta, Outokummun johtoryhmä, Jns hyte-johtoryhmä, KVPS:n
Atak-hankkeen verkostopäivä, Tulevaisuuden perusterveydenhuolto
-seminaari Espoo (yhteistyö Ikaros-hanke).
Alueen oppilaitosten kanssa tehtiin yhteistyötä järjestö-, kansalais- ja
sosiaalipolitiikan näkökulmasta. Yhdistyksellä on avainkumppanuussopimus Karelia amk:n kanssa: toimittiin harjoittelujen ohjaajana, opinnäytetöiden toimeksiantajana sekä osallistuttiin opetussuunnitelman
uudistamisprosessiin. Itä-Suomen yliopiston kanssa tehtiin yhteistyötä toimimalla harjoittelijoiden ohjaajana. Yhdistys toimi sosiaalityön
harjoittelupaikkana (Kuopio) ja siihen liittyen osallistuttiin Itä-Suomen
yliopiston opetussosiaalikeskusten verkoston kokoukseen. Jatkettiin
yhteistyötä Promeq-hankekokonaisuudessa ja järjestettiin yhteinen seminaari. Joensuun lyseon lukion ja Riverian yhteiskuntaopin opiskelijoille esiteltiin maakunnan järjestökentän ja yhdistyksen toimintaa.
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Tarmo-hankkeessa kerättiin kehittämistoiveita maakunnan työllisyystoimijoilta sekä kirjeitä työllisyyden asiakasraadilta ja toimitettiin nämä
työministeri Harakalle. Yhdistysten roolia ja pitkään työttömänä olleiden näkökulmaa pidettiin esillä Tarmo-hankkeen työntekijöiden osallistuessa maakunnallisten hyvinvointistrategian, kohtaantostrategian
sekä elinikäisen ohjauksen strategian laatimistyöhön.
Osallistuttiin ja vaikutettiin eri työryhmissä valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti järjestöt, kansalais-, ja sosiaalipolitiikkanäkökulmasta. Osallistuttiin maakunnan ja kuntien hyvinvointia
kehittävien työryhmien toimintaan: maakuntaliiton ja maakuntauudistuksen hyvinvointiryhmä, maakuntavalmistelun osallisuustyöryhmä,
Pohjois-Karjalan maahanmuuttoasiain toimikunta. Yhdistys toimi aktiivisesti alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelun edistämisessä.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja toimi sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnassa SOTUNETissä, jonka kautta otettiin kantaa mm maakuntien
rooliin yhteisessä vaikuttamistyössä.
Edustukset:
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula edusti yhdistystä seuraavissa työryhmissä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOSTE valtuusto
Veikkauksen hallintoneuvosto
VATES valtuuskunta
Promeq-hankekokonaisuuden yhteiskunnallinen neuvonantajaryhmä (varajäsen Ville Elonheimo)
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen johtokunta
Sociala Oy:n Yhteisen hyvän alusta -hankkeen ohry (vpj)
Kuntaliiton Ake-hankkeen ohry
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen Sakke-hankkeen johtoryhmä (varajäsen Anne Pyykkönen)
Pohjois-Karjalan maakunnan hyvinvointiryhmä ja hyvinvointiryhmän strategiaryhmä
Pohjois-Karjalan maakuntavalmistelun osallisuustyöryhmä
Maaseutupolitiikan neuvosto (varajäsen)
Com Art Lab -työllisyyshankkeen ohry (pj)
Pohjois-Karjalan digitukihanke ohjausryhmä
Toimeksi.fi-verkoston johtoryhmä
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Muut edustukset:
• Maakuntaliiton ja maakuntauudistuksen hyvinvointiryhmässä
toimi projektipäällikkö Johanna Seppänen
• Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) hallituksessa
toimi yhdistyksen edustajana hallituksen jäsen Arja Jämsén
• Elinikäisen ohjauksen (ELO) yhteistyöryhmässä toimi koulutusvalmentaja Mira Piiroinen
• Siun Soten mielenterveys- ja päihdetyön asiakasraadissa järjestöedustajana toimi yhteisökehittäjä Katja Hämäläinen-Puhakka
• Pohjois-Karjalan maahanmuuttoasiain toimikunnassa toimi
monikulttuurisuustyön koordinaattori Ville Elonheimo.
• Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan (Etno) jäsenenä
ja Itä-Suomen Etnon edustajana valtakunnallisessa Etnossa toimi
Ville Elonheimo
• Suomen monikulttuurikeskukset ry:ssä toimi Ville Elonheimo
• Joensuun senioriverkostossa toimi yhteisökehittäjä Katja Hämäläinen-Puhakka
• Joen Nyytti -ruoka-aputyön kehittämisverkostossa yhdistyksen
edustajana ja verkoston puheenjohtajana toimi Anne Pyykkönen
• Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta (JANEssa) yhdistyksen edustajana toimivat Anne Pyykkönen (yleistoiminta) ja
Ville Elonheimo (monikulttuurisuusasiat)
• SMEREC-hankkeen ohjausryhmän jäsenenä, Pohjois-Karjalan
koulutustehdashankkeiden sparrausryhmän jäsenenä sekä Ohjaamo Joensuun ohjausryhmän jäsenenä toimi rekrytointiasiantuntija Timo Hartikainen
• VATES-säätiön KeKo-hankkeen ohjausryhmän jäsenenä toimi
Johanna Seppänen
• Joensuun KAKE 2.0.-hankkeen ohjausryhmän jäsenenä toimi
Johanna Seppänen
• Filha ry:n Vertaistuella eroon tupakasta- hankkeen ohjausryhmän jäsenenä toimi yhteisökehittäjä Katja Hämäläinen-Puhakka
• Joensuun kaupungin Ilmastokorttelit-hankkeen ohjausryhmän
jäsenenä toimi Marleena Laakso
• Joensuun seudun rasisminvastaisessa työryhmässä Katri Silvonen
• Pohjois-Karjalan Kohtaanto-strategian valmistelutyöryhmässä
projektipäällikkö Johanna Seppänen
• VATESin alueyhteyshenkilöiden verkostossa projektipäällikkö
Johanna Seppänen
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4.

Seuranta ja arviointi

Yhdistys jatkoi toimintavuonna arvioinnin kehittämistä. Hankkeiden
osavuosikatsaukset tehtiin arviointisuunnitelmia hyödyntäen ja yhdistyksen hallitus kävi arviointikeskustelun toiminnan osalta tammikuussa ja elokuussa. Elokuun kokouksessa hallitus ja henkilöstö arvioivat
yhteisesti toimintoja. Yhdistys teki marraskuussa sidosryhmäkyselyn,
johon tuli 107 vastausta. Kyselyn antia käsitellään v 2020 hallituksen kokouksessa, yhdistyksen kehittämispäivillä ja osana hankkeiden arviointia ja toimintojen kehittämistä. Harjoittelijoilta vuonna 2019 kerätyn
palautteen kooste esiteltiin 2020 hallituksen kokouksessa.
Cool-hankkeeseen toteutettiin joulukuussa yhteisötyötä arvioiva asiakasraati, ja monikulttuurisuustyössä saatiin joulukuussa verkostokokouksen palaute.
Tarmo-hankkeessa pyydettiin palautetta kaikilta yksilöllisen valmennuksen päättäneiltä sekä yhdistyskoulutuksiin osallistuneilta.
Opinnäytetyöt:
• Piiponniemi Hanna, Rissanen Minna, Karelia-ammattikorkeakoulu,
sosiaalialan koulutusohjelma: Ikämiehiin kohdistuva etsivä
vanhustyö Pohjois-Karjalassa – Ammattilaisten näkemyksiä ja
kokemuksia.
• Vasarainen Ville, Humak: Näkökulmia kehitysvammaisten digiosallisuuteen
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5.

Yhdistyksen tukirakenteet, työhyvinvointi

Yhdistyksen projektien ja toimintojen tukena toimi kehittämisrakenne
KAMU. KAMU-päiviä pidettiin toimintavuoden aikana neljä, ja niiden
aikana käsiteltiin osavuosikatsauksia, aikatauluja, työsuhdeasioita, työhyvinvointia ja sisällöllisiä kysymyksiä eri teemojen pohjalta. KAMU-päivien yhteyteen rakennettiin yhteistä virkistäytymistä.
Yhdistyksen kunkin projektin tai toimintakokonaisuuden alueella toimi
tiimirakenne. Tiimit kokoontuivat säännöllisesti ja sisältöjä ja haasteita
käsiteltiin yhteisesti suhteessa tavoitteisiin.
Yhdistyksen työhyvinvointia kehittää työsuojelutoimikunta, johon
kuuluvat työsuojelupäällikkö (tj), luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut. Työsuojelutoimikunta kokoontui 12 kertaa. Työhyvinvoinnin
tueksi tammikuussa tehtiin henkilöstölle työhyvinvointikysely, jonka tulokset käsiteltiin hallituksessa ja yhteisesti KAMU –päivässä.
Työntekijöillä oli käytössä lounassetelit ja liikunta- ja kulttuurisetelit
työhyvinvoinnin edistämiseksi. Jatkettiin kokeilua, joka mahdollisti tunnin liikunta- tai kulttuurihetken viikossa keskellä työpäivää työaikana.
Yhdistyksen luottamushenkilöinä toimivat Timo Hartikainen ja varalla
Hemmo Paakkunainen. Yhdistyksen työsuojeluvaltuutettuina toimivat
Suvi Tahvanainen ja varalla Mira Piiroinen.
Yhdistyksen projektien ohjausryhmät:
Järjestö 2.0
Jukka-Pekka Lätti, (pj) kehitysjohtaja, Outokummun kaupunki
Heli Aalto, kehittämisjohtaja, Siun sote
Maarika Kasonen, kunnanjohtaja, Heinävesi
Maarita Mannelin, osallisuusasiantuntija, Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto
Helena Hirvonen, lehtori, Itä-Suomen yliopisto
Anna-Riitta Mikkonen, koulutuspäällikkö, Karelia amk
Heini Lehikoinen, hyvinvointikoordinaattori, Joensuun kaupunki
Kari Hyvärinen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan kansanterveydenkeskus
Johanna Junno, kyläasiamies, Pohjois-Karjalan Kylät ry
Sanna Heinonen, varapuheenjohtaja, P-K Järjestöasiain
neuvottelukunta JANE
Elina Pajula, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
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Anne Pyykkönen, kehittämispäällikkö, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys 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 Sosiaaliturvayhdistys ry
Elina Pajula, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Tarmo-hanke
Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja (pj)
Keijo Kiiski, erityisasiantuntija, Pohjois-Karjalan TE-toimisto
Ulpu Järviluoto, työvoimapalveluasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELYkeskus, varajäsen Ulla Mauranen johtava asiantuntija
Arja Pöntinen-Heinonen, palvelupäällikkö, Siun sote
Tuula Harinen, opetuksen suunnittelija, Riveria; varajäsen Hannu
Haapalainen, suunnittelija
Riikka Vartiainen, asiakkuuspäällikkö, Joensuun kaupunki
Mari Pitkänen, henkilöstöpäällikkö, Liperin kunta
Sari Vesanen, työllisyyskoordinaattori, Tohmajärven kunta
Merja Blomberg, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Mirjam Pesonen, ViaDia Kitee ry
Tuija Hirvonen-Puhakka, Joensuun Taiteilijaseura
Pauli Tahvanainen, hallituksen jäsen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
Kimmo Kettunen, rahoitusasiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus
Raisa Lappeteläinen, projektipäällikkö, KoordiPOK-hanke, PohjoisKarjalan ELY-keskus
Elina Pajula, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
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Styke -hankkeen ohjausryhmänä toimi valtakunnallinen Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta.

YHDISTYKSEN TALOUS JA JÄSENISTÖ
Yhdistyksen toimintoja ja projekteja rahoittivat STEA, Etelä-Savon
ELY-keskus, ESR, STM, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joensuun, Nurmeksen, Kiteen, Outokummun kaupungit sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Valtimon, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Liperin kunnat.
Lisäksi yhdistys sai avustusta Siun sote -säätiöltä. Toiminnan kokonaistuotot olivat toimintavuoden aikana 1,56 miljoonaa euroa. Tilinpäätös
osoittaa alijäämää 18 343,99 euroa. Yhdistyksellä oli 46 järjestöjäsentä
ja 41 henkilöjäsentä.

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)
Katja Asikainen
Eeva Jokinen
Arja Jämsén
Mervi Kuiri
Kaija Majoinen
Pauli Tahvanainen
Airi Turunen
Yhdistyksen sihteerinä toimi yhdistyksen Tarmo-hankkeen projektipäällikkö Johanna 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 tilintarkastajana Katja Pesonen

24

YHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÄT
Elina Pajula, toiminnanjohtaja
Anne Pyykkönen, kehittämispäällikkö
Piia Heikkinen, taloussuunnittelija
Ulla Kuikka, toimistotyöntekijä
Henna Kuosmanen, yhdistysassistentti
Arttu Louhelainen, viestintäassistentti
Janina Kohonen, suunnittelija (UEF, yhteiskuntapolitiikka)
Sadia Muhamed, siivooja
Al-Ibraheem Ali Saleem, siivooja (lomasijainen)
Neda Yari, siivooja (sijainen)
Järjestö 2.0 -hanke
Hanna Kääriäinen, järjestökehittäjä (perhevapaalla)
Teija Sivonen, järjestökehittäjä
Minna Tuuva, järjestökehittäjä
Olli Jolkkonen, suunnittelija
Iiro Pyrhönen, suunnittelija (UEF, teologia)
IKAROS-hanke
Katja Hämäläinen-Puhakka, yhteisökehittäjä
Sari Korhonen, ohjaaja
TARMO-hanke
Johanna Seppänen, projektipäällikkö
Timo Hartikainen, rekrytointiasiantuntija
Hilkka Pirhonen, kehittämisasiantuntija
Mira Piiroinen, koulutusvalmentaja
Johanna Maier, projektiassistentti
Vuokko Palkovaara, työnetsijä
Pia Saukkoriipi, työnetsijä
Silja Holm, työhönvalmentaja
Saara Kokkonen, työhönvalmentaja
Mirja Kotivaara, työhönvalmentaja
Matleena Pekkanen, työhönvalmentaja
Suvi Tahvanainen, työhönvalmentaja
Jaana Tiainen, työhönvalmentaja
Tytti Turpeinen, työhönvalmentaja
Heikki Kettunen, yhdistysneuvoja
Kristiina Turunen, yhdistysneuvoja
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Kumina-toiminta
Hemmo Paakkunainen, sosiaaliohjaaja
Saara Kokkonen, sosiaaliohjaaja
Kansalaistalo
Keijo Vapalahti, ohjaaja
Reetta Parviainen, ohjaaja
Kathy-toiminta
Marleena Laakso, viestintäkoordinaattori
Jarkko Rissanen, atk-asiantuntija
Ville-Matti Nikkonen, it-asiantuntija
Ari Harakka, viestintäassistentti
Joonas Korhonen, atk-työntekijä
Toni Ruth, digineuvoja
Moi2020-monikulttuurisuushanke
Ville Elonheimo, monikulttuurisuustyön koordinaattori
Katri Silvonen, yhteisökehittäjä
Ida Kosonen, kesätyöntekijä
Celeste Richman, projektityöntekijä
Mitro Hyvärinen, projektityöntekijä
COOL-hanke
Mustafa Kamil, yhteisökehittäjä
Pohjois-Karjalan digitukihanke
Jaana Hiltunen, digikehittäjä
Styke-hanke
Kristiina Vesama, yhteistyökoordinaattori
Harjoittelijat ja työkokeilijat
Laura Laamanen, Karelia amk, sosionomi, (Ikaros)
Pirkko Kuvaja, Riveria (Ikaros)
Eveliina Ihanus, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalveluiden eat (Tarmo)
Malissa Underwood (kieliharjoittelu) (Moi 2020)
Omar Al-Jibouri, työkokeilu (Moi2020)
Vilja Väisänen, työkokeilu (Moi2020)
Arto Kotilainen, UEF, kasvatustieteiden tutustumisjakso (Tarmo)
Suvi-Tuulia Rentola, UEF, ohjauksen opiskelija (Tarmo)
Iida Mehtätalo, TET-harjoittelu (Moi2020)
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Aleksi Partanen (Kathy)
Noora Mitrunen (aulatoiminta)
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Avoin ja kehittyvä ilmapiiri. Tiedottaminen
säännöllistä, ajankohtaista. Linkkejä alueella
tapahtuvista asioista kaikkien tietoon - auttaa
koko aluetta.

Teillä on hyvä, positiivinen vire ja viestintä nyt,
pitäkää siitä kiinni! Lisää mainontaa Instagramiin.
Voisiko toimintaanne esitellä myös sopivien alojen
koulutusohjelmissa?

Entistä enemmän konkreettista ihmisten
parissa toimintaa asenteiden muuttamiseksi
ja toimintamahdollisuuksien tarjoamiseksi.

Pysymistä elinvoimaisena ja mukana yhteiskunnan muutoksissa. Ihmisten kuulemista
todella herkällä korvalla. Viisasta etenemistä
ja keskittymistä olennaiseen.

Järjestöjen välisen yhteistyön turvaamista ja
eri osa-alueiden ja toimijoiden tasapuolista
tukemista, vaikka useimmilla osa-alueilla
onkin valtakunnallisen tason kattoorganisaationsa.
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www.pksotu.fi

