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Tehkää parhaanne, että järjestötukia ei 
leikattaisi. Yhteiskuntamme tarvitsee 

ehdottomasti kolmannen sektorin 
turvaverkon.
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ammattilaisia, joiden kanssa 

on helppo toimia.

Jatkakaa samalla tiellä. Hyvältä 
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ovat aina tervetulleita.

Olette mahtavia!

Kansanedustajiemme ajantasalla 
pitäminen siitä, mitä työalueenne 

ihmisille, järjestöille ja muille yhteistahoille 
oikeasti kuuluu. Tavoitteena on, että antamanne 

informaatio vaikuttaa päätöksentekoon.

Tiedotusta voisi lisätä 
some-kanavien kautta ja 

ilmaisjakelulehdissä.
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Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on sosiaali- ja terveysalan 
järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää ihmisten hyvin- 
vointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkö-
kohdat huomioon ottaen.  Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaa-
listen perusoikeuksien toteuttamiseksi ja asukkaiden osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuuksien 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 ja toiminnoilla Ikaros 2, Järjestö 2.0, 
Styke, Tarmo, Kumina, Moi sekä tietoyhteiskuntakehittämisellä (Kathy 
Ak) on lisäksi erilliset toimintakertomukset. 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 eivät välity riittävästi poliittiseen päätök-
sentekoon ja suunnitteluun. Ihmisten oma osaaminen on tärkeä voi-
mavara, joka tulee saada käyttöön ja esille. Osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuuksien 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.

YLEISTOIMINTA

Yhdistyksen yleistoiminnassa (STEA Ay) tehtiin kehittämis- ja vaikutta-
mistyötä Siun soten kanssa osallisuusteemassa. Toteutettiin Siun hel-
mikuu -sähköinen asukaskysely (181) ja toimitettiin kooste asukkaiden 
vastauksista Siun soten hyödynnettäväksi tulevaisuuden sote-keskus- 
hankkeen valmistelussa. Toteutettiin Siun soten ja Joensuun kaupun-
gin matkojenyhdistelykeskuksen kanssa yhteistyössä Vpl:n ja Shl:n  
mukaisten kuljetuspalveluiden (650) sekä vammaispalvelujen asiakas- 
palautekyselyt (504).  Kyselylomakkeita esitestattiin ja kehitettiin  
yhdessä Joensuun vammaisneuvoston testiryhmän kanssa.

Organisoitiin korona-ajan asiointiaputoimintaa yhdessä Soroppi ry:n 
kanssa sekä tehtiin yhteistyötä SPR:n kanssa korona-ajan tilannekuvan 
selvittämiseksi ja järjestöjen organisoiman avun kartoittamiseksi Jelliin 
rakennetulle korona-apusivustolle.

Kansalaistalolle palkattiin ohjaaja. Kansalaistalon ohjaajan tehtäviin 
kuuluivat asiakaskohtaamiset, palveluneuvonta, avunvälitys, asia-
kaspalvelu ja työt kahviossa ja pyörävuokraamossa. Poikkeusoloissa 
työtehtäviin kuuluivat avunvälityspuhelimen päivystys ja avunvälitys-
tehtävät sekä erilaiset siivous-, järjestely- ja huoltotyöt talolla. Tuettiin 
Velmut-ikämiesryhmän toimintaa toimimalla vapaaehtoisen ohjaajan 
taustatukena.
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Järjestettiin yhteistyöverkoston kanssa Kuka kuuntelee leipäjonojen 
köyhää -tilaisuus ruoka-avun taustalla olevien tekijöiden näkyväksi 
tekemiseksi. Tilaisuus oli osa valtakunnallisen Kuka kuuntelee köyhää 
-verkoston tempausta. Tilaisuutta varten koottiin yhteistyökumppanei-
den kanssa ruoka-avun hakijoiden kokemuksia ruoka-avusta ja siihen 
johtaneista syistä ja työstettiin ääninauhat/videot sekä muuta materi-
aalia. Tilaisuuden panelisteina olivat mm ministeri Krista Mikkonen ja 
kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen. 

MOI2020

Monikulttuurisuushankkeessa osallisuustyötä jatkettiin koronan 
sallimissa rajoissa. Yhteisötila Aava toimi osan vuodesta ainoastaan 
ajanvarauksella. Keväällä kartoitettiin (erityisesti pakolaistaustaisten) 
maahanmuuttajien kuulumisia koronan keskellä avainhenkilöiden 
avulla ja puhelinkierroksin. Kerättyä tietoa hyödynnettiin toiminnan 
suunnittelussa ja jaettiin verkostoissa. 

Maahanmuuttajia osallistavan suunnittelun työpajoja järjestettiin 
yhdessä MLL:n, Perheentalon ja Joensuun Setlementin kanssa. Työpa-
joihin osallistui 27 hlöä ja kielivalikoimana olivat arabia, kurdi, persia, 
venäjä. Työpajoissa nousseita maahanmuuttajien tarpeita jaettiin 
myös verkostoissa. Aavalla järjestettiin ryhmäinfoja koulutushauista 
ja kausityöstä, ja marraskuussa käynnistettiin Aavan kävijöiden aloit-
teesta kokeiluna aikuisille, opiskeleville maahanmuuttajille suunnattu 
viikoittainen läksykerho, joka toteutettiin yhteistyössä Jomonin kanssa.

Uutena työskentelymuotona aloitettiin maahanmuuttajien asioita 
esiin nostava videoblogi, jota varten koottiin elokuussa yhteisökehit-
täjän vetämä työryhmä. Tausta-aineistoa vlogiin kerättiin haastattele-
malla kontaktihenkilöitä ja eri kielillä järjestettyjen osallistavien  
ryhmäkeskusteluiden avulla. Julkaistiin kunnallisvaaliteemainen vlogi 
ja työskenneltiin tammikuussa 2021 julkaistavan rasismivlogin parissa.

Marraskuussa oltiin yhtenä järjestäjänä vuosittaisessa kristalliyön 
kulkueessa 9.11., jonka yhteydessä järjestettiin rasisminvastainen 
keskustelutilaisuus ja lyhytelokuvanäytös elokuvateatteri Tapiossa. 
Tapahtumaan osallistui noin 90 hlö. Heinä-elokuussa jalkauduttiin vii-
teen toritapahtumaan pitämään telttaa, jolla kävijöiden oli mahdollista 
osallistua rasismin ja syrjinnän vastaisiin aktiviteetteihin.
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KATHY

KATHY-toiminnan (STEA Ak) avulla tuettiin ihmisten tietoteknistä 
osaamista ja osallistumismahdollisuuksia. Ylläpidettiin Kansalaistalon 
nettikahvilaa ja jatkettiin digineuvonnan tarjoamista Kansalaistalolla 
(167 asiakasta) sekä perjantai-iltapäivisin ikäihmisten kohtaamis- 
paikka Torikievarissa (68 asiakasta). Koronatilanteen takia lähidigitu-
ki oli tauolla Kansalaistalolla 18.3.–1.6. ja Torikievarissa 18.3.–14.8. 
Etädigitukipyyntöjä tuli tällä aikavälillä vain muutamia. Jalkautuvan 
digineuvonnan merkeissä vierailtiin kertaluontoisesti Joensuun Set-
lementin Rantakylän ja Noljakan yhteisötilojen ryhmäkokoontumi-
sissa sekä Joensuun seudun omaishoitajien olohuonetapaamisessa. 
Tarmo-hankkeen kanssa järjestettiin atk-taidot-kurssin ensimmäinen 
koulutuskerta. Muut kerrat peruuntuivat koronatilanteen takia.

TARMO

Tarmo-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin työllisyyden kokemus-
osaajakoulutus syys-joulukuussa. Pilottikoulutuksen tavoitteena oli  
antaa asiakkaan ääni työllisyyspalveluiden kehittämiseen ja työttö-
myyttä käsittelevään keskusteluun laajemmin yhteiskunnassa. Kou-
lutuksen suoritti loppuun viisi henkilöä. Koulutus muodostui viidestä 
koulutuspäivästä, joiden teemoina olivat: ryhmäytyminen, kokemus-
osaajana toimimisen periaatteet, työllisyyspalveluiden toimintakenttä, 
oman tarinan työstäminen sekä vuorovaikutus ja esiintyminen. Koulu-
tuksesta kerätyn palautteen mukaan koulutus olisi voinut olla pidempi, 
jolloin yhteiselle keskustelulle, kokemusten jakamiselle ja reflektoin-
nille olisi jäänyt aikaa. Työllisyyden kokemusosaajan rooli ei ole vielä 
vakiintunut, joten näin ollen koulutuksen suorittaneet eivät voi tietää, 
mitä heiltä odotetaan ja mitkä ovat tulevaisuuden mahdollisuudet. 
Tarmo-hankkeen henkilöstö loi kokemusosaajien tulevaa toimintakent-
tää ja yhteyksiä eri työllisyystoimijoihin koulutuksen päätyttyä.  

Asiakasraatitoimintaa jatkettiin Tarmo-hankkeessa vuonna 2020.  
Asiakasraati kokoontui 3 kertaa ja näiden tapaamisten lisäksi raatilai-
set työstivät oman Voiko työtön unelmoida? -Naiset puhuvat työttö-
myydestä podcastin. Loppuvuodesta aloitettiin asiakasraadin ja koke-
mus-osaajien asiakasäänen esiin nostavan julkaisun tekemistä.

Tarmo-hanke toimi koollekutsujana Osatyökykyisten työllistyminen 
-työryhmässä, jossa oli osallistujia 18 eri organisaatiosta. Työryhmä  
kokoontui 3 kertaa ja lisäksi työryhmälle järjestettiin Ratko-menetel-
män koulutus sekä infotilaisuus tuista, joita työnantaja saa palkates-
saan osatyökykyisen henkilön. 
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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. Yhdistysten toimintaa tuke-
malla tavoitteena on luoda edellytyksiä järjestöjen tasavertaisemmalle 
osallistumiselle paikalliseen kumppanuuden ja hyvinvoinnin rakentami-
sessa. Tietoverkkojen mahdollisuuksia hyödynnetään kehittämistyössä. 
Sosiaaliturvayhdistysten yhteistoiminnan kautta haetaan vaikuttavam-
pia yhteistoiminnan muotoja. Järjestöjen ja julkisen sektorin vuoropu-
helun kehittäminen on keskeinen ulottuvuus toimintojen vaikuttavuu-
den kannalta.

YLEISTOIMINTA

Yleistoiminnassa tehtiin kehittämis- ja vaikuttamistyötä soteuudistuk-
sessa järjestöteemassa.  Uusittiin kehittämiskumppanuussopimus Siun 
soten kanssa. Tj valittiin ja osallistui Siun soten sote-keskus ja sote-
rakenneuudistus -hankkeen ohjausryhmään. Järjestö 2.0 -hankkeen 
kanssa koordinoitiin järjestöjen kumppanuuspöytätoimintaa. Osallis-
tuttiin Siun soten sote-keskushankkeen valmisteluun ja käynnistämi-
seen käsittelemällä aihetta kumppanuuspöydissä ja maaliskuun isossa 
järjestötilaisuudessa.

Alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön kehittäminen oli vahvaa. 
Maakuntien yhteistyössä perustettiin maakuntien verkostojärjestöjen 
neuvottelukunta, jossa kumppanuuspöydän päätöksellä Pohjois-Kar-
jalaa edustaa P-K Sotu ja sen toiminnanjohtaja, joka on myös neuvot-
telukunnan sihteeri. STEAn ja SOSTEn kanssa neuvoteltiin maakuntien 
sote-muutostukikokonaisuuden yhteistyö ja rahoitus vuosille 2021–
2023. Maakunnilla on yhteistyökokonaisuudessa rinnakkaishanke, 
jossa on kuusi (6) alueellista vastuutahoa. Maakuntien osiota hallinnoi 
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Sosiaali- ja terveysturvayhdis-
tysten neuvottelukunta Sotunet toimi myös aktiivisesti ja teki ehdotuk-
sen SOSTEn toimielimiin seuraavalle liittokokouskaudelle.

Osallistuttiin kuntien hyte-koordinaattoreiden ja järjestöyhteyshen-
kilöiden työkokouksiin. Vierailtiin Liperin kunnan johtoryhmässä 
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sekä osallistuttiin yhteistyöpalavereihin Polvijärven kunnan ja Liperin 
kunnan kanssa liittyen järjestö-kuntayhteistyön kehittämiseen. Osallis-
tuttiin yhdessä Järjestö 2.0-hankkeen, P-K kansanterveyden keskuksen 
ja Siun soten kanssa kuntakierrokselle tuoden järjestönäkökulmaa 
kuntien laajojen hyvinvointikertomuksien suunnitteluprosesseihin. 
Osallistuttiin Joensuun järjestötapaamiseen suunnitteluun ja toteutta-
miseen sekä Joensuun laajan hyvinvointikertomuksen työstämiseen. 
Joensuun kaupungin järjestötapaamisessa kp piti puheenvuoron 
teemalla Järjestöt hyvinvoinnin edistäjinä.  Osallistuttiin P-K:n Janen 
ja Janen työvaliokunnan kokouksiin. Osallistuttiin Etelä-Savon järjes-
töneuvottelukunnan strategiapäivään puheenvuorolla Järjestöasiain 
neuvottelukunta, kuntayhteistyö ja vaikuttaminen. Kp esitteli Janen 
toimintaa kuntavaaliehdokkaille järjestetyssä koulutuksessa.

Kokous- ja koulutustila Helmeä tarjottiin maksutta pienille vapaaeh-
toisvoimin toimiville yhdistyksille Joensuun kaupungin myöntämän 
avustuksen turvin. Tiloissa järjestettiin vuoden aikana 39 tilaisuutta ja 
tiloja vuokrasi 13 eri toimijaa. Vapaaehtoisvoimin toimivien yhdistys-
ten osuus oli 77 % kaikista vuokraajista. Korona-tilanne vähensi  
merkittävästi Helmen vuokrausmääriä.

JÄRJESTÖ 2.0

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala-hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa poh-
joiskarjalaisten järjestöjen roolia ja toimintaverkostoja Siun sotessa 
ja maakunnassa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena 
kunta- ja maakuntatasolla uudistamalla järjestöasianneuvottelukun-
nan toimintaa sekä kehittämällä järjestöjen digiosallisuutta ja digiosaa-
mista.

Yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yleistoiminnan, 
JANEn, kumppanuuspöydän ja järjestökentän kanssa vahvistettiin jär-
jestöjen roolia suhteessa kuntiin, Siun soteen ja maakuntaan.  Järjestö 
2.0 kumppanuuspöydässä jaettiin tietoa sotekeskus-ohjelmasta ja Siun 
soten hankehausta. Järjestettiin yhteistyössä Siun soten kanssa Jär-
jestöt ja tulevaisuuden sote-keskus tilaisuus. Kumppanuuspöytä laati 
Siun sotelle ehdotuksen järjestöjen roolista tulevaisuuden sote- 
keskusohjelmassa ja rakenneuudistuksessa.

Järjestö-kuntayhteistyön kehittämisen osalta tehtiin yhteistyötä mm. 
Kontiolahden, Nurmeksen, Joensuun, Rääkkylän ja Polvijärven kanssa. 
Osallistuttiin yhdessä P-K Sosiaaliturvayhdistyksen yleistoiminnan, P-K 
kansanterveyden keskuksen ja Siun soten kanssa kuntakierrokselle 
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tuoden järjestönäkökulmaa kuntien laajojen hyvinvointikertomuksien 
suunnitteluprosesseihin. Tuotiin järjestönäkökulmaa P-K kansantervey-
den keskuksen järjestämiin hyte-toimijoiden työkokouksiin. 

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE on maakunnan 
järjestöjen yhteistyörakenne sekä maakuntaliiton POKAT-asiantunti-
jatyöryhmä. Järjestö 2.0 -hankkeen työtekijä toimii JANEssa, JANEn 
työvaliokunnassa ja JANEn koulutustyöryhmässä sihteerinä.

JANE teki kannanoton järjestökentän toimintaresurssien turvaamises-
ta, lausui Pohjois-Karjalan strategia 2040 luonnokseen sekä käynnisti 
kuntavaalivaikuttamisen. JANE järjesti 3 koulutusta, julkisti vuoden 
JärjestöStaran ja viesti maakuntapäivästä. Tämän lisäksi JANE käsitteli 
kokouksissaan mm. seuraavia asioita: Pohjois-Karjalan hyvinvointistra-
tegia, sote-uudistus järjestönäkökulmasta, kuntien hyvinvointisuunnit-
telun 2021–2024 tilannekatsaus ja järjestöjen osallisuus, korona-tilan-
nekatsaus järjestönäkökulmasta JANEn teemaedustajiston täydennys.
Paikallis-JANEt toimivat Outokummussa, Pyhäselässä, Rääkkylässä ja 
Kontiolahdella. Heinäveden paikallis-JANEn toiminta hiipui.  

JANEn kehittämistä tehtiin yhteistyössä P-K Sosiaaliturvayhdistyksen 
yleistoiminnan, JANEn työvaliokunnan, JANElaisten, JANEn koulutus-
työryhmän kanssa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. JANEn jäsenille 
tehdyn arviointikyselyn mukaan JANEn toiminta hyödytti järjestökent-
tää ka. oli 3,65 (asteikolla 1–4).

Järjestö 2.0. digiosiossa tavoitteena oli kehittää järjestöjen digiosalli-
suutta. Hankkeessa järjestettiin digiraateja, joissa testattiin digilaitteita 
ja sähköisiä palveluita, koordinoitiin digityöryhmän toimintaa, tuettiin 
järjestöjen vapaaehtoisia digituen antajia ja järjestettiin digikoulutuk-
sia.  

Hankkeessa järjestettiin digiraadit TE-toimiston sähköisistä palveluista 
ja Koronavilkusta yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Loppu-
vuodesta aloitettiin sähköisten palveluiden digiraati-ideointi yhdessä 
Kathyn ja Siun Soten kanssa.  

Digiosiossa koordinoitiin useiden toimijoiden kanssa yhteistyössä 
järjestettyä Saavutettavan digiopastuksen -koulutuskokonaisuutta sekä 
suunniteltiin ja järjestettiin Kontiolahden digikaverin kanssa järjestöille 
ja kuntalaisille suunnattua digikoulutussarjaa. Koronatilanteen alussa 
koottiin esite järjestöjen etänä annettavasta digituesta. Ylläpidettiin 
Kathyn kanssa Jellin digikehittäminen järjestöissä -sivustoa. 
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Perehdyttiin saavutettavuusdirektiiviin ja koottiin siitä tietomateriaa-
lia, joka on toimijoiden vapaasti käytettävissä, esim. toimeksi.fi -ver-
koston kautta. Järjestöille rakennettiin tietoisku saavutettavuudesta. 
Kathy-toiminnan kanssa pidettiin saavutettavuusinfot Keski-Karjalan 
ja Nurmeksen järjestöille. Osallistuttiin digitapahtumiin ja verkkokou-
lutuksiin erityisesti saavutettavuudesta ja selkokielestä. Kirjoitettiin 
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen nettisivuille selkokielinen 
esittely yhdistyksen toiminnasta. 

Syksyllä ideoitiin ja rakennettiin käytäntöjä Lahjoita laite -kampanjalle 
Kathyn kanssa. Kampanjassa kerätään omistajalleen tarpeettomaksi 
käyneitä tietokoneita lahjoitettavaksi eteenpäin henkilöille, joilla ei 
ole mahdollisuutta hankkia konetta itse. Kampanjassa ovat mukana 
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry., POKAT ry, Pohjois-Karjalan 
mielenterveydentuki ry, Välke ry ja ASPA-säätiö. Kampanjaan saatiin 
11 tietokonetta lahjoitettavaksi. Kampanja jatkuu vuonna 2021.   

Järjestö 2.0 -hankkeen työntekijät osallistuivat Järjestö 2.0 hankkeiden 
verkostotapaamisiin. Kirjoitettiin hankkeen loppuraportti ja lisättiin 
hankkeen aikana syntyneet tai edistetyt toimintamallit Innokylään. 

IKAROS 2
 
Ikaros 2-hankkeen tavoitteena oli selvittää Siun soten, kolmannen 
sektorin ja kuntien yhteistyömuotoja Siun soten alueen terveys-
asemien toiminnassa, kolmannen sektorin valmiuksia yhteistyöhön 
terveysasemaympäristössä erityisesti ikämiestyön näkökulmasta sekä 
Pohjois-Karjalan asukkaiden näkemyksiä tulevaisuuden sote-keskusten 
kehittämisen tueksi.

Hankkeen toiminta-alueena oli Siun soten maaseutualueet ja Heinäve-
si. Alueilla toteutettiin kenttäkierros jalkautumalla alueille järjestäen 
verkostopalaverit kunkin alueen toimijoiden kesken. Tapaamisten 
tueksi tuotettiin taustamateriaalia ja teemahaastattelupohja.  Jalkau-
tumiskäyntien yhteydessä järjestökehittäjä vieraili myös useissa järjes-
töjen toimipisteissä ja kohtaamispaikoissa. 
 
Tapaamisiin kutsuttiin kunkin alueen osastonhoitajat/Siun soten jär-
jestöyhteyshenkilöt, kunnan hyvinvointikoordinaattorit sekä kunnan 
järjestöyhteyshenkilöt. Osalla alueista tapaamisiin kutsuttiin myös 
alueilla toimivia yhdistyksiä.  Koronatilanteesta johtuen järjestöjen 
saaminen mukaan kokoontumisiin oli haastavaa. Vertaismiehiä osallis-
tui tapaamisiin ainoastaan Outokummussa koronatilanteesta johtuen. 
Yhteensä tapaamisia toteutettiin 11.
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Alueilla toteutettujen palaverien pohjalta tehtiin muistiot ja kartat 
kultakin alueelta järjestöyhteistyöhön liittyen. Lisäksi hankkeessa 
toteutettiin Webropol-kyselyt järjestöyhteistyöstä kantakaupungin 
alueen terveysasemille ja sote-keskushankkeen suunnittelutiimiläi-
sille. Yhteistyössä yhdistyksen yleistoiminnan, Karelia AMK:n ja Siun 
soten kanssa toteutettiin Siun Helmikuu. Tempauksen aikana sosiaa-
lialan opiskelijat jalkautuivat eri puolille maakuntaan haastattelemaan 
ihmisiä heidän näkemyksistään tulevaisuuden sote-palveluihin liittyen. 
Siun Helmikuuhun liittyvä kysely oli helmikuun loppuun vastattavissa 
myös sähköisesti. Ikaros 2-hanketta esiteltiin useissa eri työryhmissä ja 
osallistuttiin sote-keskusuudistusta koskeviin tilaisuuksiin. 
 
Hankkeen tuloksena syntyi muistiot ja yhteenvetokartat kunkin alueen 
julkisen puolen (kunta ja Siun sote) ja yhdistysten yhteistyöstä sekä 
mahdollisista uusista yhteistyön avauksista. Kenttäkierrokselta saatu 
materiaali sekä Siun Helmikuun kautta saatu palaute välitettiin Siun 
soten suunnittelutiimille tulevan sote-keskushankkeen suunnittelun 
tueksi.

KATHY-toiminta
 
KATHY-toiminta tuki järjestöjen tietoteknistä ja viestinnällistä osaa-
mista sekä tiedottamista. Vastattiin Kansalaistalon, P-K:n Sosiaaliturva-
yhdistyksen, Pohjois-Karjalan Muisti ry:n sekä Jomonin tietoteknisten 
ympäristöjen perusylläpidosta (49 työasemaa ja 8 palvelinta) ja kehit-
tämisestä (mm. automatisoidut ohjelmistopäivitykset, Kansalaistalon 
verkkoympäristöuudistukset ja uudet laitteet, Rantakadun toimitilojen 
kulunhallintajärjestelmän uudistaminen).  Ylläpidettiin yhdistyksen 
verkkosivuja sekä tuotettiin yhdistyksen ja hankkeiden tarpeisiin vies-
tintämateriaalia ja saavutettavuuskriteerien mukaisia dokumenttipoh-
jia. Järjestö 2.0 -hankkeen kanssa pidettiin kaksi saavutettavuusinfoa 
työntekijöille. Yhdistyksen työntekijöiden tietoteknisiin tukitarpeisiin 
vastattiin yhdistyksen sisäisellä it-tukipalvelulla (217 tukikertaa). Tieto-
teknistä tukea annettiin myös 16 muulle pohjoiskarjalaiselle yhdistyk-
sille (100 tukikertaa).

Jatkettiin Jelli-järjestötietopalvelun ylläpitoa ja kehittämistä. Vuonna 
2020 Jelli.fi-verkkopalvelussa vieraili 105 085 käyttäjää ja Jellin si-
vuja katseltiin 371 378 kertaa. Jellin tietosisältöjä ja ajantasaisuutta 
ylläpidettiin Jellin sisältöjen ja sivustojen uudistamisen, teknisten 
ylläpito- ja kehittämistoimintojen sekä palvelun sisällöntuottajille 
tarjottavan tuen, neuvonnan ja tiedottamisen avulla. Koronatilanteen 
käynnistyessä Jelliin rakennettiin Korona-apu Pohjois-Karjalassa- sekä 
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Toimintaa ja tukea etänä -sivustokokonaisuudet. Keväällä toteutettiin 
myös yhdistysten etätoimintaa kokoavat Tukea puhelimitse- sekä Toi-
mintaa ja ryhmiä etänä -esitteet sekä uudistettu vapaaehtoistoimintaa 
Joensuussa -opas vapaaehtoistoiminnan verkoston käyttöön. Jellin 
sisällöistä ja tapahtumista tiedotettiin aktiivisesti eri some-kanavissa 
ja paikallisradiossa toteutettiin Jellin mainoskampanja. Jellin uutiskirje 
koottiin ja lähetettiin 21 kertaa. Uutiskirje sai vuoden 2020 aikana 212 
uutta tilaajaa (yht. 1467 tilaajaa). Syksyn aikana toteutettiin Kiteen ja 
Nurmeksen kaupungin kanssa Jellin yhdistyskampanjat. Kampanjoissa 
aktivoitiin paikallisia yhdistyksiä ilmoittamaan tietonsa Jelli.fi-pal-
veluun. Jellistä yhdistysten tiedot siirtyvät automaattisesti näkyville 
Nurmeksen ja Kiteen kaupungin verkkosivuille Jellin ja kaupunkien 
verkkosivuille rakennetun rajapintaintegraation avulla.

Syksyllä järjestettiin kaksiosainen yhdistysten mobiilivideokoulutus 
sekä saavutettavuusinfot Keski-Karjalan ja Nurmeksen järjestöille 
Järjestö 2.0 -hankkeen kanssa. Lisäksi toteutettiin yhteistyössä useiden 
eri toimijoiden kanssa Saavutettava digiopastus-koulutussarja, Järjestö 
2.0 -hankkeen ja Nurmeksen kaupungin kanssa Pohjois-Karjalan järjes-
töpäivä sekä Hyvinvointia ja imua vapaaehtoistoimintaan -webinaari 
Kathyn, Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkoston, Kotikar-
tanoyhdistyksen ja Opintokeskus Siviksen yhteistyönä.

Osallistuttiin aktiivisesti valtakunnallisen Toimeksi.fi-verkkopalve-
lukokonaisuutta kehittävän toimeksi.fi-verkoston, Pohjois-Karjalan 
vapaaehtoistoiminnan verkoston, JaneKon sekä Pohjois-Karjalan digi-
tukiverkoston työskentelyyn ja yhteiseen kehittämiseen. Ideoitiin ja 
rakennettiin eri toimijoiden kanssa Lahjoita laite -kampanja. Vastattiin 
kampanjassa saatujen koneiden vastaanotosta Kansalaistalolla sekä 
koneiden asennuksista muun verkoston kanssa. 

KUMINA-toiminta

KUMINA-toiminta jatkui vuonna 2020 palvelutuotantona. KUMINA- 
toiminnassa Joensuun kaupunki ohjasi työhön ja koulutukseen suun-
taavat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat P-K:n Sosiaaliturvayhdis-
tyksen sosiaaliohjaajalle, joka etsi asiakkaan kanssa kuntouttavan työ-
toiminnan paikan yhdistyskentältä. Sosiaaliohjauksen lisäksi asiakas sai 
työhönvalmennusta. Tavoitteena oli, että asiakkaat siirtyisivät noin 9 
kuukauden jälkeen työhön tai koulutukseen. Asiakkaita KUMINAssa oli 
vuonna 2020 19 ja kuntouttavan työtoiminnan jaksoja toteutettiin 10 
eri yhdistyksessä. Lisäksi työtoimintajaksoja järjestettiin myös esimer-
kiksi yhteistyössä seurakunnan kanssa. Optio vuodesta 2021 varmistui 
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jo hyvissä ajoin ja Kumina jatkaa palvelujen tarjoamista edelleen. Koko 
toiminta-aikana Kuminan asiakkaista on edennyt 31 % opintoihin tai 
palkkatuettuun työhön ja 77 % kuntouttavasta työtoiminnasta eteen-
päin.

Kuminan valmentajat tukivat yhdistyksiä kuntouttavan työtoiminnan 
työtehtävien tarjoamisessa. Kumppaniyhdistykset pääsivät näin mata-
lammalla kynnyksellä tarjoamaan työtoimintapaikan työllisyyspalve-
luiden asiakkaille. Sekä Kuminan asiakkaat että kumppaniyhdistykset 
kokevat palautteen perusteella työhönvalmentajan olevan tärkeä 
linkki toimijoiden välillä työtoimintapaikkojen järjestämisessä.  
Kuminassa aloitettiin kampanja, jossa nykyisiin ja mahdollisiin uusiin 
kumppaniyhdistyksiin oltiin yhteydessä, ja kysyttiin heiltä ideoita yh-
teistyön kehittämiseen ja halukkuutta yhteistyön aloittamiseen.

Vuosi 2020 toi omat haasteensa kuntouttavan työtoiminnan järjes-
tämiseen. Kun yhteiskunnassa oli suurin sulku päällä keväällä, koko 
kuntouttavan työtoiminnan palvelu laitettiin kiinni Suomessa. Kumi-
nassa tarjottiin silloinkin asiakkaille valmennusta puhelimitse tai vi-
deon välityksellä. Pian palvelun sulkemisen jälkeen alkoi mahdollistua 
erilaisten etävalmennusten tarjoaminen, myös kuntouttavana työtoi-
mintana. Kuminassa tarjottiin kuntouttavana työtoimintana etäkun-
toutusta omana toimintana, ja asiakkaat pääsivät tekemään erilaisia 
työtehtäviä myös kumppaniyhdistyksissä etäyhteyksien kautta, tai 
muiden järjestelyjen turvin. Loppukesästä ja syksyllä yhdistykset alkoi-
vat avaamaan toimintojaan, ja normaalien kuntouttavan työtoiminnan 
jaksojen järjestäminen alkoi mahdollistua.

TARMO – monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä 
-hanke

Tarmo -monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä -hanke 
(ESR) käynnistyi 2019 ja hankkeelle myönnettiin lisäaikaa 30.6.2021 
asti. Tarmo-hankkeen kuntakumppaneina olivat Joensuu, Ilomantsi, 
Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Kitee, Rääkkylä, Tohmajär-
vi ja Nurmes. 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.
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Tarmo-hankkeen yksilöllisessä valmennuksessa aloitti vuonna 2020 
yhteensä 148 uutta henkilöä ja asiakkuuden päätti 222 henkilöä. 
Koko Tarmo-hankkeen aikana aloittaneita asiakkaita on 507 henkilöä 
ja päättäneitä 354 henkilöä. Hankkeen alusta vuoden 2020 loppuun 
mennessä asiakkaista 51,4 % on työllistynyt tai aloittanut tutkinto-
tavoitteisen koulutuksen. Hankkeen työhönvalmentajat, koulutus-
valmentaja ja työnetsijät ovat tarjonneet työttömille asiakkaille työl-
listymistä tukevaa valmennusta yksilöllisesti räätälöiden. Hankkeen 
asiakkaille on hankittu heidän työllistymistään tukevia lyhytkoulu-
tuksia. Asiakkaille järjestettiin Näkökulmia ja työkaluja arjessa jaksa-
miseen -etäkoulutus. Se suunniteltiin koronan seurauksena tulleen 
poikkeustilan aiheuttamiin tarpeisiin ja se toimi samalla useamman 
asiakkaan ensimmäisenä etäosallistumisharjoituksena.

Tarmo-hankkeen yhdistysneuvojat tarjosivat tukipalvelua 52 eri 
yhdistykselle ympäri maakuntaa niiden työllistäessä keskimäärin 43 
henkilöä Tarmo-hankkeen työnhakija-asiakasta palkkatuella kuukau-
sittain. Työnantajayhdistyksiä ja henkilöasiakkaita neuvottiin työsuh-
deasioissa. (Työnhakija-asiakkaita oli yhdistyksissä myös työkokeilussa 
ja kuntouttavassa työtoiminnassa). Yhdessä Luotsi-hankkeen kanssa 
järjestettiin Joensuun reuna-alueiden yhdistyksille Teams-infot palkka-
tuella työllistämisen mahdollisuuksista, Joensuun kaupungin työllistä-
mistuista sekä Tarmon työllistämisen tukipalveluista. Infoihin osallistui 
13 yhdistystä. Infojen seurauksena 6 yhdistystä on aloittanut työllistä-
misen tukipalveluiden turvin. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 
osallistui Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen tarjouskilpailuun, 
jossa hankinnan kohteena oli järjestötyöllistämisen tukipalvelut.  
PKSotu valittiin palvelun toteuttajaksi 1.1.2021 alkaen.

Toivo-työhönvalmennuskokeilu turvapaikanhakijoille päättyi maalis-
kuussa 2020. Osallistuvilla henkilöillä tuli olla työnteko-oikeus sekä 
työllistymisen kannalta riittävä suomen tai englannin kielen taito. Toi-
vossa tarjottiin yksilöllistä työhönvalmennusta, johon osallistui yhdek-
sän henkilöä. Valmennuksen tuloksena kolme henkilöä työllistyi, kaksi 
pääsi haastatteluun asti ja viisi koki osaavansa jatkossa hakea työtä it-
senäisesti. Kokeilusta opittiin mm., että turvapaikanhakijoilla on paljon 
osaamista ja motivaatiota työskentelyyn, mutta vain vähän tietoa siitä, 
miten töitä haetaan tai minkälaisia työpaikkoja on olemassa Suomes-
sa. Lisäksi valmennuksessa on perehdytettävä siihen, miten suomalai-
nen yhteiskunta toimii. Kokeilusta opittiin, että työhönvalmennuksella 
voi merkittävästi parantaa turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia 
työnhakuun ja työllistymiseen.
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Opinnollistamisen kartoituksia on valmistunut joulukuun 2020 lop-
puun mennessä 64 ja opinnollistettuja työtehtäviä löytyy kaikista 
kumppanikunnista. Kartoituksia on tehty 27 eri yhdistyksessä ja 6 kun-
nan tehtävissä sekä yhdessä yrityksessä. Opinnollistamisen kartoituk-
sia on tehty 32 eri tutkinnon osasta. Opinnollistamisen tarkoituksena 
on madaltaa kynnystä ammatillisten opintojen aloittamiseen. Koulu-
tusvalmentajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä osatoteuttaja Riverian 
henkilöstön kanssa.

Tarmo-hankkeen tavoitteena on selkeyttää ja uudistaa yhdistysten 
rooleja työttömien tukemisessa. Palveluntuottajana eteenpäin! -kou-
lutus päättyi elokuussa 2020. Koulutukseen osallistui 12 yhdistystä. 
Koulutus muodostui 10 koulutuskerrasta ja antoi tietoa siihen, miten 
yhdistystoimijat voivat toimia palveluntuottamisen kentällä. Vuonna 
2020 päättyi myös Toiminta näkyväksi -koulutus, joka oli tarkoitettu 
yhdistyksille, jotka toteuttavat työllistymisen tukemista pienimuotoi-
sesti. Koulutuksissa kuvattiin yhdistysten toteuttama työllistymistä 
tukeva toiminta. Koulutukseen osallistui 20 yhdistystä ja koulutus 
toteutettiin Joensuussa, Kiteellä ja Nurmeksessa. Lisäksi Tarmo-hanke 
tarjosi yhdistyskohtaista elinkeinotoiminnan käynnistämisvalmennusta 
yhdistykselle.

Työllisyystoimijat kokoontuivat Joensuun seudulla, Keski-Karjalassa 
ja Pielisen Karjalassa yhteensä 11 kertaa. Palautekyselyn mukaan 94 
% koki tapaamisista saadun tiedon tärkeäksi ja vastaajat kokivat, että 
tapaamisille on tarvetta myös jatkossa. Tarmossa aloitettiin Vatesin 
kanssa yhteinen suunnittelutyö syksyä 2021 varten ja osallistuttiin 
TEM:n järjestämään keskustelutilaisuuteen yhdistyksille, jossa esitel-
tiin ehdotusta palkkatukiuudistuksesta.  

MOI2020

Monikulttuurisuustyössä edistettiin järjestöjen toimintaedellytyk-
siä koordinoimalla verkostoja ja tuomalla niihin maahanmuuttajien 
osallisuustyössä esiin nousseita teemoja. Verkostot kokoontuivat 
koronavuonna pääosin etänä. Koordinoitiin Pohjois-Karjalan järjestö-
jen monikulttuurisuusverkosto MOVEa, joka kokoontui kuusi kertaa.  
Moven järjestöille pidettiin syksyllä koulutus Jellin käytöstä. Vuoden 
viimeisessä kokouksessa oli asiantuntijavieraana Joensuun turvakoti. 
MOVEn kautta tarjottiin apua muille järjestöille maahanmuuttajien 
tavoittamisessa ja osallistamisessa tulevan toiminnan suunnitteluun.
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Toimittiin järjestöjen ja viranomaisten yhteisen rasisminvastaisen 
työryhmän suuren kokoonpanon koollekutsujana (kolme kokousta), 
sekä koordinoitiin työryhmän pienryhmää (neljä kokousta). Rasismin-
vastaisessa työryhmässä nostettiin esiin erityisesti tarvetta rakenteelli-
sen rasismin tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen. Aloitettiin sekä 
Movessa että rasisminvastaisessa työryhmässä työpajatyöskentely 
toiminnan tavoitteiden kirkastamiseksi.

Kommentoitiin Joensuun kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuus-
suunnitelmaa, jonne saatiin nostettua esimerkiksi maahanmuuttajien 
osallistaminen heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja konkreettis-
ten toimien tarve rasismiin puuttumisessa (esim. koulutukset,  
rakenteellisen rasismin tunnistaminen.) Valmisteltiin paikallinen rasis-
minvastainen viikko maaliskuulle, jonka ohjelma jouduttiin kuitenkin 
siirtämään koronan vuoksi tulevaisuuteen.

Hankkeessa järjestettiin rasismiin puuttumisen koulutuksia toimijoille, 
jotka ylläpitävät yhteisö- ja yleisötiloja. Koulutuksia järjestettiin kuusi, 
joihin osallistui 8 eri organisaatiota. Keväälle suunnitellut koulutukset 
jouduttiin perumaan koronan takia.

Kiintiöpakolaisten yhteisöllisen vastaanottamisen suunnittelu järjes-
töjen ja kaupungin yhteistyönä käynnistyi pitkän tauon jälkeen uu-
delleen kesäkuussa. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys valikoitui 
järjestöosuuden koordinaattoriksi, ja yhteistyöstä tehtiin sopimus 
kaupungin kanssa joulukuussa 2020. 

STYKE

Styke-hankkeella oli viimeinen toimintavuosi. Hankkeen puitteissa 
tuettiin vapaaehtoisvoimin toimivien sosiaali- ja terveysturvayhdis-
tysten viestintää sekä päivitettiin Sotunetin nettisivuja. Yhteistyössä 
mainostoimiston kanssa suunniteltiin kuntavaaleihin liittyvä videokam-
panja, joka viimeistellään alkuvuonna 2021. Sotunet toteutti Sty-
ke-hankkeen tuella kyselyn maakuntien järjestöille STEA-rahoitteisten 
tukirakenteiden tarpeesta. Kyselyyn vastasi 562 henkilöä ja sitä käytet-
tiin vaikuttamistoiminnassa hyvin tuloksin.

JÄSENPALVELUT

Yhdistys tuotti taloushallinnon palveluita 40 yhteisöjäsenelleen. Näi-
den kautta laskettiin 48 projektin tai toiminnon talous sekä laskettiin 
palkkoja 1591 kpl. Yhdistyksen työllistäessä suoraan ilman työllisyys-
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hankkeen tukea, heille tehtiin laskelmia palkkauskustannuksista, palk-
katukihakemuksia sekä palkkatuen ja kuntalisän maksatushakemuksia. 
Laadittiin eri rahoittajien tarpeisiin soveltuvia talousraportteja. Toi-
mistopalveluina maksettiin yhdistysten laskuja sekä tehtiin laskutusta. 
Annettiin työsuhdeneuvontaa sekä työnantajille että työntekijöille. 
Ohjeistettiin yhdistyksiä siirtymään KATSO-valtuuksista Suomi.fi-tun-
nistautumispalvelun käyttäjiksi. Laadittiin tähän liittyviä virkailijaval-
tuutushakemuksia. Jäsenpalvelu laajeni pilottina koskemaan myös 
IT-tukipalveluita. Sekä IT-tukipalveluiden että viestintään liittyvien 
palveluiden tarvetta selvitettiin marraskuisessa jäsenkyselyssä.

PAIKKA AUKI

STEAn nuorelle paikka auki -tuella palkattu yhdistysassistentti toimi 
pääasiassa yhdistyksen viestintään liittyvissä tehtävissä: toteutti erilai-
sia viestintämateriaaleja, sosiaalisen median julkaisuja, kylttejä toi-
miston tiloihin, Youtube-videoiden tekstityksiä sekä perehtyi mentorin 
tuella erilaisiin ohjelmiin ja viestinnän työkaluihin.
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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 nä-
kökulma 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 sosiaalipolitii-
kan ulottuvuutta ja sosiaaliturvan kysymyksiä terveyden edistämisen 
rinnalle osaksi hyvinvoinnin kokonaisuutta.

Yhdistyksen vaikuttamistoiminta oli toimintavuonna tuloksellista. 
Yhdessä maakuntien verkostojärjestöjen ja Sotunetin järjestöjen 
kanssa perustettiin Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta ja 
tehtiin laajaa vaikuttamistoimintaa, jonka tuloksena syntyi Järjestöjen 
sotemuutostuki yhteistyökokonaisuus SOSTEn ja maakuntien kanssa. 
Yhdistys tarjosi tähän työhön työpanosta. Myös maakunnan hyvin-
vointistrategian toimeenpanosuunnitelmaan saatiin mukaan osalli-
suuden ja järjestöjen toimintaedellytysten tuen kokonaisuudet sekä 
huono-osaisuuden taustalla olevien rakenteisiin vaikuttaminen.

Yhdistyksen yleistoiminnan, Järjestö 2.0 -hankkeen ja kumppanuus-
pöydässä tehdyn vaikuttamistyön tuloksena järjestönäkökulmia -ja 
sisältöjä kirjattiin Siun soten sote-keskus- ja rakenneuudistus -hankkei-
siin.  Järjestöjen rooli ja merkitys lisääntyi hyvinvointikertomustyössä.

Yhdistyksen digineuvonnan merkitys korostui koronatilanteessa ja 
Jelli-järjestöpalvelun sisällöt monipuolistuivat. Maahanmuuttajatyössä 
saatiin aikaan järjestöjen ja Joensuun kaupungin kanssa uuden tyyppi-
nen kiintiöpakolaisia palveleva kotouttamisen tukikonsepti.

Tarmossa päästiin asetettuihin tavoitteisiin. Pohjois-Karjalan Sosi-
aaliturvayhdistys ry voitti Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen 
tarjouskilpailun, jossa hankinnan kohteena oli järjestötyöllistämisen 
tukipalvelut vuosille 2021–2023.  Kumina-toiminnassa pystyttiin jär-
jestämään kuntouttavaa työtoimintaa etäyhteyksin Koronan vaikeutta-
missa olosuhteissa.  
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Viestintä

Yhdistystä vahvistettiin maakunnallisena toimijana viestimällä eri 
medioissa. Lehdistölle ja radioille tiedotettiin aktiivisesti yhdistyksen 
toiminnan sisällöistä (25 mediaosumaa). Kuminasta ja kokemusosaa-
jakoulutuksesta käytiin kertomassa Yle:n Radio Joensuussa ja Yle 
haastatteli myös toiminnanjohtajaa toimeentulotuen saamisen haas-
teista. Tehtiin aktiivista viestintää Facebookissa (sivulla 1186 seuraa-
jaa, kun vuoden 2019 lopussa 984) ja Instagramissa (486 seuraajaa, 
kun vuoden 2018 lopussa 383). Twitteriä käytettiin organisaatio- ja 
vaikuttamisviestintään (657 seuraajaa, kun vuoden 2018 lopussa 587). 
Julkaistiin yhdistyksen blogissa 8 kirjoitusta. Lisäksi Tarmosta julkaistiin 
blogit Vatesin ja Invalidiliiton kautta. Yhdistyksen jäsenille lähetettiin 
kolme jäsenkirjettä postitse ja kaksi jäsenkirjettä ilmestyi sähköisesti. 
Järjestettiin jäsenaamiaistilaisuus. Päivitettiin yhdistyksen viestintä-
materiaaleja ja ylläpidettiin verkkosivuja. Tuotettiin Onneksi on joku 
-video Velmujen toiminnasta. Uudistettiin Kansalaistalon esite yhdessä 
Soroppi ry:n kanssa.

Yhdistyksen sisäisen viestinnän merkitys korostui Korona-tilanteen 
takia. Sisäisessä viestinnässä hyödynnettiin viikkopalaveria, sähköpos-
tilistaa, yhteistä ja eri tiimien Whatsapp-ryhmiä ja toiminnanjohtajan 
tiedotetta. Uusille työntekijöille ja harjoittelijoille organisoituihin 
perehdytyksiin kutsuttiin myös kauemmin työssä olleita. Kokonaan uu-
tena toimintona käynnistettiin virtuaalikahvila henkilöstön palavereja 
ja kohtaamisia varten.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja piti koulutusta ja puheenvuoroja

Puheenvuoro maakuntien järjestöjen roolista soteuudistuksessa Kun-
taliiton, Halin ja SOSTEn yhteisessä seminaarissa Ateneumissa. (60)

Teams-puheenvuorot hanketyön tulosten onnistuneesta juurruttami-
sesta Setlementtiliiton Arvo-ohjelman seminaarissa, järjestöjen roolis-
ta soteuudistuksessa: Keski-Suomen sotefoorumissa, Pohjois-Karjalan 
Ytyä-seminaarissa, 2.0-hankkeen päätöstilaisuudessa Kymi Karjalassa, 
Päijät-Hämeen vaikuttamistilaisuudessa. Tj piti kommenttipuheenvuo-
ron Pohjois-Karjalan Kohtuus vaarassa-liikkeen tilaisuudessa järjestö-
jen merkityksestä (yhteensä 200 osallistujaa.

Tj osallistui järjestöjohdon tammiseminaariin Siuntiossa sekä järjes-
töjohdon Teams-kokouksiin, STM:n hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen kokonaisarkkitehtuurityöpajaan, sosiaalipolitiikan päiville, 
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Hyvinvointialan liiton liittokokoukseen, Socialan yhtiökokouksiin, ISO:n 
vuosikokoukseen, ministeri Kiurun kahdelle aluekierrokselle. Tj oli mu-
kana Socialan toteuttamassa ryhmähaastattelussa Järjestöt ja tulevai-
suuden sotekeskus.

Toiminnanjohtajalle luovutettiin maakuntapäivän yhteydessä Poh-
jois-Karjalan maakuntaliiton tunnustuspalkinto maakunnan eteen 
tehdystä työstä.

Alueen oppilaitosten kanssa tehtiin yhteistyötä järjestö-, kansalais- ja 
sosiaalipolitiikan näkökulmasta. Yhdistyksellä on avainkumppanuus-
sopimus Karelia amk:n kanssa: toimittiin harjoittelujen ohjaajana, 
opinnäytetöiden toimeksiantajana sekä osallistuttiin opintojaksojen 
toteuttamiseen. Annettiin puoltava lausunto geronomi-opintojen 
käynnistämiseksi Karelia amk:ssa. Yhteistyössä sote- ja media-alan 
kanssa tehtiin podcast opiskelijoille harjoittelusta ja sen haasteista. 
Toteutettiin Civil Society and participation -kurssi yhteistyössä Karelia 
amk:n ja yhdistyksen Ikaros 2 -hankkeen kanssa.

Itä-Suomen yliopiston kanssa tehtiin yhteistyötä toimimalla harjoitte-
lijoiden ohjaajana. Esiteltiin yhdistyksen ja järjestökentän toimintaa 
Itä-Suomen yliopiston sosiaalioikeuden opiskelijoille, yhteiskuntatie-
teiden opiskelijoille, Riverian opiskelijoille, HUMAK:n ja Karelia amk:n 
opiskelijoille. Oltiin mukana Karelian hyvinvointimessuilla (144). 

Osallistuttiin ja vaikutettiin eri työryhmissä valtakunnallisesti, maa-
kunnallisesti ja paikallisesti.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula edusti yhdistystä  
seuraavissa työryhmissä:

• SOSTE valtuusto
• Veikkauksen hallintoneuvosto
• VATES valtuuskunta
• Valtakunnallisen Sosiaalipoliittisen yhdistyksen johtokunta ja  

paikallisjaoston johtokunta
• Sociala Oy:n Yhteisen hyvän alusta -hankkeen ohry (vpj)
• Pohjois-Karjalan maakunnan hyvinvointiryhmä 
• Maaseutupolitiikan neuvosto (varajäsen)
• Maaseutupolitiikan Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -asiantuntija-

verkosto
• Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta (sihteeri)
• Sotunet (sihteeri)
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• Vailla vakinaista asuntoa olevien VVA ry:n hallitus
• Pohjois-Karjalan digitukihanke ohjausryhmä (P-K maakuntaliitto)
• Toimeksi.fi-verkoston johtoryhmä
• Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen neuvottelukunta (varajäsen)
• Siun soten tulevaisuuden sotekeskus- ja rakenneuudistus- 

hankkeiden ohjausryhmä
 
Muut edustukset:

• Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) hallitus:  
hallituksen jäsen Arja Jämsén

• Elinikäisen ohjauksen (ELO) yhteistyöryhmä: koulutusvalmentaja 
Mira Piiroinen

• Siun Soten mielenterveys- ja päihdetyön asiakasraadin järjestö-
edustaja: yhteisökehittäjä Katja Hämäläinen-Puhakka 

• Pohjois-Karjalan maahanmuuttoasiain toimikunta: monikulttuuri-
suustyön koordinaattori Ville Elonheimo

• Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan (Etno) jäsen ja 
Itä-Suomen Etnon edustaja valtakunnallisessa Etnossa: monikult-
tuurisuustyön koordinaattori Ville Elonheimo

• Suomen monikulttuurikeskukset ry:ssä: monikulttuurisuustyön 
koordinaattori Ville Elonheimo

• Joensuun senioriverkosto: yhteisökehittäjä Katja Hämäläinen- 
Puhakka

• Joen Nyytti -ruoka-aputyön kehittämisverkosto: kehittämis- 
päällikkö Anne Pyykkönen

• Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE: kehittämis-
päällikkö Anne Pyykkönen 

• Pohjois-Karjalan Valmiusfoorumissa JANEn edustajan vara- 
henkilönä: kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen

• VATES-säätiön KeKo-hankkeen ohjausryhmän jäsen: projektipääl-
likkö Johanna Seppänen

• Joensuun kaupungin KAKE 2.0 -hankkeen ohjausryhmän jäsen: 
projektipäällikkö Johanna Seppänen ja projektipäällikkö Hilkka 
Pirhonen, varajäsen kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen

• Filha ry:n Vertaistuella eroon tupakasta- hankkeen ohjausryhmän 
jäsen: yhteisökehittäjä Katja Hämäläinen-Puhakka

• Joensuun kaupungin Ilmastokorttelit-hankkeen ohjausryhmän 
jäsen: viestintäkoordinaattori Marleena Laakso

• Joensuun seudun rasisminvastainen työryhmä: monikulttuurisuus-
työn koordinaattori Katri Silvonen

• Joensuun kaupungin monialaisen palvelualustan johtoryhmä:  
projektipäällikkö Johanna Seppänen
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• VATESin alueyhteyshenkilöverkosto: projektipäällikkö Johanna 
Seppänen

• SPR:n Töitä tekijälle -hankkeen ohjausryhmä (Kontti): projektipääl-
likkö Johanna Seppänen

• ELY:n KasvuPOK-hankkeen ohjausryhmä: projektipäällikkö Johanna 
Seppänen

• Kestävän kasvun kokeilualue -työryhmä: projektipäällikkö Johanna 
Seppänen
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4. Seuranta ja arviointi

Yhdistyksen hankkeiden osavuosikatsaukset tehtiin arviointisuunni-
telmia hyödyntäen. Yhdistys teki syksyllä jäsenkyselyn, johon tuli 24 
vastausta. Kyselyn antia käsiteltiin hallituksen kokouksessa, yhdistyk-
sen kehittämispäivässä ja osana hankkeiden arviointia ja toimintojen 
kehittämistä. Yhdistyksen henkilöstölle tehty työhyvinvointikysely, 
etätyötehtävän kooste sekä harjoittelijoilta kerätyn palautteen kooste 
käsiteltiin hallituksen kokouksessa ja henkilöstön kehittämispäivässä.

Kansanteatteri Pokka toteutti maahanmuuttajien kanssa videon ja 
ikämiesryhmä Velmujen kanssa podcastin, jossa tuotiin osallistujien 
ääntä osaksi yhdistyksen uutta strategiaa.

Kuminan kaikilta asiakkailta kerättiin laadullista palautetta syksyn ai-
kana. Lisäksi kaikilta asiakkailta kysyttiin loppupalaute Webropol-kyse-
lyllä asiakkuuden päättyessä. Kuminan kumppaniyhdistyksiltä kerättiin 
palautetta puhelinhaastattelujen avulla. Kuminan työntekijät ideoivat 
itsearvioinnin avulla uusia näkökulmia tulevaisuutta silmällä pitäen.

Tarmo-hankkeessa kaikilta asiakkailta kerätään palautetta valmen-
nuksen hyödyllisyydestä koko valmennusprosessin aikana. Kaikilta 
asiakkailta kysytään loppupalaute Webropol -kyselyllä. Järjestetyistä 
koulutuksista työllisyystoimijoille sekä yhdistyksille suunnatuista kou-
lutuksista on kerätty palautetta. Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoille 
toteutettiin palautekysely työllisyystoimijoiden tapaamisista.

Järjestö 2.0: Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn 
osalta toteutettiin toiminnan arviointikysely (2017–2020) JANElaisille 
sekä kerättiin JANElaisten näkemyksiä siihen, mitä asioita nähtiin tär-
keänä nostaa esille kevään 2021 kuntavaaleissa järjestönäkökulmasta 
ja miten se tehdään. JANEn koulutuksista kerättiin osallistumispalaute, 
joka käsiteltiin kokouksissa.

Kathy-toiminnassa kerättiin palautetta keskeisistä toimintamuodoista, 
koulutuksista ja digineuvonnasta.

Opinnäytetyöt:

Haakana, Marko: Kokemuksellisen yksinäisyyden ehkäisy järjestöläh-
töisesti yli 65-vuotiailla miehillä. Karelia amk/Ikäosaaminen, sairaan-
hoitaja YAMK.
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Piia Honkanen ja Mari Väänänen: Kokemuksia elämästä Joensuussa. 
Videoteos viiden maahanmuuttajan arjen kokemuksista Joensuussa. 
Karelia-amk/sosiaalialan opinnot.

Karoliina Vallius: Paperittomia auttavien näkemyksiä Suomen paperit-
tomien tilanteesta. Sisällönanalyysi luonnollisesta aineistosta. Kare-
lia-amk/sosiaalialan opinnot.

5. Yhdistyksen tukirakenteet, työhyvinvointi

Yhdistyksen projektien ja toimintojen tukena toimi kehittämisrakenne 
KAMU. KAMU-päiviä pidettiin toimintavuoden aikana kolme, joista 
kaksi onnistuttiin pitämään koronan takia läsnäolotapahtumina tur-
vavälejä noudattaen. Kamu-päivien aikana käsiteltiin työsuhdeasioi-
ta, työhyvinvointia ja sisällöllisiä kysymyksiä eri teemojen pohjalta. 
KAMU-päivien yhteyteen rakennettiin yhteistä virkistäytymistä. Koro-
na-aikana kehitettiin etätyön toimintakäytäntöjä ja tukea, järjestettiin 
teemaan liittyen useita webinaareja ja käynnistettiin virtuaalikahvila 
viikkopalavereja ja yhteisiä kahvihetkiä varten. Yhdistyksen koronaoh-
jeistusta päivitettiin säännöllisesti. Joulukuussa henkilöstö piti kaksi 
erillistä etäpäivää, joissa kehitettiin etätyön työhyvinvointia.
 
Yhdistyksen kunkin projektin tai toimintakokonaisuuden alueella toimi 
tiimirakenne. Tiimit kokoontuivat säännöllisesti ja sisältöjä ja haasteita 
käsiteltiin yhteisesti suhteessa tavoitteisiin. Yhdistyksen työhyvinvoin-
tia kehittää työsuojelutoimikunta, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö 
(tj), luottamushenkilöt sekä työsuojeluvaltuutetut. Työsuojelutoi-
mikunta kokoontui 15 kertaa. Työhyvinvoinnin tueksi tammikuussa 
tehtiin henkilöstölle työhyvinvointikysely, jonka tulokset käsiteltiin 
hallituksessa ja yhteisesti KAMU –päivässä. Työntekijöillä oli käytössä 
lounasetuus ja liikunta- ja kulttuurietu työhyvinvoinnin edistämiseksi. 
Jatkettiin kokeilua, joka mahdollisti tunnin liikunta- tai kulttuurihetken 
viikossa keskellä työpäivää työaikana. 

Yhdistyksen luottamushenkilöinä toimivat Timo Hartikainen ja va-
ralla Hemmo Paakkunainen, joka siirtyi keväällä varsinaiseksi luotta-
mushenkilöksi. Yhdistyksen työsuojeluvaltuutettuina toimivat Suvi 
Tahvanainen ja varalla Mira Piiroinen, joka siirtyi kesällä varsinaiseksi 
työsuojeluvaltuutetuksi.
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YHDISTYKSEN TALOUS JA JÄSENISTÖ

Yhdistyksen toimintoja ja projekteja rahoittivat STEA, Etelä-Savon 
ELY-keskus, ESR, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joensuun, Nurmek-
sen, Kiteen, Outokummun kaupungit sekä Ilomantsin, Kontiolahden, 
Valtimon, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Liperin kunnat. 
Lisäksi yhdistys sai avustusta Siun sote -säätiöltä. Toiminnan kokonais-
tuotot olivat toimintavuoden aikana 1,61 miljoonaa euroa. Tilinpäätös 
osoittaa ylijäämää 29 149,33 euroa. Yhdistyksellä oli 48 
järjestöjäsentä ja 42 henkilöjäsentä

YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa ja piti 
lisäksi 9 sähköpostikokousta. Maaliskuussa vuosikokous valitsi hallituk-
seen seuraavat jäsenet: 
Pirjo Myyry (pj) 
Toivo Rissanen (vpj) 
Sanna Heinonen 
Eeva Jokinen 
Arja Jämsén 
Mervi Kuiri 
Kaija Majoinen 
Pauli Tahvanainen 
Airi Turunen
 
Yhdistyksen sihteerinä toimi yhdistyksen Tarmo-hankkeen projek-
tipäällikkö Johanna Seppänen syykuun loppuun asti ja lokakuusta 
alkaen yhdistyksen kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen. Talouden-
hoitajana toimi yhdistyksen taloussuunnittelija Piia Heikkinen. Toimin-
nanjohtajan sijaisena toimi Johanna Seppänen ja lokakuusta asti Anne 
Pyykkönen.

Yhdistys piti marraskuussa ylimääräisen kokouksen, jossa hyväksyttiin 
strategia vuosille 2021–2025 sekä sääntömuutos. 
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YHDISTYKSEN OHJAUSRYHMÄT

Järjestö 2.0
Jukka-Pekka Lätti, (pj) kehitysjohtaja, Outokummun kaupunki 
Heli Aalto, kehittämisjohtaja, Siun sote 
Maarika Kasonen, kunnanjohtaja, Heinävesi 
Pentti Ojajärvi, kulttuuriasiantuntija, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Helena Hirvonen, lehtori, Itä-Suomen yliopisto 
Anna-Riitta Mikkonen, koulutuspäällikkö, Karelia amk/  
Tuomas Lappalainen, koulutuspäällikkö, Karelia amk 
Heini Lehikoinen, hyvinvointikoordinaattori, Joensuun kaupunki 
Kari Hyvärinen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan kansanterveyden-
keskus 
Sanna Heinonen, varapuheenjohtaja, P-K Järjestöasiain neuvottelu-
kunta JANE 
Elina Pajula, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys 
ry  
Mervi Kuiri, toiminnanjohtaja, Kotikartanoyhdistys ry

Tarmo-hanke
Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja (pj)
Keijo Kiiski, erityisasiantuntija, Pohjois-Karjalan TE-toimisto
Ulpu Järviluoto, työvoimapalveluasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-kes-
kus, varajäsen Ulla Mauranen johtava asiantuntija
Mervi Paddar, palvelujohtaja, 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
Elina Pajula, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
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YHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÄT JA HARJOITTELUSSA OLLEET

Yleistoiminta
Elina Pajula  toiminnanjohtaja
Anne Pyykkönen kehittämispäällikkö
Piia Heikkinen  taloussuunnittelija
Oona Hämäläinen suunnittelija
Ulla Kuikka  toimistotyöntekijä
Arttu Louhelainen yhdistysassistentti
Iina Mustonen  yhdistysassistentti
Panu Pylkkönen ohjaaja 
Sadia Muhamed siivooja
Neda Yari  siivooja, sijainen
Sanna Laitinen harjoittelija, Karelia AMK

Tarmo
Johanna Seppänen projektipäällikkö
Timo Hartikainen rekrytointiasiantuntija
Leena Virratvuori rekrytointiasiantuntija, sijainen
Hilkka Pirhonen kehittämisasiantuntija
Katja Kiiski  kehittämisasiantuntija, sijainen
Mira Piiroinen  koulutusvalmentaja
Vuokko Palkovaara  työnetsijä
Pia Saukkoriipi  työnetsijä
Silja Holm  työhönvalmentaja
Mirja Kotivaara työhönvalmentaja
Matleena Pekkanen työhönvalmentaja
Suvi Tahvanainen työhönvalmentaja
Jaana Tiainen  työhönvalmentaja
Tytti Turpeinen työhönvalmentaja
Heikki Kettunen yhdistysneuvoja
Kristiina Turunen yhdistysneuvoja
Johanna Maier projektiassistentti

Kumina
Hemmo Paakkunainen sosiaaliohjaaja
Saara Kokkonen sosiaaliohjaaja
Minna Pajarinen harjoittelija, Karelia AMK
Anniina Antikainen harjoittelija, Karelia AMK

Kathy
Marleena Laakso viestintäkoordinaattori
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Ville-Matti Nikkonen IT-asiantuntija
Toni Ruth  digineuvoja
Valtteri Leppänen digineuvoja
Aleksi Partanen viestintäassistentti
Anais Pulejo  viestintäassistentti

Järjestö 2.0
Hanna Kääriäinen järjestökehittäjä
Teija Sivonen  järjestökehittäjä, sijainen
Minna Tuuva  järjestökehittäjä
Mirja Mölsä  harjoittelija, Karelia AMK

Styke
Ari Harakka  viestintäsuunnittelija
Hilja Repo  suunnittelija

Ikaros
Katja Hämäläinen-Puhakka järjestökehittäjä
Moi 2020
Ville Elonheimo yhteistyökoordinaattori/projektipäällikkö
Katri Silvonen   yhteisökehittäjä
Maria Korkatti  yhteisökehittäjä
Meaza Jember  yhteisövloggaaja
Kamil Mustafa  yhteisövloggaaja
Celeste Richman projektityöntekijä
Emma Merikanto työkokeilu
Omar Al-Jiburi  harjoittelija, Galimatias
Mikko Miinalainen harjoittelija, Karelia AMK
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