
 

 

 

 

 

Mitä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys tekee? 
 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys järjestää monipuolista toimintaa. Yhdistys auttaa 

ihmisiä eri elämäntilanteissa. Yhdistys auttaa myös muita yhdistyksiä ja tekee yhteistyötä 

muiden yhdistysten kanssa.  

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toimintaa ovat: 

• osallisuus 

• työllisyys 

• monikulttuurisuus 

• yhdistysten toiminnan kehittäminen ja tukeminen 

 

Mitä on yhdistystoiminta? Lue yhdistystoiminnasta Selko.fi-sivulta. 

 

 

Autamme ihmisiä elämään hyvää elämää 
 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys haluaa parantaa kaikkien ihmisten mahdollisuutta 

vaikuttaa omaan elämäänsä. Osallisuus tarkoittaa sitä, että ihminen voi itse päättää omista 

asioistaan ja vaikuttaa siihen, mitä hänelle tapahtuu. 

 

Esimerkiksi yhdistystoiminnassa osallisuus tarkoittaa, että yhdistyksen jäsenet ovat tasa-

arvoisia. He päättävät yhdessä, mitä yhdistyksessä tehdään. Pohjois-Karjalan 

Sosiaaliturvayhdistykseltä voit tilata koulutusta siitä, mitä osallisuus tarkoittaa. 

 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys haluaa, että kaikilla on mahdollisuus hyvään 

elämään. Kaikkien ihmisten pitäisi päästä tarvittaessa lääkäriin ja saada apua, vaikka he 

asuisivat kaukana kaupungista. Kaikilla pitäisi olla tarpeeksi rahaa ruokaan ja asuntoon. 

https://selko.fi/yhdistystoiminta/
https://selko.fi/yhdistystoiminta/


Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys puhuu päättäjien ja poliitikkojen kanssa, että nämä 

asiat toteutuisivat. 

 

Anne Pyykkönen, kehittämispäällikkö, puhelin: 045 117 9340,  

sähköposti: anne.pyykkonen@pksotu.fi 

 

 

Neuvomme yhdistyksiä työllistämisessä 
 

Koitto-palvelu auttaa yhdistyksiä ottamaan töihin työttömiä joensuulaisia ihmisiä. 

Neuvomme yhdistyksiä käytännön asioissa ja järjestämme koulutuksia. Teemme 

yhteistyötä Joensuun kaupungin kanssa. Palvelu on ilmaista. 

 

Hilkka Pirhonen, projektipäällikkö, puhelin: 050 467 0356,  

sähköposti: hilkka.pirhonen@pksotu.fi 

 

 

Järjestämme kuntouttavaa työtoimintaa 
 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys järjestää yhdessä Joensuun kaupungin kanssa 

kuntouttavaa työtoimintaa erilaisissa Joensuun alueen yhdistyksissä. Kuntouttava 

työtoiminta tarkoittaa, että voit kokeilla jossain yhdistyksessä sinua kiinnostavia työtehtäviä 

3–4 päivänä viikossa. 

 

Kuntouttavassa työtoiminnassa tapaat säännöllisesti Pohjois-Karjalan 

Sosiaaliturvayhdistyksen sosiaaliohjaajan. Saat häneltä neuvoja ja tukea. Jos haluat 

tietää, voitko olla mukana kuntouttavassa työtoiminnassa, ota yhteyttä sosiaaliohjaajaan. 

 

Hemmo Paakkunainen, sosiaaliohjaaja-työhönvalmentaja. puhelin: 050 350 3038, 

sähköposti: hemmo.paakkunainen@pksotu.fi 

 

 

 

 



Autamme maahanmuuttajia 
 

Suomi on monikulttuurinen maa. Monikulttuurisuus tarkoittaa, että eri maista kotoisin 

olevilla ihmisillä on erilaisia tapoja. Jos olet maahanmuuttaja eli muuttanut Suomeen 

jostain toisesta maasta, et ehkä tunne Suomen kulttuuria ja tapoja. Silloin sinun on vaikea 

tietää, miten voit hoitaa asioitasi. 

 

Voit saada apua asioiden hoitamiseen MOI-hankkeen työntekijöiltä. He auttavat sinua 

kotoutumaan Suomeen. He kertovat sinulle esimerkiksi, missä voit oppia puhumaan 

suomen kieltä ja missä voit tutustua toisiin ihmisiin. 

 

Katri Silvonen, yhteisökehittäjä, puhelin: 050 400 1491,  

sähköposti: katri.silvonen@pksotu.fi 

 

 

Autamme yhdistyksiä toimimaan paremmin 
 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys puhuu päättäjille kaikkien yhdistysten puolesta. 

Yhdistysten pitää esimerkiksi saada toimintaansa varten tarpeeksi rahaa. Yhdistykset 

tarvitsevat myös tiloja, joissa niiden jäsenet voivat kokoontua. 

 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys auttaa yhdistyksiä ja julkisia toimijoita tekemään 

yhteistyötä. Julkisia toimijoita ovat esimerkiksi kunnat, kaupungit ja sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestäjät. 

 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksellä on iso nettisivusto, jonka nimi on Jelli. Jellissä 

on paljon tietoa yhdistystoiminnasta, tapahtumista ja koulutuksista. Kaikki yhdistykset 

voivat saada oman nettisivun ilmaiseksi Jelliin. Yhdistykset voivat kertoa omista 

tapahtumistaan ja toiminnastaan Jellissä. 

 

Marleena Laakso, viestintäkoordinaattori, puhelin: 050 430 8535,  

sähköposti: marleena.laakso@pksotu.fi 

 

 



Joensuun Kansalaistalo 
 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys on mukana Joensuun Kansalaistalon toiminnassa. 

Monet eri yhdistykset kokoontuvat Kansalaistalolla. 

 

Kansalaistalolla sinua neuvotaan digilaitteiden käytössä. Jos sinulla on esimerkiksi jotain 

kysyttävää älypuhelimen tai tietokoneen käytöstä, saat apua Kansalaistalolta. Siellä on 

myös nettikahvila, jossa voit käyttää tietokoneita ilmaiseksi. 

 

Sari Karttunen, toiminnanjohtaja, puhelin:0400 264 172,  

sähköposti: sari.karttunen@soroppi.fi 

 

 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallitus 
 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys perustettiin vuonna 1938. Yhdistys on siis yli 80 

vuotta vanha. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka 

valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä 4–8 muuta jäsentä. 

 

Hallituksen jäsenet näet tästä linkistä. 

https://www.pksotu.fi/yhdistys/hallitus/

