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Tervehdys yhdistyksen jäsenille!

kuva: Pixabay

Sosiaalialan kehittämisen yhteydessä on ollut tapana muistuttaa valtakunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta. Niinpä nytkin todetaan, että järjestämisvastuusta on luvattu lakipykäliä vuoden vaihteeseen. Valtakunnallisessa sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnassa (STM, v. 2018─2020) on tiedotettu, ettei tässä
vaiheessa ole tarkoitus säätää kehittämistoiminnasta - toisin sanoen lakisääteisen alueellisen sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan on määrä jatkua. Onkin mukava todeta, että kaikki toiminta-alueemme neljän maakunnan kunnat (53)
ovat ISOn jäseniä joko kunta- tai kuntayhtymäjäsenyyden kautta. Myös muut yhteisöjäsenet ovat hienosti sitoutuneet
maakuntarajat ylittävään toimintaan - hyvä Itä-Suomi!
Kuntayhtymiin kuuluvilta ISOn jäsenkunnilta emme peri erikseen jäsenmaksua, vaan heidän osaltaan jäsenmaksun hoitaa kuntayhtymä. On kuitenkin erittäin tärkeää varmistaa, että myös kuntayhtymien kunnissa on ISO-jäsenyyteen liittyen nimetyt yhdyshenkilöt (ISO-jäsenrekisteri). Yhdyshenkilöiden toivomme välittävän oman organisaationsa työntekijöille ISOsta tulleita ajankohtaisia sosiaalialan kehittämiskuulumisia: Lähetämme yhdyshenkilöiden sähköpostiin ISOuutiset-uutiskirjeemme ja yhdyshenkilöt saavat aina tuoreet painetut ISO-julkaisut. Tiedotamme yhdyshenkilöitä myös
ISOn tapahtumista. Kaikki ISO-yhdistyksen jäsenorganisaatioiden työntekijät voivat osallistua muita edullisempaan jäsenhintaan ISOn järjestämiin maksullisiin tilaisuuksiin.
ISO-yhdistys kutsuu joka kevät jäseniään vuosikokoukseen lähettämällä kokouskutsut ja -materiaalit jäsenten ilmoittamille yhdyshenkilöille. Ellei kyseinen yhdyshenkilö itse osallistu vuosikokoukseen, hänen toivotaan välittävän kutsun ja
kokousmateriaalit ko. organisaation edustajana kokoukseen osallistuvalle henkilölle. ISOlla ei ole vielä kutsuvaiheessa
tietoa siitä, ketkä henkilöt mitäkin tahoa tulevat vuosikokouksessa edustamaan (valtakirjat), ja kokousposti kohdennetaan yhdyshenkilörekisteriin merkityille henkilöille.
ISO-yhdistyksen perinteinen vuosikokous pidettiin huhtikuun 27. päivä Kuopiossa. Poikkeustilanteen vuoksi vuosikokoukseen pystyi osallistumaan myös etäyhteyksillä. Vuosikokous valitsi puheenjohtajan tehtävässä jatkamaan hallintojohtaja Tuomo Meriläisen (Itä-Suomen yliopisto) ja varapuheenjohtajana hallintojohtaja Saara Pesosen (Itä-Savon sairaanhoitopiiri). Hallituksen kokoonpanossa tapahtui hieman muutoksia (https://www.isonet.fi/iso-yhdistyksen-hallitus): uusina hallituksen jäseninä työskentelyn aloittivat kehittämisasiantuntija Leena Suhonen (Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) ja toiminnanjohtaja Maarit Väisänen (Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry). Yhdistyksen sihteerinä jatkaa nuorempi tutkija Hanna Ristolainen (Itä-Suomen yliopisto). Onnea ISO-tehtäviin!
ISO-työssä edistetään monin tavoin valtakunnallisia sote-kärkihankkeita, kuten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
-ohjelmaa. Juuri jätettiin osaamiskeskusten valtakunnallinen kirjaamisosaamisen kehittämishanke Kansa-koulu III sosiaali- ja terveysministeriön päätettäväksi. Vauhdilla valmistelemme yhteistyöalueella lastensuojelun monialaista kehittämishanketta. SOSRAKE-osaamisverkosto -hanke käynnistyi toukokuun alussa (https://www.isonet.fi/sosrake-hanke).
Tietoa ISO-työn etenemisestä tavoittaa ISOnetin ajankohtaisista asioista (https://www.isonet.fi/web/guest/ajankohtaista) sekä ISOn Facebook-sivun uutisvirrasta (https://www.facebook.com/itasuomensosiaalialanosaamiskeskus/).
Maksuton ISOuutiset-tilaus onnistuu tästä linkistä (http://isonet.mailpv.net/). - Voimia kaikille yhteiseen kehittämistyöhön koronan sävyttämistä poikkeusoloista huolimatta – pysykää terveinä!
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