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1 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan 

järjestöjen tuki ry 

 

 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on Etelä-Savon alueella toimivien 

sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tukijärjestö. Estery on perustettu vuonna 2007. ESTERY:yn 

kuuluu 42 jäsenjärjestöä. Jäsenistöä jäsenjärjestöissä on noin 12 000. ESTERY:llä on toimitilat, 

järjestötalo, Mikkelin keskustan tuntumassa osoitteessa Otto Mannisen katu 4.  

 

1.1.ESTERY:n toiminta-ajatus 

 

ESTERY tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa. Jäsenjärjestöt käyttävät talon kokoustiloja 

kokouksien, tapahtumien, koulutusten, kerhojen ym. tilaisuuksien pitämiseen. Kokoontuminen 

talolla on jäsenjärjestöille maksutonta. Osalla jäsenjärjestöistä on vuokrattuna oma työpiste tai 

kaappi tavaroiden säilytykseen. Muita ESTERY:n tarjoamia tukitoimintoja jäsenyhdistyksille ovat 

muun muassa postien lajittelu, kopiokone, järjestöassistentti-palvelu, postituskone, esitetuki, 

Mikkelin kaupunkilehden järjestöilmoitukset, tietoturva-astia ja lainattavia välineitä 

ryhmätoimintaan. Järjestötalon ylläpitämisen lisäksi ESTERY järjestää yhteisiä tilaisuuksia, 

koulutus- ja asiantuntijaluentoja, kehittää vertaistukea ja vapaaehtoistyötä sekä tekee 

vaikuttamistoimintaa.  

ESTERY:n toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja Mikkelin kaupunki. 

ESTERY:n toiminnan tarkoituksena on tukea jäsenjärjestöjen toimintaedellytyksiä, 

vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteistyötä. Tukemalla ja kehittämällä jäsenjärjestöjen 

toimintaedellytyksiä lisääntyy Etelä-Savon alueen ihmisten mahdollisuudet osallistua yhdistys- ja 

vapaaehtoistoimintaan.  

Vuonna 2015 ESTERY:yn tavoitteena oli uudistaa ja kehittää sosiaali- ja terveysalan 

paikallisyhdistysten toimintaa, vahvistaa entisiä ja kehittää uusia tukitoimintoja. Tukitoiminnoilla 

autetaan yhdistysten järjestötoiminnan ylläpitämistä ja kehittymistä sekä järjestöjen välistä 

yhteistyötä ja yhteistä vaikuttamistoimintaa.  Tavoitteena oli myös saada lisää aktiivisia jäseniä ja 

osallistujia yhdistyksiin ja ESTERY:n toimintaan, vahvistaa kaupungin ja ESTERYn välistä yhteistyötä, 

aktivoida jäsenyhdistykset sitoutumaan toiminnan kehittämiseen ja uusien toimintamuotojen 

käyttöönottoon sekä tehdä kansalaisille järjestötoimintaa tutuksi yleisen viestinnän kautta.   
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1.1 Toiminnan avainluvut 

 

 2012 2013 2014     2015 

Jäsenyhdistysten 
määrä 
 

33 36 38 41 

RAY:n avustusten 
määrä 

224 000 e 114 000 e 135 000 e 139 000 € 

Kaupungin 
vuokra-
avustuksen määrä 

10 000 
(Seutuvaliokunnalta) 

10 000 10 000 11 000 

 

2 Katsaus vuoteen 2015 
 

Vuosi 2015 oli ESTERY:n toiminnassa muutosten vuosi. Toiminnanjohtaja Satu Taavitsainen sai 

kansanedustajan paikan ja jäi virkavapaalle ESTERYN toiminnanjohtajan tehtävistä 1.5.2015. Uusi 

toiminnanjohtaja Annastiina Vesterinen aloitti ESTERY:ssä 1.8.2015.   

Kevään ja kesän aikana ESTERY:llä oli vain vähän toimintaa johtuen henkilöstövaihdoksista. Syksy 

alkoi kuitenkin vauhdikkaasti. ESTERY:llä tehtiin pientä pintaremonttia; käytäviin ja 

ilmoitustauluihin saatiin uutta maalia pintaan, esitehyllyt poistettiin seiniltä ja tilalle tuotiin 

taidetta. Syyskuussa alkoi yhteistyö GalleriArin kanssa ja yhteistyön myötä ESTERY:llä on saatu 

nauttia kuukausittain vaihtuvista taidenäyttelyistä.  

Syksyllä 2015 ESTERY:n henkilökunta vaihtui lähes kokonaan. Vanhana työntekijänä jatkoi vain Pia 

Forselius huolehtien laskutuksesta ja toimintojen tilastoinnista. Uuden toiminnanjohtajan lisäksi 

ESTERY:llä aloittivat työt aulaemäntä Sirpa Kääriäinen (1.6.2015 alkaen) ja järjestöassistentti Mira 

Laitinen (1.9.2015 alkaen). Työntekijöiden lisäksi ESTERY:llä oli vuonna 2015 

työllistämistoiminnassa 3 henkilöä, jotka olivat apuna sekä ESTERY:n toiminnassa että 

jäsenyhdistysten tukemisessa. 

Uuden toiminnanjohtajan töiden aloittamista siivitti ESTERY:n toimintaan perehtyminen ja 

jäsenyhdistyksiin sekä niiden toimijoihin tutustuminen. Syksyn 2015 aikana toiminnanjohtaja ja 

järjestöassistentti kävivät jäsenyhdistysten kokouksissa tai muissa tapahtumissa esittäytymässä ja 

kuuntelemassa yhdistysten toiveita ESTERY:n toiminnalle. Toiminnanjohtaja vieraili myös Mikkelin 

Seudun Invalidit ry:n, Etelä-Savon Neuroyhdistyksen ja Mikkelin Seudun Osteoporoosiyhdistyksen 

juhlissa.  
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ESTERY:n syyspäivät Lahdenpohjassa ja perinteiset pikkujoulut keräsivät paljon ESTERY:n 

jäsenjärjestöjen väkeä yhteen. Pikkujouluissa taas kerran palkittiin toimijoita ESTERY:lle tulleiden 

ehdotuksien perusteella; Mikkelin Seudun Allergiayhdistys palkittiin vuoden järjestönä ja Marit 

Salo (Etelä-Savon Osteoporoosiyhdistys ry) vuoden vertaistukihenkilönä.  

3 Hallinto ja henkilökunta 
 

3.1 Vuosikokoukset 

 

Kevätkokous pidettiin tiistaina 19.2.2015 Mikkelin yliopistokeskuksella. Kevätkokouksessa läsnä 

oli 18 kokousedustajaa. 

Ennen kokousta oli kaikille avoin koulutustilaisuus: 

 Uusi kansalaistoiminta. Kouluttajana oli Jaakko Blomberg Yhteismaa- ja Kallio hankkeesta.  
 

Syyskokous pidettiin torstaina 26.11.2015 Mikkelin yliopistokeskuksella. Varsinaisessa 

syyskokouksessa oli läsnä 18 kokousedustajaa. 

Ennen kokousta oli kaikille avoin keskustelutilaisuus:  

 Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä-hanke. Kuinka Estery on mukana Liikkumisen 
unelmavuodessa? Alustajana toimi projektipäällikkö Hannu Korhonen.  

 Esper -hankkeen esittely. Mikkelin keskussairaalasta moderni päivystyssairaala ja 
hyvinvointikeskus. Alustajana toimi projektipäällikkö Pirjo Syväoja 

 

3.2 Hallituksen toiminta 

 

Hallituksessa oli vuonna 2015 puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä ja 8 henkilökohtaista varajäsentä: 

Puheenjohtaja Eero Erola (Mikkelin Seudun Diabetesyhdistys ry) 

 

Varapuheenjohtaja Kauko Väisänen (Mikkelin Seudun Invalidit ry) 

varajäsen Marketta Evola (Mikkelin seudun Muisti ry) 

 

Taloudenhoitaja, hallituksen jäsen Timo Petäjämäki (Mikkelin Seudun Invalidit ry) 

varajäsen Raili Rantanen (Mikkelin Seudun Omaishoitajat ry) 

 

Sirpa Lehtinen (Mikkelin Kuurojen yhdistys ry) 

Varajäsen Heikki Naarajärvi (Mikkelin Seudun Selkäyhdistys ry) 

 

Mimmi Tick (Virike ry) 

varajäsen Helena Teivainen (Etelä-Savon Munuais- ja Maksayhdistys ry) 
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Juha Väntönen (Etelä-Savon Neuroyhdistys ry) 

Mervi Ikonen (Etelä-Savon CP-yhdistys ry) 

 

Markku Aholainen (Mikkelin Seudun Sydänyhdistys ry) 

varajäsen Markku Turkia (Naisvuoren Eläkkeensaajat ry) 

  

Jarmo Mynttinen (Etelä-Savon Näkövammaiset ry) 

varajäsen Pirkko Nevalainen (Mikkelin seudun kehitysvammaisten tuki ry)  

Rauno Veijanen (Etelä-Savon ADHD-, Autismi- ja Dysfasiayhdistys ry) 

varajäsen Aulis Ripatti (Naisvuoren Eläkkeensaajat ry) 

Yrjö Suhonen (Mäntyharjun Invalidit ry) 

varajäsen Marja Mustonen (Mikkelin MS-yhdistys ry) 

 

Hallitus kokoontui 8 kertaa vuoden 2015 aikana. Hallituksen jäsenille ei maksettu 

kokouspalkkiota, mutta matkakulut korvattiin. Kokouksissa myös varajäsenillä on ollut läsnäolo- ja 

puheoikeus. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus oli vuonna 2015 Eero Erolalla, Kauko Väisäsellä, 

Satu Taavitsaisella ja Annastiina Vesterisellä (1.8.2015 alkaen). Hallituksen kokouksissa sihteerinä 

oli toiminnanjohtaja.  

 

3.3 Henkilökunta 
 

 Toiminnanjohtaja; johtaminen, kehittäminen, seuranta, hallinnointi, viestintä 

 2 järjestöassistenttia (peruspalkkatuella), yhdistysten sihteerinä ym. assistentin tehtävät 

 Aulaemäntä (puoliksi Oma ry:n kanssa) 1.3.-30.6 ja 1.8.-31.12.2015, talon kahvitukset, 

keittiön ylläpito, 20 h/kk  

 Ryhmätoiminnan assistentti (RYMY-projekti/RAY Paikka auki-ohjelma), kehittää yhdistysten 

ryhmätoimintoja  

 Järjestöassistentti (RYMY2-projekti/RAY Paikka auki-ohjelma) yhdistysten tukeminen; 

viestintä, ryhmät ja muut toiminnot sekä ESTERY:n toiminnot  

 Toimistotyöntekijä, 1.6.2015 alkaen, laskutus ja tilastointi, 25 h/kk  

 3 henkilöä työllistämistuella (kuntouttava työtoiminta, työharjoittelu, työkokeilu) 

 

3.4 Vaikuttamistoiminta 
 

ESTERY tekee aktiivista vaikuttamistoimintaa yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. ESTERY:n 

tehtävänä on lisätä järjestöjen näkyvyyttä niin, että järjestöjen ääni kuuluu julkisuuteen ja 
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paikalliseen päätöksentekoon nykyistä paremmin. Vaikuttamistoimintaa tehdään myös 

yhteistyössä yhteistyökumppaneiden ja verkostojen kanssa.  

Vuonna 2015 ESTERY:n syyskokous teki kannanoton Mikkelin kaupunginhallitukselle järjestöjen 

toiminta-avustusten leikkauksia vastaan. Mikkelin kaupungin talousarviossa vuodelle 2016 oli 

päätetty leikata järjestöavustuksia 10% ja ESTERY otti kantaa leikkauksia vastaan. Kannanotto 

toimitettiin Mikkelin kaupunginhallitukselle sekä kirjallisesti että sähköisesti. Kannanotosta tehtiin 

myös lehdistötiedote ja Länsi-Savo teki jutun asiasta.  

4 Verkostot ja yhteistyö 
 

Vuonna 2015 ESTERY toimi yhteistyössä Mikkelin kaupungin vammais- ja vanhusneuvostojen, Itä-

Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO), Etelä-Savon maakuntaliiton kumppanuuspöydän, 

SOSTE:n ja alueen oppilaitosten kanssa. 

ESTERY oli vuonna 2015 mukana erilaisissa verkostoissa, joissa eri toimijat yhteistyössä järjestivät 

yhteistä vaikuttavaa toimintaa. ESTERY oli mukana vapaaehtoisverkostossa, Mikkelin alueen 

lapsiperheverkoston toiminnassa, Etelä-Savon vammaisfoorumin toiminnassa, mielenterveys- ja 

vapaaehtoistyön verkostossa ja SOTE:n alueverkostossa. 

Vuonna 2015 alkoi Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hanke, jonka kumppanina ESTERY oli hankkeen 

alusta lähtien. Toiminnanjohtaja pyydettiin mukaan hankkeen ohjausryhmään, joka kokoontui 

ensimmäisen kerran syksyllä 2015. Hankkeeseen perustettiin työryhmiä. Toiminnanjohtaja ja 

järjestöassistentti olivat mukana hankkeen ikäihmisten työryhmässä ja lapsiperhetyöryhmässä. 

ESTERY järjesti yhden lapsiperhetyöryhmän tapaamisen ESTERY:llä. Vuonna 2015 aloitettiin 

suunnittelemaan ESTERY:lle omaa tuensiirtohanketta Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeesta. 

ESTERY oli vuonna 2015 myös mukana Kuntoutussäätiön Liikunta ja Osallisuushankkeessa ja tarjosi 

tilat hankkeen kokoontumisille. ESTERY:n toiminnanjohtaja oli mukana Mikkelin 

ammattikorkeakoulun Ernod -hankkeen ohjausryhmässä. Ohjausryhmällä oli yksi tapaaminen 

vuonna 2015. 

Vuonna 2015 ESTERY aloitti neuvottelut Mikkelin toimintakeskus ry:n kanssa ESTERY:n 

liittymisestä Mikkelin kaupungin työllistämiskumppanuuteen.  

5 RAY:n rahoitus 
 

5.1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak) 

 

Raha-automaattiyhdistys myöntää ESTERY:lle jatkuvaluonteista Ak-avustusta, joka oli vuonna 2015 

109 000 euroa. RAY-rahoituksen tavoite on vahvistaa, uudistaa ja kehittää sosiaali- ja terveysalan 
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paikallisyhdistysten toimintaa. Ak-avustusta käytetään mm. toiminnanjohtajan palkkaan ja 

jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen. Toiminnanjohtajan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen 

käytännön työtä yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaan. 

Tehtäviin kuuluvat organisaation johtaminen, toimintojen suunnittelu ja seuranta, 

verkostoituminen ja yhteistyö, sisäinen ja ulkoinen viestintä, raporttien laadinta ja hakemukset 

rahoittajille (RAY, Mikkelin kaupunki), budjetin laadinta ja seuranta, ESTERY-talon hallinnointi, 

palveluiden kehittäminen, kouluttaminen, materiaalin tuottaminen ja opinnäytetöiden, 

opiskelijoiden ja projektityöntekijöiden ohjaaminen ja esimiehenä oleminen. 

 

5.2 Paikka auki -nuoren työllistäminen  

 

RYMY1-projekti (RAY:n Paikka auki-nuoren työllistäminen-ohjelma) loppui keväällä 2015. Estery sai 

uuden rahoituksen Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki -nuoren työllistämisen ohjelmasta. 

RYMY2 -projektille saatiin vuodelle 2015 rahoitusta 30 000 euroa. Henkilöstövaihdoksista johtuen 

RYMY2 -projektiin palkattiin työntekijä (järjestöassistentti) vasta syyskuussa 2015. 

Järjestöassistentin tehtävänä on ESTERY:n jäsenjärjestöjen tukeminen ja avustaminen erilaisissa 

yhdistystoiminnoissa, Esteryn viestinnän toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä 

toiminnanjohtajan kanssa, jäsenyhdistysten yhteistoiminnan kehittäminen, erilaisten koulutusten, 

tapahtuminen ja ryhmien suunnittelu, asiakaspalvelu ja yhdistysten jäsenten opastaminen esim. 

viestinnässä, tietokoneen käytössä ym. 

   

6 ESTERY:n jäsenjärjestöt ja tukitoiminnot  
  

6.1 Jäsenjärjestöt 
 

Vuoden 2015 aikana kolme yhdistystä liittyi ESTERY:yn. Nämä olivat Etelä-Savon Kätilöyhdistys 

ry, Päijät-Hämeen Alopecia- ja Vitiligoyhdistys ry ja Ristiinan Mielenterveysyhdistys ry (Risla). 

 

ESTERY:n jäsenyhdistykset 31.12.2015, 41 kpl: 

Etelä-Savon ADHD-, Autismi- ja Dysfasiayhdistys ry 
Etelä-Savon CP-yhdistys ry 
Etelä-Savon Kätilöyhdistys ry 
Etelä-Savon Meniere-yhdistys ry 
Etelä-Savon Munuais- ja Maksayhdistys ry 
Etelä-Savon Neuroyhdistys ry 
Etelä-Savon Näkövammaiset ry 

http://www.es-ada.com/
http://www.es-ada.com/
http://www.cp-liitto.fi/jasenyhdistykset/etela-savon_cp-yhdistys_ry/
http://www.aivovammaliitto.fi/
http://www.aivovammaliitto.fi/
http://www.suomenmeniereliitto.fi/index.php?sivu=5754
http://www.suomenmeniereliitto.fi/index.php?sivu=5754
http://www.musili.fi/munuais-_ja_maksaliitto/jasenyhdistykset/yhdistyskartta/etela-savon_munuais-_ja_maksayhdistys_ry/
http://www.aivovammaliitto.fi/
http://www.aivovammaliitto.fi/
http://www.esn.fi/
http://www.esn.fi/
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Etelä-Savon Osteoporoosiyhdistys ry 
Irti Huumeista ry - Mikkeli 
Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry 
Mikkelin Kuurojen yhdistys ry 
Mikkelin Parkinson yhdistys ry 
Mikkelin Pelastakaa Lapset ry 
Mikkelin Seudun Afasia- ja aivohalvausyhdistys ry 
Mikkelin Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 
Mikkelin seudun Diabetesyhdistys ry 
Mikkelin seudun Epilepsiayhdistys ry 
Mikkelin Seudun Hengitysyhdistys ry 
Mikkelin Seudun Invalidit ry 
Mikkelin seudun Kehitysvammaisten tuki ry 
Mikkelin Seudun Keliakiayhdistys ry 
Mikkelin Seudun Kuulo ry 
Mikkelin seudun maahanmuuttajatyön tuki Mimosa ry 
Mikkelin Seudun Mielenterveysseura ry 
Mikkelin Seudun Monikkoperheet ry 
Mikkelin seudun Muisti ry 
Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 
Mikkelin Seudun Psoriasisyhdistys ry 
Mikkelin Seudun Reumayhdistys ry 
Mikkelin Seudun Työkyvyttömyys- ja Varhaiseläkeläiset ry 
Mikkelin Seudun Selkäyhdistys ry 
Mikkelin Seudun Sydänyhdistys ry 
Mäntyharjun Invalidit ry 
Naisvuoren Eläkkeensaajat ry 
Non Fighting Generation ry 
Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry 
Päijät-Hämeen Alopecia- ja Vitiligoyhdistys ry 
Ristiinan mielenterveysyhdistys Risla ry 
Saimaan syöpäyhdistys ry 
SPR Mikkelin osasto 
Virike ry 
  

 

6.2 Tukitoiminnot jäsenyhdistyksille ja tukitoimintojen käyttö vuonna 2015 

 

Maksuttomat kokoontumistilat: ESTERY-talolla jäsenyhdistykset saavat kokoontua maksutta. 

Talolla on käytössä kaksi ryhmätilaa ja keittiö. Talo on esteetön. Käyttö: 786 kokoontumista ja 

2367 osallistujaa. 

Huoneiden vuokraaminen: Osalla yhdistyksistä on vuokrattuna oma huone tai työpiste. Vuokraan 

kuuluu huoneiden siivous, langaton internetyhteys ja koko talon muu vapaa käyttö. Käyttö: 6 

yhdistystä. 

http://luustoliitto.fi/jasenyhdistykset/etela-savon-osteoporoosiyhdistys
http://luustoliitto.fi/jasenyhdistykset/etela-savon-osteoporoosiyhdistys
http://www.irtihuumeista.fi/yhdistys/alue-_ja_vapaaehtoistoiminta
http://www.irtihuumeista.fi/yhdistys/alue-_ja_vapaaehtoistoiminta
https://www.sites.google.com/site/kaakonlihastautiyhdistys/
http://www.kl-deaf.fi/fi-FI/Ajankohtaista/
http://www.parkinson.fi/parkinson-liitto/alueellinen-toiminta/yhteystiedot/mikkeli
http://mikkeli.pelastakaalapset.fi/
http://www.aivoliitto.fi/etusivu
http://www.mikkelinallergia.net/
http://www.mikkelindiabetes.fi/
http://www.msepy.net/
http://www.hengitysyhdistys.fi/mikkelinseutu/
http://www.msiry.com/
http://www.mikkelinkvtuki.fi/
http://mikkeli.keliakiayhdistys.fi/
http://www.kuuloliitto.fi/fin/yhdistykset/yhdistykset_piireittain/kaakkois-suomen_kuulopiiri/
http://www.mimosa.fi/
http://www.mikkelinkriisikeskus.fi/index.php?id=3
http://www.mikkelinkriisikeskus.fi/index.php?id=3
http://mikkelin.monikkoperheet.vuodatus.net/
http://mikkelinseudunmuisti.fi/
http://www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi/
http://www.mikpso.net/
http://www.reumaliitto.fi/
http://www.tyvel.fi/index.php/yhteystiedot
http://www.mikkelinselat.fi/selat/
http://www.sydanliitto.fi/web/mikkelin-seudun-sydanyhdistys-ry/etusivu
http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/yhteystiedot/jasenyhdistykset/ita-suomi/
http://naisvuori.elakkeensaajat.fi/
http://www.nfg.fi/
http://www.omary.fi/
http://www.saimaansyopayhdistys.fi/
http://www.virikery.fi/
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Kaappien vuokraaminen: ESTERY:llä on vuokrattavan lukollisia kaappeja, joihin yhdistykset voivat 

jättää tavaransa ja kokousmateriaalinsa. Käyttö: 8 yhdistystä 

Postien lajittelu: Useat jäsenyhdistykset ovat ohjanneet postinsa tulemaan ESTERY-talolle. Posti 

lajitellaan joka aamu yhdistysten omiin lokeroihin. Käyttö: 11 yhdistystä 

Kopiokone: ESTERY:n kopiokone on kaikkien käytössä maksutta pieniä kopiointeja varten, esim. 

hallituksen esityslista tms. Suuria kopiointeja sillä ei voi tehdä, esim. jäsenkirjeitä. Käyttö: 26 

yhdistystä 

Kaupunkilehden järjestöpalsta: Kaupunkilehdessä on ESTERY:n jäsenyhdistysten oma 

järjestöpalsta. ESTERY maksoi rivihinnasta 40% vuonna 2015. Käyttö: 27 yhdistystä  

Postituskone: Yhdistysten toiveesta talolle on hankittu postituskone, jolla mm. jäsenkirjeiden 

postittaminen hoituu kätevästi ja edullisemmin. ESTERY laskuttaa yhdistyksiä koneen käytön 

mukaan. Käyttö: 24 yhdistystä 

Esitetukipalvelu: Jokaisella yhdistyksellä on mahdollisuus saada tukea esitteen tekoon. Käyttö: 3 

yhdistystä ja 4 esitteen päivitystä. 

Järjestöassistentti-tukipalvelu: Järjestöassistentti auttaa ja tukee yhdistyksiä niiden toiminnoissa. 

Käyttö: 5 yhdistyksen sihteerinä, muuten 22 yhdistyksen apuna. 

Ryhmätoimintojen assistentti-tukipalvelu: Tukipalvelu on tarkoitettu yhdistysten tueksi 

kehittämään ja uudistamaan kerhojen, jäsentapaamisten, vertaistukiryhmien ja vastaavien muiden 

ryhmien toimintaa. Käyttö: 7 yhdistystä 

Tietoturva-astia: ESTERY-talolla on tuhottavalle paperille keräysastia, johon yhdistykset voivat 

tuoda tuhottavaksi menevät asiakirjat, kirjeet, lomakkeet, kuitit ja muut paperidokumentit. 

Käyttö: 18 yhdistystä 

Harrastusryhmät: Vuonna 2015 keilaus kerran viikossa ja askartelukerho kerran viikossa. Syksyllä 

Ystävyyden vertaistukiryhmä siirtyi Muisti ry:ltä takaisin ESTERY:lle. Käyttö: 5 yhdistystä 

Ideapankki: Ideapankki sijaitsee ESTERY-talon isossa kammarissa. Ideapankkiin hankittiin uusia 

pelejä ym. muita välineitä yhdistysten toiminnan tueksi. Käyttö: 7 yhdistystä 

Uutiskirje: Uutiskirje kokoaa yhteen ESTERY:n ja jäsenjärjestöjen ilmoituksia sekä muita 

ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia. Uutiskirjeen tilaajaksi voi liittyä kuka vain. Käyttö: 300 tilaajaa 

(31.12.2015) 
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6.3 Tapahtumat ja koulutukset 
 

Tapahtumat: 

15.3.2015 Pisanka munien maalaus (ei tullut osallistujia) 

14.9.2015 ESTERY:n syyspäivät Lahdenpohjassa 

6.10.2015 Senior Surf -tapahtuma Sotkulla 

16.11.2015 Varaslähtö jouluun -tapahtuma ESTERY:n ja Kansalaisopiston tiloissa 

21.11.2015 Ojentaisitko kätesi -messut Stellassa (esittelemässä ESTERY:n toimintaa) 

11.12.2015 ESTERY:n jäsenjärjestöjen pikkujoulut Pitopadassa 

 

Senior surf -tapahtuma oli tarkoitettu ikäihmisille internettiin ja sähköisiin palveluihin 

tutustumista varten. Senior surf -tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Mikkelin kaupungin, 

Marskidata Oy:n, Mikkelin seudun Muisti ry:n, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n ja 

Setlementti ry:n kanssa.  Varaslähtö jouluun -tapahtuma järjestettiin yhteistyössä 

Kansalaisopiston, ViaDian ja Mikkelin valokuvakeskuksen kanssa. Tapahtumapaikkana oli 

kansalaisopiston tilat, ESTERY:n tilat, kampusalueen sisäpiha ja valokuvakeskus. Tavoitteena oli 

jakaa joulumieltä ja tutustuttaa ihmisiä mukana olleisiin toimijoihin ja toimijoiden tiloihin. 

Ojentaisitko kätesi -messut olivat mielenterveys- ja vapaaehtoisverkoston järjestämät. Messuilla 

ESTERY:n työntekijät olivat esittelemässä ESTERY:ä ja jäsenjärjestöjä. Vuoden 2015 tapahtumissa 

kävi arviolta 420 henkilöä. 

Koulutukset: 

 4.2.2015 Kirjanpidon ja taloushallinnon koulutus (kouluttajana Sinikka Hiidenmaa) 

19.2.2015 Uusi kansalaistoiminta (kouluttajana Jaakko Blomberg) 

3.10.2015 Sosiaalihuoltolaki (kouluttajana Ilona Toljamo) 

15.10.2015 Syö hyvin–voi hyvin -luento (kouluttajana Jari Kuusisto) 

 

Uusi sosiaalihuoltolaki koulutus järjestettiin yhteistyössä SOSTE:n ja CP-yhdistyksen kanssa.  

Ryhmät: 

Askarteluryhmä joka toinen viikko, kevät 2015/ ESTERY-talolla  

Ystävyyden vertaistukiryhmä joka toinen viikko, syksy 2015/ ESTERY-talolla 

Keilaus joka viikko /Keilahallilla 

 

ESTERY-talo toimii Kirje tuntemattomalle -kampanjan kirjoitus- ja jakelupisteenä. Kirjeiden ja 

korttien tarkoituksena on ilahduttaa ja antaa voimia niiden saajille. Syksyn 2015 aikana kirjoitettiin 

ja askarreltiin joulukortteja vertaistukiryhmissä ja Varaslähtö jouluun -tapahtumassa. Kortit 

toimitettiin Palvelutalo Annakotiin ja Pietarinpirttiin jaettavaksi talojen asukkaille.  
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6.4 Viestintä 

 

ESTERY tekee aktiivista viestintää ja tukee jäsenyhdistysten omaa viestintätoimintaa.  Vuonna 

2015 ESTERY:n viestintää uudistettiin osittain. Silloin otettiin käyttöön uusi uutiskirje, johon 

ostettiin valmis uutiskirjepohja. Kotisivut myös uudistettiin vuodenvaihteessa ja niiden päivitystä 

jatketaan vuonna 2016. Menovinkkejä ESTERY:n ja jäsenyhdistysten tilaisuuksista ilmoitettiin 

aktiivisesti Etelä-Savon radioon, Mikkeli-radioon, paikallisiin lehtiin ja Mikkeli Nyt-

tapahtumasivulle. Postituskoneen käyttöä opetettiin niille yhdistyksille, jotka sitä eivät olleet vielä 

käyttäneet. Mikkelin Kaupunkilehden yhteisellä järjestöpalstalla jatkettiin jäsenyhdistysten 

yhteisilmoittelua. Lehdistötiedotteita tehtiin muun muassa syyskokouksen kannanotosta, 

Varaslähtö jouluun -tapahtumasta ja Senior surf -tapahtumasta. ESTERY:n tapahtumista 

tiedotettiin myös Liikkuva Mikkeli-sivustolla ja Facebookissa.  

ESTERY tukee jäsenjärjestöjä niiden omassa viestintätoiminnassa. Vuonna 2015 ESTERY:n 

järjestöassistentti auttoi jäsenjärjestöjä muun muassa kotisivujen uudistamisessa ja päivityksissä, 

Facebookin opettelussa sekä esitteiden ja mainosten tekemisessä. Järjestöassistentti teki myös 

mainosmateriaalia lehtiin.  

 

6.5. Toiminnan arviointi 
 

ESTERY:n hallitukselle, yhteistyökumppaneille ja jäsenyhdistyksille tehtiin arviointikyselyt vuodesta 

2015.  Hallitus ja yhteistyökumppanit täyttivät Artsi -hankkeessa tehdyn itsearvioinnin kaavakkeen 

ja jäsenyhdistyksille tehtiin sähköinen kysely. Suurin osa hallituksesta, yhteistyökumppaneista ja 

jäsenyhdistyksistä vastasi kyselyyn. 

 

ESTERY:n toiminnasta saatua arviointiaineistoa ja palautteita käytetään toiminnan kehittämiseen 

ja toiminnan raportointiin rahoittajalle. 

 

7 Talouskertomus vuodelta 2015, ositeltuina 

kustannuspaikoittain 
 

7.1.Yhdistys 

 
Vuoden 2015 tulos on -489 € alijäämäinen. Yhdistyksen oma pääoma vuoden alussa oli 5 631 €, 
vuoden lopussa 5 142 €. Yhdistyksen menoja rasitti 2014 Ak:n siirtosaaminen 3 242 €, sekä RYMY -
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projektin kuukauden yliajan jatkuminen palkkakuluina. Kaupungilta anottiin 11 000 € ja saatiin 10 
000 € vuokratukea.  
Omaisuutta, velkaa ja sijoituksia ei ole. Epävarmuustekijöinä on pienehkö oma pääoma, 
vuokratuotot ja riippuvuus kaupungin vuokratuesta. Muuten talous on kunnossa. 
 
 

7.2 RYMY-projekti (Ray Paikka auki-ohjelma) 

 
RYMY-projekti 31.3.2015. Ray avustus oli 4 732 €. Menoja oli 6 991€, joten tulos oli -2 259 € 
RYMY:n varoista maksettiin projektin palkat ja palkkakulut sekä vuoden aikana toteutuneita muita 
kuluja. RYMY-projekti:sta tehtiin RAY:lle tarvittavat raportointilomakkeet.  
Yhdistykselle tuli maksettavaa 2 259 €. 
 
 

7.3 RYMY2-projekti (RAY Paikka auki -ohjelma) 

 
RYMY2-projekti:n työntekijä aloitti 7.9.2014. RYMY2:n Ray myöntämä avustus oli 30 000, josta 
viime vuodelle maksatusosuus oli 12 600 €. Menoja oli 9 976 €, joten vuodelle 2016 siirtyi 2 623 €. 
Ennen Joulua tehtiin 15 000 € maksatus anomus vuodelle 2016, joka maksettiinkin jo joulukuun 
puolella, siksi yhdistyksen siirtovelka RYMY2:lle on 17 623 €. 
RYMY2:n varoista maksettiin projektin palkat ja palkkakulut sekä vuoden aikana toteutuneita 
muita kuluja. RYMY2:n jatkuu vuodelle 2016 syyskuulle. RYMY2-projekti:sta on tehtävä vielä 
RAY:lle vuoden 2015 valvontalomakkeet ja syksyllä projektin lopettamisraportit. 
Ei merkittäviä taloudellisia riskitekijöitä yhdistykselle. 
 

7.4 Ak 

 
Ak:lle jäi yhdistykseltä siirtovelkaa vuodelta 2014 noin 3 242 €. Ak:n Ray-avustus oli 109 000 € ja 
muut tuotot 22 795€ yhteensä 130 854 €. Menot olivat 108 059 €, joten Ak: tulos oli 22 795 €. 
Budjetti pysyi Ray:n sallimissa rajoissa, koska ylijäämästä oli raportoitu Ray:lle jo syksyllä. Ylijäämä 
johtui pääasiassa toiminnanjohtajan palkkakulujen säästymisestä, koska toiminnanjohtaja vaihtui 
ja osan aikaa oltiin ilman toiminnanjohtajaa. AK:sta on tehtävä RAY:lle vuoden 2015 
valvontalomakkeet.  
Ei taloudellisia riskitekijöitä yhdistykselle. 
 


