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1 Johdanto
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö Siun säätiö sr (Y-tunnus 2821061-6) on perustettu
vuonna 2016. Perustajana toimi Siun sote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (jäljempänä Siun sote) valtuusto. Siun säätiö rekisteröitiin Säätiörekisteriin 21.4.2017. Säätiö kuuluu Siun soten
konserniin.
Siun säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Siun soten perustajakuntien (Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu,
Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo) alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, sen henkilöstön ammattiosaamista sekä sen toimintaan liittyvien
tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää alueen väestön terveyttä ja
hyvinvointia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Siun säätiö jakaa avustuksia ja apurahoja ja tukee säätiön tarkoituksenmukaista toimintaa muilla tavoilla.
Tässä toimintakertomuksessa kuvataan Siun säätiön toimintaa, taloutta ja miten säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi vuonna 2021. Toimintakertomuksessa raportoidaan säätiön saamat lahjoitukset,
myönnetyt apurahat ja avustukset sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja lähipiiritoimet. Lisäksi esitetään arvio säätiön todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

2 Toiminnan kehittyminen, tuloksellisuus ja taloudellinen tilanne
Siun säätiön varat vuonna 2021 koostuivat peruspääomasta ja kahden rahaston, Maire Jokisen rahasto ja
yleisrahasto, varoista. Toimintatulot muodostuivat yleisrahastoon tehdyistä lahjoituksista ja korko- ja muista
tuloista sekä Maire Jokisen rahaston korko- ja muista tuloista. Maire Jokisen rahaston tilanne on kuvattu
luvussa 2.1 ja yleisrahaston lahjoitustuotot on kuvattu luvussa 2.2.
Säätiön toimintamenot muodostuivat jaetuista apurahoista ja avustuksista ja toiminnan ylläpitämiseen liittyvistä hallinnollisen toiminnan kuluista (jäljempänä hallinnolliset kulut). Hallinnolliset kulut on kuvattu luvussa
2.3.
Säätiöllä on Poliisihallituksen 23.4.2020 myöntämä toistaiseksi ja koko Suomen alueella voimassa oleva rahankeräyslupa (RA/2020/471). Rahankeräyksen tiedot ovat näkyvissä osoitteessa siunsote.fi/lahjoitukset.
Vuonna 2021 Siun säätiö toteutti tarkoitustaan jakamalla apurahoja Maire Jokisen rahastosta (ks. luku 10.2.1)
ja avustuksia yleisrahastosta (ks. luku 10.2.2).

2.1 Maire Jokisen rahasto
Maire Jokisen rahasto on testamenttirahasto, jonka tarkoituksena on terveystieteellisen tutkimustyön tukeminen Siun sotessa. Terveystieteellinen tutkimus sisältää tässä yhteydessä lääketieteen, hoitotieteen, psykologian ja muiden terveystieteiden tutkimuksen. Rahastosta jaetaan apurahoja vähintään väitöskirjatasoiseen
terveystieteelliseen tutkimukseen. Säätiö järjestää apurahahaun 1-2 kertaa vuodessa. Hakuun voivat osallistua terveystieteellistä tutkimusta tekevät henkilöt, joilla on palvelussuhde Siun sotessa.
Maire Jokisen rahasto on sijoitettu Nordean Instituutio Varainhoito Maltti -rahastoon. Säästöjä vuoden 2021
lopussa oli 563 037,52 €. Rahaston tilanne on kuvattu taulukossa 1.
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Taulukko 1. Maire Jokisen rahaston tilanne.
Vuosi

Säästöt

2020
2021

527 122,83 €
563 037,52 €

Sijoituskohteiden
arvonmuutos
27 257,68 €
49 802,80 €

Säästöille
kertynyt
vuosituotto
34,20 %
9,40 %

Hoitopalkkiot

Nostot

-134,85 €
-847,11 €

0,00 €
-13 041,00 €

2.2 Yleisrahasto
Yleisrahaston varat koostuvat Siun säätiölle lahjoitetuista varoista sekä ennen säätiön perustamista PohjoisKarjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle (PKSSK) lahjoitetuista varoista. Lahjoittajat voivat
kohdistaa lahjoituksia myös Siun soten yksiköiden hyväksi. Rahastolla toteutetaan säätiön tavoitteita jakamalla avustuksia ja apurahoja.
Vuonna 2021 Siun säätiö sai lahjoitusvaroja yhteensä 74 354,10 €. Näistä Siun soten yksiköille kohdistettuja
lahjoituksia oli 42 394,00 €. Muita lahjoituksia oli 31 960,10 €. Lahjoitukset on kuvattu taulukossa 2. Mikäli
lahjoittaja on antanut luvan nimen julkaisemiseen toimintakertomuksessa, lahjoittajan nimi on esitetty taulukossa.
Taulukko 2. Lahjoitukset vuonna 2021.
Lahjoittaja
Kontio-Taxit Ry
Useita lahjoittajia
Useita lahjoittajia
Lahjoittaja
Useita lahjoittajia

Lahjoitus Kohde
3 300,00 € Kontiolahden terveyskeskussairaala
59,00 € Honkalampikeskus, päivätoiminta
530,00 € Toimintakeskus Kuusentupa
1 500,00 € PKKS, osasto 2G

Lahjoituksen tarkoitus
Kipupumpun hankinta
Asiakkaiden hyväksi
Asiakkaiden hyväksi
Henkilöstön jaksamisen tukeminen
Asiakkaiden hyväksi

Sanomalehti Karjalainen Oy

136,00 € Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Kitee
800,00 € Kauppakadun työ- ja päivä- Asiakkaiden hyväksi
toiminta
660,00 € Lastenkeskus
Lastenkeskuksen hyväksi

Lahjoittaja

100,00 € Honkalampikeskus

Asiakkaiden hyväksi

Tuusniemen lukion oppilaskunta
Kaivospuu Oy

450,00 € Lastenkeskus

Lastenkeskuksen hyväksi

1 000,00 € Lastenkeskus

Lastenkeskuksen hyväksi

850,00 € Lastenkeskus

Lastenkeskuksen hyväksi

1 000,00 € Lastenkeskus

Lastenkeskuksen hyväksi

Exel Composites Oyj

JPH Maanrakennus Oy
Lahjoittaja
Tiina Nevalainen

400,00 € Turvakoti

Turvakodin hyväksi
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Useita lahjoittajia

509,00 € Savirannan työtoiminta

Tuija ja Pertti Heliö

2 000,00 € Palliatiivinen keskus

Anna Maija Saukkonen

1 500,00 € Lastensuojelu

Rakennustoimisto K. Tervo Oy

2 000,00 € Syöpäkeskus

Pohjois-Karjalan osuuspankki
Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
Lahjoittaja
Lahjoittaja
Lahjoittaja

Lahjoittaja
Lahjoittaja
Useita lahjoittajia
Yhteensä

Asiakkaiden hyväksi
Palliatiivisen osaston hyväksi
Lasten hyväksi

Infuusioautomaatin hankinta
5 000,00 € Lastensuojeluyksikkö Paik- Nuorten hyväksi
kis
600,00 € Nuorisopsykiatria
Nuorten hyväksi, virkistystoiminta
10 000,00 € Ikäihmisten palvelut
Hoitovälineiden hankinta
10 000,00 € Ikäihmisten palvelut, Nurmes-Valtimo
30 000,00 € Siun säätiö, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lahjoitusvarat
200,00 € Siun säätiö, rahankeräystili

Hoitovälineiden hankinta
Syöpätautien lääketieteellinen tutkimus

Perusterveydenhuollon tukeminen
115,00 € Siun säätiö, rahankeräystili Lasten- ja nuorisopsykiatrian tukeminen
1 645,10 € Siun säätiö, rahankeräystili Lasten ja nuorten sairaanhoidon tukeminen
74 354,10 €

2.3 Hallinnollisen toiminnan kulut
Siun säätiön hallinnolliset kulut muodostuivat kokouspalkkioista ja matkakorvauksista, tilintarkastus- ja kirjanpitokuluista sekä Patentti- ja rekisterihallituksen, Poliisin ja Nordea-pankin palvelumaksuista.
Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä sekä tavanomainen korvaus matkakustannuksista, jotka ovat aiheutuneet säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Vuonna 2021 hallituksen jäsenten kokouskohtainen palkkio oli 160,00 € ja puheenjohtajan palkkio oli 240 €, mitkä vastasivat Siun soten konsernissa
käytössä olleita kokouspalkkioita. Palkkiot maksettiin kahdesta sääntömääräisestä kokouksesta. Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset on kuvattu taulukossa 3.
Taulukko 3. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset vuonna 2021.
Kululaji / korvauksen syy
Kokouspalkkiot

Korvauksen saaja(t)
Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

Korvaus
2 240,00 €

Matkakorvaukset, kokouksiin liittyvät

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

62,48 €
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Hallinnolliset kulut vuonna 2021 olivat 6 813,34 €. Kulujen kattamiseen käytettiin lahjoituksista perittyjä hallinnollisia maksuja, jotka olivat yhteensä 3 619,70 € (5,0 % lahjoituksista, pois lukien verkkosivuilla rahankeräystilinä ilmoitetun tilin tuotto). Maire Jokisen rahastosta hallinnollisiin kuluihin käytettiin 2 000,00 €. Siun
sote korvasi säätiölle hallinnollisista kuluista 1 193,64 €. Korvausjärjestelyn perusteena on, että säätiö hallinnoi Siun soten yksiköiden käyttöön kohdennettuja lahjoitusvaroja. Lisäksi Siun soten yhtymähallitus päättää
säätiöhallituksen jäsenmäärästä ja valitsee jäsenet.

3 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Siun säätiön toiminnasta voidaan nostaa esiin strategisia, taloudellisia ja toiminnallisia riskejä. Strategisista
riskeistä merkittävin ovat pienet lahjoitustulot ja suuret hallinnolliset kulut. Mikäli lahjoitustulot jäävät pieniksi, ei säätiö kykene itse kattamaan hallinnollisia kuluja ja toiminta voi vaarantua. Säätiö perii uusista lahjoituksista hallinnollista maksua, mitä käytetään kulujen kattamiseen. Lisäksi osa kuluista katetaan sijoitusrahaston tuotoilla ja osa Siun soten tuella. Vuonna 2021 säätiö pystyi kattamaan suurimman osan hallinnollista
kuluista itse. Mutta mikäli lahjoitustulot jäisivät pieniksi, on Siun soten rooli säätiön toiminnan edellytysten
tukijana merkittävä.
Edellä kuvattua strategista riskiä voidaan pitää myös taloudellisena riskinä. Muita taloudellisia riskejä voidaan
nähdä liittyvän myös säätiölle keskeisen Maire Jokisen rahaston sijoitustoimintaan. Vaikka rahasto on sijoitusprofiililtaan maltillinen, rahastoa hoidetaan rahaston säännöissä määritellyn suunnitelman mukaisesti ja
sijoittamiseen liittyvät riskit on otettu keskimääräistä paremmin huomioon, sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Maailmanlaajuiset, väestön terveyttä ja valtioiden taloutta uhkaavat pandemiat kuuluvat näihin riskeihin.
Säätiön toiminnallisiin riskeihin kuuluvat säätiön asiamiehen estyminen tehtävän hoitoon ja tietojärjestelmiin
liittyvät riskit. Asiamiehen estymiseen tehtävänhoitoon ei ole varauduttu, mutta tietojärjestelmien toiminnan tueksi säätiöllä on käytössään samat tukipalvelut kuin Siun sotella. Toiminnallisiin riskeihin voidaan lukea
myös yhteiskunnalliset muutokset, joiden seuraaminen on oleellista. Muutoksiin tulisi voida varautua riittävän hyvissä ajoin.

4 Taloudelliset tunnusluvut
Siun säätiön vuoden 2021 tilikauden kokonaistulos oli -652,38 € tappiollinen. Tulos kirjattiin säätiön omaan
pääomaan.

5 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
Siun säätiöllä ei ole olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.
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6 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Vuosi 2022 on säätiön kuudes toimintavuosi. Säätiön hallinnolliset kulut suhteessa toimintatuottoihin ovat
olleet merkittävän suuret koko toiminnan ajan. Vuoden 2021 alussa tehdyt muutokset, taloushallinnon palveluiden ja tilintarkastuspalveluiden tuottajan vaihtaminen sekä syksyllä 2020 toteutettu rahastosijoituksen
muutos, ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. Rahastosijoituksen muutos on pienentänyt sijoituksen hoito- ja
kirjanpitokuluja. Lisäksi etäyhteyden hyödyntäminen kokouksissa on vähentänyt matkakuluja. Etäyhteyttä
tullaan hyödyntämään kokouksissa myös jatkossa. Sijoitusrahaston hyvä tuotto on myös mahdollistanut rahaston varojen käytön hallinnollisiin kuluihin. Myös Siun sote tukee osaltaan säätiön toimintaa.
Yksityisten ihmisten, yritysten ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset mahdollistavat säätiön toimintaa. Vuonna
2021 säätiön lahjoitustulot kasvoivatkin merkittävästi edellisvuosista. Lahjoitustulojen edelleen lisäämiseksi
säätiötä on kuitenkin tehtävä entistä tunnetummaksi ja yleisöön on vedottava entistä aktiivisemmin. Toistaiseksi ja koko Suomen alueella voimassa oleva rahankeräyslupa mahdollistaa aktiivisen yleisöön vetoamisen lahjoitusten tekemiseksi.
Säätiön roolia Siun soten alueen väestön terveyden edistäjänä voidaan pitää tärkeänä. Toiminnallaan säätiö
tukee alueen väestön terveyden edistämistä sekä suoraan että välillisesti. Säätiön jakamilla avustuksilla ja
apurahoilla voidaan tukea terveyden ja hyvinvoinnin alojen tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä. Säätiön
hallinnoima Maire Jokisen rahasto mahdollistaa apurahojen jakamisen Siun sotessa tehtävään terveystieteelliseen tutkimukseen useiden vuosian ajan.
Säätiön tavoitteisiin ovat sen koko toiminnan ajan kuuluneet varainkeruun tehostaminen ja säätiön tunnetuksi tekeminen. Varainkeruuta pyritään tehostamaan lisäämällä viestintää ja vetoamalla yleisöön rahankeräysluvan sallimissa rajoissa. Siun soten Viestintä-yksikön tuki ja verkostot ovat merkittäviä säätiön viestinnän
edistämisessä ja sen myötä säätiön tunnuttavuuden lisäämisessä.

7 Lähipiiritoimet
Säätiölain (487/2015) mukaisesti toimintakertomuksessa raportoidaan mahdolliset lähipiirin kanssa tehdyt
taloudelliset toimet. Siun säätiön lähipiiri on määritelty lähipiiriohjeessa (Liite 1). Säätiön tavanomaiset ja
epätavanomaiset lähipiiritoimet on kuvattu taulukossa 4.
Apurahojen myöntämisen yhteydessä säätiö kysyi apurahojen saajilta erillistä lomaketta käyttäen, kuuluiko
henkilö tai yhteisö säätiön lähipiiriin ja miten. Kukaan vuonna 2021 apurahan saaneista ei kuulunut säätiön
lähipiiriin.
Kokouspalkkioita maksettiin hallituksen jäsenille kahdesta sääntömääräisestä kokouksesta. Säätiöllä ei ole
tiedossa muita lähipiiritoimia.
Taulukko 4. Lähipiiritoimet vuonna 2021.

Tavanomaiset
lähipiiritoimet

Lähipiirisuhde
Hallituksen jäsenet

Lähipiiritoimi
Kokouspalkkiot

Korvaus
2 240,00 €
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Epätavanomaiset
lähipiiritoimet

Säätiön tilintarkastaja (tilikausi 1.1.2020- Palkkio
31.12.2020)

1 098,85 €

Siun soten toimintayksiköt (kts. Taulukko Avustukset
6. Avustukset vuonna 2021)

23 982,37 €

Siun sote (kts. Luku 2.3 Hallinnollisen toi- Hallinnollisen toiminnan ku- 1 193,64 €
minnan kulut)
lujen korvaaminen säätiölle

8 Selvitys oman pääoman riittävyydestä
Siun säätiön pääoman jäljellä olo perustuu taseeseen. Oman pääoman muutokset on esitetty tilinpäätöksen
liitetiedoissa.

9 Säätiön hallinto ja tilintarkastaja
Siun säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Hallituksen toimintakausi on neljä vuotta. Vuonna 2021
hallituksessa Siun soten luottamushenkilöjäseninä olivat Marko Koskinen (Kitee), Birgitta Muukkonen (Kitee),
Minna Varis (Polvijärvi) ja Anna Vauhkonen (Heinävesi) ja Matti Väistö (Joensuu). Siun soten viranhaltijajäseninä hallituksessa olivat laskentapäällikkö Janne Kastinen, toimialuejohtaja Leena Korhonen ja ylilääkäri Juha
Mustonen. Hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Väistö ja varapuheenjohtajana Leena Korhonen.
Säätiöhallitus kokoontui kevätkokoukseen helmikuussa ja syyskokoukseen marraskuussa. Kokoukset pidettiin osin etäyhteydellä. Lisäksi hallitus piti yhden sähköpostikokouksen joulukuussa. Kokousasiakirjat eivät ole
julkisia.
Säätiön asiamiehenä toimi Siun soten osaamisen kehittämisen asiantuntija Mari Matveinen. Säätiön kirjanpitoa hoiti Hammaslahden tilitoimisto Oy. Säätiön tilintarkastajana toimi BDO Audiator Oy. Vastuunalaisena
tilintarkastajana toimi Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHT. Säätiön tilikausi on yksi kalenterivuosi.

10 Säätiön tarkoitus ja toiminta tarkoituksen toteuttamiseksi
10.1 Säätiön tarkoitus ja toiminta-ajatus
Siun säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Siun soten perustajakuntien (Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu,
Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo) alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, sen henkilöstön ammattiosaamista sekä sen toimintaan liittyvien
tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää alueen väestön terveyttä ja
hyvinvointia.
Säätiön toiminta-ajatuksena on jakaa avustuksia ja apurahoja sekä tukea säätiön tarkoituksenmukaista toimintaa muilla tavoilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

tukee hyvien hoito- ja palvelukäytäntöjen kehittämistä;
tukee hoitovaruste-, laite- ja taidehankintoja;
tukee potilaiden, asiakkaiden ja läheisten viihtyvyyttä lisääviä hankintoja;
tukee uusien hoito- ja palvelumenetelmien kehittämistä;
tukee taloudellisesti ja muilla tavoilla yliopistotasoista lääke-, terveys- tai sosiaalitieteellistä tutkimusta ja opetustyötä;
tukee ja harjoittaa koulutustoimintaa;
tukee ja harjoittaa julkaisutoimintaa;
tukee taloudellisesti henkilöstön jatko-opintotoimintaa sekä
myöntää apurahoja tai muuta taloudellista tukea koulutusta ja tieteellistä tutkimusta varten.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja.

10.2 Säätiön toiminta vuonna 2021
10.2.1 Maire Jokisen rahaston apurahat
Siun säätiö järjesti Maire Jokisen rahaston apurahahaun 1.-26.9.2021. Tohtori- ja dosenttitason tutkimushankkeiden hakuluokassa rahoitusta voi hakea korkeintaan 10 000 €. Väitöskirjatutkimusten luokassa rahoitusta voi hakea korkeintaan 3 000 €. Hakuun osallistui seitsemän hakemusta. Myönnetyt apurahat on kuvattu
taulukossa 5.
Taulukko 5. Maire Jokisen rahaston apurahat vuonna 2021.
Apurahan saajat ja tutkimushankkeet
Apuraha
Korpelainen Sini LL, Neutropeenisen kuumeen merkkiaineitten erityispiirteet, väitöskirjatut- 3 000,00 €
kimus
Ruuska Sami-Matti, LL, Sukupuoliahdistuksen takia tutkimuksiin hakeutuneiden nuorten ja
nuorten aikuisten psyykkinen sairastavuus, kuolleisuus, työelämään integroituminen ja rikoskäyttäytyminen suomalaisten rekisteriaineistojen valossa
Surakka Leena, LL, TtK, Ensihoito osana kotisaattohoitopotilaan palveluketjua, väitöskirjatutkimus

3 000,00 €

Sipilä Jussi, LT, dosentti, MS-taudin yhteys systeemisten antibioottien ja antihistamiinien
käyttöön, väitöskirjatutkimus

6 000,00 €

Yhteensä

15 000,00 €

3 000,00 €

10.2.2 Yleisrahaston avustukset ja apurahat
Vuonna 2021 Siun säätiö jakoi yleisrahastosta avustuksia yhteensä 23 982,37 €. Avustuksista 23 362,37 €
jaettiin varoista, joita lahjoittajat ovat kohdistaneet Siun soten yksiköille. Säätiön ja Siun soten välisessä lahjoitusvarojen toimintamallissa yksiköt tekevät vuoden aikana hankintoja lahjoittajien tarkoituksen sekä Siun
säätiön sääntöjen ja yleisrahaston sääntöjen mukaisesti. Yksiköt hakevat säätiöltä avustusta tekemiinsä hankintoihin takautuvasti vuoden lopussa.
Muita avustuksia jaettiin yhteensä 620 €. Avustukset on kuvattu taulukossa 6.
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Taulukko 6. Avustukset vuonna 2021.
Avustuksen saaja

Avustuksen tarkoitus

Siun sote, Lastenkeskus

Potilaiden virkistys ja viihtyvyys, hoidon tukeminen, 14 308,70 €
vanhempien jaksamisen tukeminen
Asukkaiden virkistys ja viihtyvyys
209,29 €

Siun sote, Honkalampikeskus, Muksula-Pauliina, Pysäkki
Siun sote, Lastenpsykiatria

Avustus

Potilaiden virkistys ja viihtyvyys, hoidon tukeminen

997,48 €

Siun sote, Honkalampikeskus

Asukkaiden virkistys ja viihtyvyys

504,13 €

Siun sote, Nuorisopsykiatria

Potilaiden virkistys ja viihtyvyys, hoidon tukeminen

621,76 €

Siun sote, Honkalampikeskus, Puomi- Asukkaiden virkistys ja viihtyvyys
polku
Siun sote, Tehohoito
Viihtyvyyden lisääminen osastolla

247,17 €

Siun sote, Turvakoti

1 142,32 €

Asukkaiden virkistys ja viihtyvyys

216,16 €

Siun sote, Nurmes-Valtimon kotihoito Kotihoidon työntekijöiden työn tukeminen

121,05 €

Siun sote, Kauppakadun työ- ja päivätoiminta
Siun sote, Toimintakeskus Kuusentupa
Siun sote, Kontiolahden terveyskeskussairaala
Siun sote, sairaalapalvelut osasto 2G

Asukkaiden virkistys ja viihtyvyys

876,17 €

Asukkaiden virkistys ja viihtyvyys

500,00 €

Hoidon tukeminen

2 524,19 €

Henkilöstön jaksamisen tukeminen

1 093,95 €

Siun sote, Lastenkeskus

Kotiin vietävän hoitotyön tukeminen

370,00 €

Siun sote, Lastenpsykiatria

Kotiin vietävän hoitotyön tukeminen

250,00 €

Yhteensä

23 982,37 €

10.2.3 Viestintä
Siun säätiöllä on internet-sivu Siun soten verkkosivustolla osoitteessa siunsote.fi/lahjoitukset. Sivun tarkoituksena on antaa tietoa lahjoitusten tekemisestä. Sivulta löytyvät lahjoitusten tekemisessä tarvittavat tili- ja
viitenumerotiedot sekä tiedot rahankeräysluvasta. Sivulla tiedotetaan myös julkisista avustus- ja apurahahauista.
Lisäksi säätiöllä on sivu Siun soten henkilöstölle tarkoitetussa intranetissä, missä on Siun soten yksiköille tarkoitetut ohjeet lahjoitusvarojen vastaanottamisesta ja käytöstä. Sivulla tiedotetaan myös Maire Jokisen rahaston apurahahausta. Lisäksi säätiö tiedottaa Siun soten henkilöstöä tarvittaessa intranetin uutisissa.
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11 Yhteystiedot
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö Siun säätiö sr
Tikkamäentie 16
80210 Joensuu
Puh. 013 3300 (Siun sote vaihde)
Puheenjohtaja
Matti Väistö
matti.k.vaisto(at)gmail.com
Asiamies
Mari Matveinen
mari.matveinen(at)siunsote.fi
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