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JOHDANTO
Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt ry on vuonna 2000 perustettu paikallinen yhteistyöjärjestö. Järjestö
on toiminta-alueellaan kohderyhmässään tunnettu ja tunnustettu toimija.

TOIMINNAN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea alueen vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä valvoa
vammaisjärjestöjen yleisiä ja yhtäläisiä etuja ja parantaa järjestöjen yleisiä toimintaedellytyksiä.

JÄSENYHDISTYKSET
Vuonna 2016 Kasevaan kuului 25 jäsenyhdistystä:
FinFami Satakunta ry
Satakunnan AVH-yhdistys ry
/ Kankaanpään AVH-kerho
Kankaanpään Seudun Diabetesyhdistys ry
Kankaanpään Seudun Hengitysyhdistys ry
Kankaanpään Seudun Kuuloyhdistys ry
Kankaanpään Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Kankaanpään Pelastakaa Lapset ry
Kankaanpään Seudun Muistiyhdistys ry
Kankaanpään Seudun Reumayhdistys ry
Kankaanpään Seudun sotainvalidit ry
Kankaanpään Seudun Sydänyhdistys ry
Kankaanpään Seudun Sotaveteraanit r.y.
MLL Kankaanpään yhdistys ry
Pohjois-Satakunnan Kehitysvammaisten tuki ry
Porin Seudun Parkinson-yhdistys ry
Kankaanpään Opiston kannatusyhdistys ry
Pohjois-Satakunnan Psoriasisyhdistys ry
Satakunnan Neuroyhdistys ry /Kankaanpään Neurokerho
Satakunnan aivovammayhdistys ry / Kankaanpään AV-ryhmä
Satakunnan Autismi-, ADHD-, ja Dysfasiayhdistys Samdy ry
Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry
Satakunnan Mielenterveysseura ry
Satakunnan Näkövammaiset ry
Satakunnan Syöpäyhdistys ry
Turun seudun lihastautiyhdistys ry/Avustajakeskus
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HALLITUS VUONNA 2016
Alkuvuoden 2016 toiminut valittu hallitus:
Kaarina Ketola puheenjohtaja
Kaarina Vehkamäki varapuheenjohtaja
Eija Poikkeus
Antti Tanner
Jaana Karmala-Vanamo
Aarno Routimo
Nina Uusitalo
Eila Hannu
Satu Holopainen
Vuosikokouksessa 17.3.2016 valittu hallitus:
Aarno Routimo puheenjohtaja
Anja Mielikäinen varapuheenjohtaja
Eija Poikkeus
Jaana Karmala-Vanamo
Asta Marjamäki
Eila Hannu
Katariina Lankoski
Katja Latonen
Raimo Mäki

KOKOUKSET VUONNA 2016
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17.3.2016, ja ylimääräinen kokous sääntöjen
muuttamiseksi 13.10. Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 13 kertaa.
Hallitustyöskentelyn tueksi perustettiin johtoryhmä, jonka valmisteli asioita hallituksen kokouksiin ja
kokouksien pohjalta. Lisäksi puheenjohtajisto, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja
kokoontuivat ennen hallituksen kokouksia valmistelemaan esitys- tai asialistan.

TALOUS
Talouden seurantaan keskityttiin koko hallituksen voimin, erityisesti puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja
tekivät yhteistyötä tilitoimiston ja pankin kanssa talouden seurannan ja vertailun edistämiseksi. Yhdistys on
siirtynyt ottamaan laskut vastaan pääosin verkkolaskuina, jolloin myös toisella tilinkäyttöoikeuksin
varustetulla henkilöllä on verkkopankkkitunnusten avulla mahdollisuus hyväksyä ja maksaa laskut. Laajat
tilinkäyttöoikeudet ovat sekä toiminnanjohtajalla että puheenjohtajalla.
Koko hallitus seurasi taloustilannetta kuukausittain ja yhdistyksen toiminnassa kiinnitettiin erityistä
huomiota taloussäännön ja RAY:n ohjeistuksen noudattamiseen. Lisäksi vuoden aikana tehtiin ja seurattiin
maksuvalmiussuunnitelmaa kuukausittain.
Kirjanpitoa hoiti Tilitoimisto J. Syrjätie Ky, joka teki ja toimitti toiminnanjohtajan tiliöintien pohjalta
kirjanpidon kuukausittain. Kirjanpitoa pyrittiin rytmittämään siten, ettei se haitannut ALV-velvollisten
yritysten kirjanpitoa ja että hallituksen kokouksiin loppukuusta saatiin mahdollisimman reaaliaikainen kuva
yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus suoritti 24.11. tarkastuskäynnin, jonka raportti tuli 17.1.2017,
ja johon hallitus sittemmin vastasi.
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HENKILÖSTÖ
Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi Jaakko Viitala. Yhdistyksen asiakastehtävissä ohjaajan nimikkeellä
toimi Annika Lähteenniemi. Hänen palkkansa tuli RAY:n Paikka auki -projektirahoituksesta 15.8.201531.8.2016. Lisäksi tuntipalkattuja ohjaajia oli 15, jotka ohjasivat yhdistyksen liikunta- ja toimintaryhmiä.
1.8.2016 ohjaajaksi palkattiin Amanda Hietanen, joka ehti perehtyä tehtäväänsä ennen kuin Annika jäi pois
ja jumppakausi varsinaisesti alkoi.
Kuntouttavassa työtoiminnassa toimi vuoden aikana kolme henkilöä. Kuntouttavaa työtoimintaa toteuttiin
yhdessä Kankaanpään kaupungin kanssa. Työtoiminnassa olevien tehtävinä oli näkövammaisten äänilehtien
lukeminen, siistiminen sekä erilaiset toimisto- ja asiakaspalvelutehtävät. 15.9. yksi peruskoululainen suoritti
taksvärkkipäivän, jonka aikana muun muassa osallistui vesijumpan vetämiseen.

YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2016
Tiedotus. Toiminnanjohtaja tiedotti jäsenyhdistyksiä ja sidosryhmiä toiminnasta sähköpostilla. Yhdistyksen
Facebooks-sivulla jaettiin viikoittain jäsenyhdistysten keskusjärjestöjen linkkejä, uutisia ja muuta tietoa sekä
kannanottoja vammaispoliittisiin kysymyksiin. Yhdistys julkaisi maksullisen ilmoituksen toiminnastaan
tarpeen vaatiessa Kankaanpään Seutu –lehdessä ja hyödynsi lisäksi erittäin paljon lehden maksutonta
yhdistyspalstaa. Kankaanpään Seutu julkaisi myös useita artikkeleja Kasevan toiminnasta. Tykkääjiä sivulla
oli vuoden 2016 lopussa 106.

Äänilehdet. Yhdistys jatkoi edellisten vuosien tapaan kahden sanomalehden, Luoteisväylän ja Kankaanpään
seudun lukemista äänilehdeksi näkövammaisille.
Edunvalvonta- ja neuvontatyö. Toiminnanjohtaja neuvoi ja avusti mm. erilaisten lomakkeiden
täyttämisessä tai palveluiden ja etuuksien hakemisessa. Erilaisia palveluohjaustilanteita oli lähes päivittäin.
Satakunnan Sairaanhoitopiirin Sosiaaliasiamies otti vastaan asiakkaitaan kuukausittain yhdistyksen tiloissa
kolme tuntia kerrallaan.
Toiminnanjohtaja teki sekä vammaisten että järjestöjen yhteistä edunvalvontatyötä osallistumalla
Satasoten vammaispalvelutyöryhmään.
Ryhmätoiminta. Yhdistyksen liikuntaryhmät lisääntyivät ja niiden kävijämäärät kasvoivat myös vuonna
2016.
-Tuolijumppaa järjestettiin yhteensä 34 kertaa Kasevalla, yksittäisiä osallistujia 20.
-Vesijumppaa järjestettiin yhteensä 591 kertaa yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa 19 viikottain
kokoontuvaa ryhmää, 35 viikon aikana. Ryhmistä 16 järjestettiin Kuntoutuskeskus Kankaanpään
terapia-altaassa, näissä osallistujia enimmillään 12 kussakin, yhteensä yksittäisiä osallistujia
vuoden aikana 176. Yhteensä käyntikertoja 5947. Kolme vesijumpparyhmää toteutettiin
Kankaanpään Uimahallilla yhteistyössä Kankaanpään kaupungin kanssa. Nämä vapaaehtoisen
osallistumismaksun matalankynnyksen ryhmät kokosivat vuoden aikana 88 yksittäistä kävijää,
yhteensä käyntikertoja 987.
-Lasten- ja nuorten Turbo –harrastusryhmä kokoontui yhteensä 29 kertaa,
osallistujia keskimäärin 11. Turboryhmässä oli joka kerralla kolmesta neljään ohjaajaa.
-MLL Kankaanpää ry järjestää kuukausittain vertaistukiryhmän yhden vanhemman perheille, jossa
Kaseva vastaa lapsiparkista. Lapsiparkki järjestettiin 2016 Kasevan toimesta seitsemän kertaa.
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-Ikäihmisten matalankynnyksen liikuntaryhmä kokoontui 30 kertaa, osallistujia enimmillään 12.
-Kasevan keskusteleva Raamattupiiri kokoontui 16 kertaa, yksittäisiä osallistujia 13.
-Matalankynnyksen toiminnassa Tähtiryhmässä suunniteltua ohjelmaa oli vuoden aikana 46
kertaa, yksittäisiä osallistujia 38.
-Kasevalla oli oma viikottainen sisäpelivuoro Liikuntakeskuksella, jota hyödynsi omatoiminen
bocciaryhmä.
Vapaaehtoistyö. Kasevan kautta tehtiin ja välitettiin vapaaehtoistyötä vuonna 2016 yhteistyössä
seurakunnan kanssa. Vapaaehtoistyötä tehtiin mm. ikäihmisten ulkoilu- ja muuna seurana,
pienimuotoisena kotiapuna, äänilehtien lukemisena, yhdistystoiminnan apuna (esim.
juhlatoiminnan järjestelyissä), ryhmien vetämisenä ja mielenterveyskuntoutujan sekä
liikuntavammaisen tukena ja apuna.
Kaseva järjesti Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmän suunnitteleman vapaaehtoistyön perusinfon
peruskurssin 28.9. yhdessä Kankaanpään seurakunnan diakoniatyön kanssa. Infossa oli kuusi
osallistujia. Aiemmin koulutettuja ja toiminnassa olevia vapaaehtoistyöntekijöitä muistettiin
järjestämällä vuoden aikana kaksi kokoontumista, joista toinen yhdessä seurakunnan kanssa.

TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI
Hallitus arvioi yhdistyksen toimintaa ja suunnitteli sitä yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa.
Jäsenyhdistyksiin ja yhteistyökumppaneihin pidettiin yhteyttä uusien tukipalveluiden ja toimintojen
luomiseksi. Toiminnanjohtaja osallistui maakunnalliseen sosiaalisen tilinpidon työpajaan, jossa pyritään
kehittämään järjestöjen vaikuttavuuden arviointia.
Ryhmistä kerättiin säännöllisesti osallistujatiedot, tietoa hyödynnettiin toiminnan suunnittelussa ja
kehittämisessä ympäri vuoden. Osallistujatietojen lisäksi säännöllisiltä osallistujilta kerätään palaute
vuosittain toiminnan kehittämiseksi. Kaseva on osallistunut RAY:n Tuloksellisuus- ja
vaikuttavuusselvitykseen (TVS).
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JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINNAN EDISTÄMINEN JA YHTEISTYÖ
Kasevan toimistolta välitettiin verensokerinmittausliuskoja ja kuulolaitteen paristoja sekä muita
terveystuotteita ja adresseja jäsenyhdistysten puolesta.
Jäsenyhdistykset järjestivät vuonna 2016 Kasevan tiloissa yhteensä 57 kertaa kokouksen. Kerho-, ryhmä- ja
vertaistukitapaamisiinsa jäsenyhdistykset hyödynsivät toimitilaa 46 kertaa. Erilaisiin neuvonnallisiin yleisöja asiakastapaamisiin yhdistykset hyödynsivät tilaa 22 kertaa. Lisäksi yhdistyksen videotykki ja muut
materiaalit olivat lähes viikoittain jäsenyhdistysten käytössä myös muissa tiloissa ja Kasevan palkkaamat
ohjaajat työskentelivät myös jäsenyhdistysten tilaisuuksissa ja ryhmissä. Kasevan 25 jäsenyhdistyksestä
vuoden aikana Kasevan toimitilaa ja toimistopalveluja hyödynsi 21.
Yhteistoiminta yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Keskeiseksi yhdistysten välisen
yhteistoiminnan muodoksi on muodostunut yhteisten tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen. Kaseva
oli mukana järjestämässä yhdeksää eri yhteistyötapahtumaa.
i) Mielettömästi yhdessä 14.4., järjestäjäkumppaneina FinFami Satakunta ry ja Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymä. Mukana myös Pohjois-Satakunnan Kehitysvammaisten tuki ry.
ii) Kankaanpäässä järjestettiin valtakunnalliset omaishoitomessut 11.5. Kaseva oli mukana paikallisena
yhteistyökumppanina. Messujen järjestelyistä vastasivat Kankaanpään Opisto, SPR, Omaisena Edelleen ry
sekä Omaishoitajat ja Läheiset liitto. Oman messuosastonsa lisäksi Kaseva järjesti messualueelle
hevosajelua yhteistyössä Karvian Hevosharrastajat KarHeS ry:n kanssa.
iii) Hyvän mielen päivä 26.5., järjestäjäkumppaneina Satakunnan mielenterveysseura ja Kangasmetsän
koulu.
iv) YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifioinnin kunniaksi juhlakahvitus 10.6., järjestäjäkumppanina
Pohjois-Satakunnan Kehitysvammaisten tuki ry.
v) Hyvinvointitapahtuma 21.9., luennoitsija Pekka Hyysalo, järjestäjäkumppanina Kankaanpään
Nuorkauppakamari, mukana Avustajakeskus, Kankaanpään Kansalliset seniorit, Pohjois-Satakunnan
Kehitysvammaisten tuki ry, FinFami Satakunta ry,
vi) Kelpo polku –kävelytapahtuma 24.9., tempaus tiedon lisäämiseksi Parkinsonin taudista,
järjestäjäkumppanina Pohjois-Satakunnan Parkinson-kerho ja Parkinson-liitto. Mukana myös Tehy ry:n
Kankaanpään osasto, Kankaanpään kaupunki, Kuntoutuskeskus Kankaanpää.
vii) Musta tuli ihan ok -tapahtuma 19.10. oli 15-29-vuotiaille nuorille suunnattu kannustustapahtuma, jonka
tavoitteena oli tuoda esiin erilaisia polkuja löytää oma juttunsa. Puhujina olivat Kankaanpään
kaupunginjohtaja Hatanpää, Hesa Äijä ja Cristal Snow. Tapahtuman järjestäkumppaneina olivat Valtti
Center –hanke ja Kankaanpään etsivä nuorisotyö.
viii) Satakunnan Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toimialue järjesti 21.11. ensimmäistä kertaa
asiakkkaan oikeuksien päivän Antinkartanossa. Kasevalla oli oma esittelypiste, ja Kasevan toiminnanjohtaja
osallistui päivän päätteeksi järjestettyyn paneeliin.
ix) Kaseva järjesti ensimmäistä kertaa oman kirkkopyhän 11.12. Kankaanpään kirkossa, yhdessä
seurakunnan kanssa. Kasevan hallituksen jäsenet ja työntekijät toimivat palvelutehtävissä ja kahvituksessa.
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Yhteistyö, jota tapahtumien tiimoilta tehtiin oli muun muassa tiedotusta, esiintyjien kontaktointia sekä
tarjoilujen ja tilojen varauksia.
Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä Jytry. Toiminnanjohtaja edusti Pohjois-Satakunnan järjestöjä Jytryssä.
Jytry kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Yhteistyötä tehtiin tapahtumien toteuttamisessa. Jytry on
maakunnan järjestökentän yhteinen ääni, joka on saavuttanut muun muassa Satasote-valmistelun myötä
paljon lisää tunnettuutta.

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
Kunnat. Kaseva oli yhteistyössä PoSa:n (Pohjois-Satakunnan terveyskuntayhtymä) ja muiden toimijoiden
kanssa järjestämässä Hyvinvoinnin portaat 65 – vuotiaille – kurssia. Kyseessä on kokonaisuus, johon
kutsuttiin seniorineuvolan johdolla kaikki vuonna 2014 65 vuotta täyttäneet kankaanpääläiset. Kurssilla oli
yhteensä 10 kokoontumiskertaa, jolloin osallistujia tiedotettiin erilaisista ikääntyvien sosiaali- ja
terveyspalveluista, yhdistystoiminnasta, kulttuuripalveluista ja suoritettiin kuntomittauksia ja
terveysneuvontaa. Kasevan roolina kokonaisuudessa oli järjestää kahvitus avaustilaisuudessa ja
kokoontuminen 23.9. ja tuoda tuolloin esille paikallista yhdistystoimintaa ja vapaaehtoistyötä.
Kokonaisuuteen osallistui n. 70 kurssilaista. Hyvinvoinnin portaat –kokonaisuuden käyneille markkinoitiin
mahdollisuutta osallistua Kasevan ryhmiin.
Kaseva oli yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa myös muuten. Seniorineuvola ja kunnan kotipalvelu
tiedottivat asiakaskuntiaan Kasevan toiminnasta. Kaseva oli myös yhteydessä sekä vammais-, että
vanhusneuvostojen kanssa.
Yhteistyössä PoSan mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa 2016 jatkettiin matalankynnyksen
Tähtiryhmän toimintaa toimintakeskuksen tiloissa. Kasevan jäsenyhdistyksistä tässä toiminnassa olivat
mukana FinFami Satakunta, Pohjois-Satakunnan kehitysvammaisten tuki ry ja Kankaanpään AVH-kerho.
Näiden lisäksi vierailevina ohjelman järjestäjinä olivat Porin Seudun Elämäntapayhdistys EHYT ry, Porin
Sininnauha ry sekä Klubitalo Sarastus.
Vuoden 2016 aikana Kasevan toiminnanjohtaja toteutti kuntakierroksen, jonka aikana pyrki kiertämään
kaikki alueen kunnat tiedotuksen ja mahdollisen yhteistyön merkeissä. Kuntakierroksen jälkeen Pomarkun
kunta pyysi Kasevaa järjestämään vesijumppaa.
Kankaanpään kaupunki. Toiminnanjohtaja kutsuttiin kolmannen sektorin edustajana mukaan Kankaanpään
kaupungin strategiatyöhön. Strategiatyötä tehtiin kolmena eri kokoontumiskertana loppusyksystä 2016.
Sairaanhoitopiiri. Sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamies piti vastaanottoa 11 kertaa vuoden aikana. Kasevan
toimitiloissa. Kasevan toiminnanjohtaja osallistui puhujana sairaanhoitopiirin järjestämään mielenterveysja päihdefoorumiin sekä osallistujana verkostotyönkoulutukseen, jotka molemmat toteutettiin tänä vuonna
Kankaanpäässä.
Satasote. Kasevan toiminnanjohtaja toimi 2016 soteuudistusta valmistelevan maakunnan Satasoten
vammaispalvelutyöryhmän järjestöyhteistyöryhmän nimeämänä yhdistysedustajana ja myös työryhmän
sihteerinä. Työryhmä kokoontui elo-joulukuussa kahdeksan kertaa eri puolilla maakuntaa. Sen lisäksi
toiminnanjohtaja kävi neuvottelut sekä Porin seudun kehitysvammaisten edustajan että Kuurojen liiton
edustajan kanssa yhteisestä edunvalvonnasta. Näiden lisäksi kaikki Satasoten järjestöedustajat
kokoontuivat kuukausittain keskustelemaan järjestöjen yhteisestä edunvalvonnasta, näihin tapaamisiin
toiminnanjohtaja osallistui kaksi kertaa muuten ollen estynyt.
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Satasote järjesti syksyn aikana kuntakierroksen, jonka aikana organisaatio kiersi kaikki Satakunnan kunnat
kuulemassa kansalaisia sote-uudistukseen liittyvissä kysymyksissä. Satakunnan Yhteisöt ry oli edustettuna
kaikissa kunnissa, Kasevan edustajana toiminnanjohtaja oli mukana Pohjois-Satakunnan kunnista
Kankaanpäässä, Siikaisissa, Jämijärvellä, Honkajoella ja Pomarkussa.

Oppilaitosyhteistyö. Kasevan toiminnanjohtajaa pyydettiin esittelemään Kasevan ja kolmannen sektorin
toimintaa oppilaitoksille seuraavasti: Sataedun lähihoitajaopiskelijoita kaksi ryhmää, Lukion terveystiedon
ryhmä sekä Kankaanpään Opiston NuVa-ryhmä.
Sataedun lähihoitajaopiskelijat suorittivat yhdessä Kasevan kokemusasiantuntijoiden kanssa Kankaanpään
esteettömyysoppaan päivitystä marras-joulukuussa 2016. Lopullinen päivitetty versio ilmestyy 2017
yhteistyössä Kankaanpään kaupungin kanssa.
Seurakunta. Seurakunnan kanssa yhteistyössä koordinoitiin vapaaehtoistyötä ja toteutettiin kirkkopyhä ja
joka toinen viikko kokoontuva raamattupiiri. Kaikki esitelty edellä.
Kankaanpään seutu. Kahdesti viikossa ilmestyvä paikallislehti Kankaanpään seutu oli Kasevan keskeisin
tiedotuksellinen yhteistyökumppani myös vuonna 2016. Lehti julkaisi artikkeleita sekä Kasevan että sen
jäsenyhdistysten toiminnasta. Kasevan toiminnasta julkaistiin ilmoituksia tarpeen mukaan.
Yritykset. Kaseva osallistui omalla tapahtumapisteellä Kankaanpään Yrittäjien järjestämille kesätoreille
kaksi kertaa.
Kasevan ryhmät hyödynsivät paikallisten yritysten palveluja, muun muassa paikallisten kuntosaliyrittäjien ja
Kankaanpään Kuntoutuskeskuksen. Toiminnanjohtaja on kutsuttuna asiantuntijajäsenenä Kankaanpään
Aikuiskoulutussäätiön Valtti Center –hankkeen ohjausryhmässä.
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LOPUKSI
Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt ry on tunnettu, vahva ja perinteikäs toimija toiminta-alueellaan.
Yhdistyksen toiminta vahvistui entisestään vuonna 2016 ja tämä kehittäminen jatkuu edelleen. Vuonna
2016 panostettiin erityisesti toiminnan saamiseen taloudellisesti kestäväksi samalla kehittäen toimintaa
tuloksekkaamaksi.
Tulevina vuosina painopistealueita ovat edelleen jäsenyhdistysten toiminnan aktivoiseen, ja erityisesti
yhdistystoiminnan houkuttelevuuden lisääminen nuorempien jäsenten mukaan saamiseksi. Tähän pyritään
keskinäisen yhteistyön sekä vapaaehtoistyön kehittämisellä.
Soteuudistuksen myötä myös yhteistyö muiden sote-alan toimijoiden kanssa tulee edelleen lisääntymään.
Lisäksi yhdistys tulee kehittämään toimintansa tilastointia, arviointi ja seurantaa rahoittejan odotuksia
seuraten. Pääasiallinen rahoitus tulee tulevinakin vuosina Veikkaus-voittovaroista Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n kautta. Rahapeli- ja soteuudistuksen myötä järjestökenttä tulee
kohtaamaan suuria muutoksia, ja Kasevalla on ketteränä ja hyvin tunnettuna paikallisena toimijana kaikki
edellytykset olla menestyvä yhteistyöjärjestö myös jatkossa.

Kasevan hallitus & toiminnanjohtaja
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