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I YHDISTYKSEN JÄSENET, LUOTTAMUS- JA 

TOIMIHENKILÖT 
 

Viime vuosi oli Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n 80. 

toimintavuosi.  

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2016 kahdeksan kertaa, joista yksi oli 

sähköpostikokous. Sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset pidettiin Oulussa, kevätkokous 

Auta Lasta ry:n tiloissa 26.4.2016 ja syyskokous Ravintola Hai Longissa 15.11.2016. 

 

Yhdistyksellä oli vuoden 2016 lopussa 60 jäsentä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 3 

jäsentä ja erosi 3 jäsentä. 

 

Yhdistyksen hallitus 
 

Yhdistyksen hallituksen muodostivat Anne Mustakangas-Mäkelä (puheenjohtaja), Lassi 

Kangasluoma (varapj.), Juhani Pukki, Eeva Maarit Valkama, Leena Mämmi-Laukka, Timo 

Peltovuori, Riitta Prittinen-Maarala, Anne Huotari, Maarit Niva ja Minna Ylilehto.   

 

Hallituksen varajäseninä toimivat Paavo Pietiläinen, Raija Näppä, Pertti Kukkonen ja Mervi 

Väisänen. Hallitusten jäsenten osaamista ja verkostoja kartoitettiin keväällä 2016. 

 

Yhdistyksen asiantuntijasihteerinä toimi Leena Mämmi-Laukka ja teknisenä sihteerinä 

Kaisa Hämäläinen. Toiminnanjohtaja Helena Liimatainen toimi hallituksen kokouksissa 

esittelijänä. Talouspalvelut hoiti Tilipalvelu Ronkainen. 

 

Yhdistyksen johtoryhmä ja työryhmät 
 

Yhdistyksen johtoryhmän muodostivat kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja asiantuntijasihteeri. 

 

Seminaarityöryhmään kuuluivat Lassi Kangasluoma, Anne Huotari, Maarit Niva ja 

sihteerinä Kaisa Hämäläinen. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa. 

 

Opintomatkatyöryhmään kuuluivat Mervi Väisänen, Minna Ylilehto, Eeva Maarit Valkama 

27.9.2016 alkaen ja sihteerinä Kaisa Hämäläinen.  

 
Tilintarkastaja 
 

Tilintarkastajana toimii HTM Raili Prokkola, Oulun RP-Tilintarkastus, ja 

varatilintarkastajana KTM Timo Salonen.   
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Edustukset 
 
Lassi Kangasluoma kuului SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n valtuustoon 2015 – 

2018 Elina Pajulan varahenkilönä.  

 

Henkilöstö 
 

Yhdistys toimi vuoden aikana 11 eri henkilön työnantajana. Osa-aikaisuuksista ja 

määräaikaisuuksista johtuen työvoimaa oli käytössä 8,9 henkilötyövuoden verran. 

Työntekijät toimivat pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella. 

o Toiminnanjohtaja Helena Liimatainen 1.1.- 31.12.2016 

o Sosiaalineuvoja Terhi Repo 1.1. – 31.12.2016 

o Järjestötyöntekijä Pia Bergström 1.1. - 31.12.2016  

o Neuvontatyöntekijä Taru Ritola 9.2. - 31.12.2016 

o Tiedottaja Mariko Palomaa 1.1. – 29.2.2016 

o Tiedottaja Annaleena Hänninen 12.9. – 31.12.2016 

o Toimistosihteeri Kaisa Hämäläinen 1.1. - 31.12.2016 

o Neuvontatyöntekijä, Järjestöt sairaalassa -hanke Terhi Niemelä 1.3. – 

31.12.2016 

o Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Järjestöt sairaalassa -hanke Katja 

Kuusela 2.3. – 31.12.2016  

o Tekninen asiantuntija, Toimeksi 2.0 -hanke Tytti Kurtti 1.3. – 31.12.2016  

o Viestinnän asiantuntija, Toimeksi 2.0 -hanke Kukka-Maaria Berg 14.3. – 

31.12.2016  

 

Lisäksi yhdistyksessä olivat harjoittelussa 

o Kristiina Ikäläinen (OAMK/SOTE) opiskelijaharjoittelija Kumppanuuskeskuksen 

neuvontapisteessä 4.4. - 27.5.2016 

o Kirsi Koskenkangas (OAMK/SOTE) opiskelijaharjoittelija Järjestöt sairaalassa -

hankkeessa 1.9. - 19.10.2016 

o Henry Kaspala (DIAK) opiskelijaharjoittelija Kumppanuuskeskuksen 

neuvontapisteessä 24.10. - 9.12.2016 

o Ida Aareva (OAMK/SOTE) opiskelijaharjoittelija Järjestöt sairaalassa -

hankkeessa 31.10 - 22.12.2016 

o Oulun kaupungin työntekijä Eija Kärkkäinen Kumppanuuskeskuksen 

neuvontapisteessä työkokeilussa 26.9. - 25.12.2016, minkä jälkeen kaupunki 

sijoitti Eijan neuvontapisteeseen osa-aikatyöhön 26.12.2016 alkaen. 

 
Henkilöstö kokoontui yhteisiin palavereihin noin kahden viikon välein. Toiminnanjohtaja 
tapasi henkilöstön jäseniä kahden kesken vähintään 1,5-2 kk:n välein. Toiminnanjohtaja 
piti henkilöstön jäsenten kanssa ja asiantuntijasihteeri toiminnanjohtajan kanssa 
kehityskeskustelut kevään aikana. 
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II YHDISTYSTOIMINTA  
 

Raha-automaattiyhdistyksen avustama toiminta 
 

Yhdistys sai vuonna 2016 Raha-automaattiyhdistyksen avustusta Kumppanuuskeskuksen 

neuvontapisteen toimintaan (toimintakertomus liitteenä). Lisäksi edellisen vuoden 

avustuksia tiedottajan palkkaamiseen Paikka auki -ohjelmasta (C10) oli käytettävissä 

tammi-helmikuun kuluihin. Paikka auki -rahoitusta ei myönnetty vuodelle 2016. Vuodelle 

2017 rahoitusta haettiin toukokuussa ja myönteinen päätös saatiin joulukuussa 2016. 

 

Yhdistys toimii aktiivisena kumppanina Kumppanuuskeskuksessa ja verkostossa mm. 

tarjoamalla talon kumppaneiden käyttöön neuvonta-/infotyöntekijät, hallinnoimalla 

Kumppanuuskeskuksen www-sivustoja sekä tarjoamalla kumppaneiden käyttöön 

laajakaistaverkon sekä videoneuvottelulaitteiston sopimuksien mukaan. Yhdistys toimi 

Kumppanuuskeskuksen yhteisten hankintojen ja palveluiden hallinnoivana osapuolena jo 

vakiintuneen käytännön mukaisesti.  

 

Yhteistyötä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Oulun kaupungin, Pohjois-

Pohjanmaan maakuntaliiton ja sairaanhoitopiirin sekä lukuisten järjestökumppanien ja 

muiden sidosryhmien kanssa jatkettiin vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti.  

 

Rahoituspäätöksen mukaisesti aloitettiin maaliskuussa 2016 Järjestöt sairaalassa -hanke 

(2016-2018, toimintakertomus liitteenä) järjestöjen neuvonnan, tiedotuksen, tapahtumien, 

vapaaehtoistoiminnan ja vertaistoiminnan koordinoimiseksi, kehittämiseksi ja tukemiseksi 

Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Vuoden aikana perustettiin järjestöpiste Kaiku, 

kartoitettiin sairaalassa toteutettavaa vertaistukitoimintaa, aloitettiin vapaaehtoisvoimin 

toteutuva sairaalaopastoiminta, toteutettiin opiskelijayhteistyötä hankkeen 

toimintaympäristössä sekä luotiin yhteistyörakenteet hankekumppaneiden välille. 

 

Yhdistys oli mukana mm. seuraavissa verkostoissa: 

 

Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES on toiminut alueellisen toiminta-avustuksen 

turvin vuoden 2013 alusta. Vares muutti kumppanuuskeskuksen yhteyteen 1.4.2013 ja 

yhdistys on tehnyt erittäin tiivistä yhteistyötä Vares-verkoston kanssa, koska tavoitteena on 

ollut saada vapaaehtoistoiminnan asiat osaksi järjestölähtöistä matalan kynnyksen 

neuvontapistettä ja Kumppanuuskeskusta.  Vuonna 2016 jatkettiin yhteistyötä eniten 

viestinnässä mm. yhteisen toimintakalenterin ja sosiaalisen median suhteen. 

Vapaaehtoistoiminnan keskuksen toimintaa hallinnoi Vuolle Setlementti ry.  

 

ESKO-kehittämishankkeen eli ehkäisevän työn kärkihankkeen (2009-2013)  

aikana luotiin toimintatapoja ja –rakenteita, esim. ikäryhmittäiset verkostot (ent. klusterit), 

jotka jatkoivat toimintaansa 2016. Järjestöjen ja kaupungin yhteistyö jatkui tiiviinä ja 
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yhdistys on ollut aktiivisesti mukana yhteistyötä tukemassa. Yhdistys on omien 

työntekijöiden kautta vahvimmin mukana työikäisten verkostotoiminnassa, 

luottamushenkilöiden kautta lapsi- ja nuoriso- sekä ikäihmisten verkostoissa. 

 

Toimeksi-verkoston (2010 lähtien) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää Toimeksi.fi-

verkkopalvelua sekä sen alaisia alueellisia sivustoja. Verkoston toimesta haettiin 

rahoitusta Toimeksi 2.0 -hankkeelle (2016-2018, toimintakertomus liitteenä) palvelun 

edelleen kehittämiseksi. Hanke aloitettiin maaliskuussa 2016. Vuoden aikana toteutettiin 

verkoston kanssa verkkopalvelun määrittelytyö ja kilpailutusprosessi sekä aloitettiin 

palvelun toteutusta. 

 

Vuoden 2016 joulukuussa RAY:n toiminta-avustus (Ak1) Kumppanuuskeskuksen 

neuvontapisteen toimintaan vahvistettiin vuodelle 2017. Yhdistys sai myös 

jatkorahoituksen kehittämishankkeille Toimeksi.fi-alustan kehittämiseen sekä 

järjestöpistetoimintaan ja vapaaehtoistoimintaan sairaalassa. 

 

Koulutustapahtumat ja opintoretket 
 

Yhdistys ei järjestänyt varsinaisia koulutustapahtumia tai opintoretkiä vuonna 2016. 

Jäsenistöllä oli kuitenkin mahdollisuus osallistua Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteen 

ja Järjestöt sairaalassa -hankkeen puitteissa järjestettyyn koulutustoimintaan. 

 

Vaikuttamistoiminta 

 

Yhdistys oli vahvasti mukana sote-huollon uudistuksen valmistelussa Pohjois-

Pohjanmaalla osallistumalla sote-muutosjohtajan tilaisuuteen ja SOSTEn 

kuulemistilaisuuteen sekä toimimalla koollekutsujana PoPSTer-hankkeessa mukana 

olevien järjestöjen yhteistapaamisissa. Sekä operatiivisen johdon että luottamusjohdon 

edustajia oli mukana PoPSTer-hankkeen valmistelutyöryhmissä sekä 

maakuntauudistukseen liittyvässä kuulemistilaisuudessa. 

 

Yhdistys järjesti ministeri Juha Rehulalle seurueineen yhdistyksen toiminnan ja 

Kumppanuuskeskuksen esittelyn elokuussa. Tapaamisen päätteeksi yhdistys tarjosi noin 

30 järjestöedustajalle keskustelutilaisuuden ministerin kanssa. 

 

Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyö 
 

Kolme Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveysturvayhdistystä ovat perinteisesti olleet 

yhteydessä toisiinsa säännöllisesti. Todella aktiivista ja konkreettista yhteistyötä vuonna 

2016 tehtiin Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa, jonka kanssa jatkettiin 

Puolen Suomen uutisten kehittämis- ja ylläpitotyötä. Yhdistyksen työntekijät tapasivat 

yhteisten kehittämispäivien yhteydessä elokuussa, jolloin käytiin läpi molempien 
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yhdistysten toiminnat ja sovittiin vuosittaisten yhteisten kehittämispäivien jatkamisesta 

myös tulevaisuudessa. Yhteyttä Kainuun sotu-yhdistykseen ei ollut.  

 

Yhdistys oli aktiivisesti mukana vuonna 2015 perustetun sosiaali- ja terveysturva-

yhdistysten neuvottelukunnan toiminnassa. Neuvottelukunta otti yhdessä kantaa sote-

uudistuksen lakiesityksiin liittyen sekä haki yhdessä Styke-hanketta (Pohjois-Karjalan sotu-

yhdistyksen hallinnoimana) Raha-automaattiyhdistykseltä. RAY myönsi rahoituksen 

hankkeelle joulukuussa 2016. 

 

Jäsentoiminta 
 
Jäsenille järjestettiin jäsenilta sekä kevät- että syyskaudella. Kevään jäsenillassa Mikko 
Oranen Nuorten Ystävistä luennoi vaikuttavuusinvestoinnista kuudelle (?) kuulijalle. 
Syksyn jäsenillassa Siun Soten kokemuksista kertoivat projektipäällikkö Heli Aalto Siun 
Soten Kaste-hankkeesta ja Elina Pajula Pohjois-Karjalan sosiaali- ja 
terveysturvayhdistyksestä neljälle kuulijalle. 
 
Syyskokouksen yhteydessä tarjottiin ateria kokoukseen osallistuneille jäsenille ravintola 
Hai Longissa. Hallituksen jäsenten ja henkilöstön yhteinen ruokailu järjestettiin 
kesäkuussa. 
 
 

III LAUSUNNOT JA SOPIMUKSET 
 

Lausunto avustusjärjestelmään 
 
Yhdistys antoi avustusjärjestelmään liittyvän lausunnon yhdessä Sosiaali- ja 
terveysturvayhdistysten neuvottelukunnan kanssa. 
 

Lausunto arpajaislakiin 
 
Yhdistys antoi lausuntonsa hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 
 

Lausunto Oulun kaupungin palvelupistemallin raporttiin 
 
Yhdistys antoi Oulun kaupunginjohtajan pyynnöstä lausuntonsa kaupungin 
palvelupistemalliin, jossa kuvataan kaupungin alueella toimivien matalan kynnyksen 
palvelupisteiden tulevaisuutta. 
 

Lausunto sote- ja maakunta uudistukseen 
 
Yhdistys antoi sote- ja maakuntauudistuksesta lausunnon yhdessä Sosiaali- ja 
terveysturvayhdistysten neuvottelukunnan kanssa. 
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Kumppanuussopimus Toimeksi.fi-asiaan liittyen 
 
Yhteisellä sopimuksella yhteistyökumppaneiden kanssa sovittiin Toimeksi 2.0 -hankkeen 
aikana tehtävästä yhteistyöstä. 
 

Sopimus Pohjois-Suomen autismin kirjo ry:n kanssa 
 

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry teki Pohjois-Suomen autisminkirjo 

ry:n kanssa sopimuksen toimistosihteeripalveluista keskimäärin 5 h/viikko ajalle 1.1. - 

31.12.2016. 

 
 

 

IV HUOMIONOSOITUKSET JA MUISTAMISET 
 

Yhdistys onnitteli järjestötyöntekijä Pia Bergströmiä, viestinnän asiantuntija Kukka-Maaria 

Bergiä sekä toimistosihteeri Kaisa Hämäläistä heidän syntymäpäiviensä johdosta.  

 


