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SOSTE

Suomen sosiaali ja terveys ry

– uusi valtakunnallinen järjestö kokoaa kentän
SOSTEn perustamiskirjan allekirjoittivat
puheenjohtajat Leena Rosenberg-Ryhänen
Tekrystä, Raimo Lindberg STKL:sta ja Pirkko
Karjalainen YTYstä. Takarivissä vuoroaan odottavat toiminnanjohtajat Janne Juvakka (vas.),
Riitta Särkelä ja Aimo Strömberg.

Kuva: Antero Aaltonen

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry,
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL) ja Terveyden
edistämisen keskus ry (Tekry) perustivat 24.1.2011 uuden
valtakunnallisen keskusjärjestön SOSTE Suomen sosiaali
ja terveys ry:n.
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erustajajärjestöt ovat merkittäviä
alansa vaikuttajia. Niillä on jäseninä yhteensä yli viisisataa valtakunnallista ja alueellista järjestöä,
yhteisöä ja kuntaa. STKL, Tekry ja YTY siirtävät omat toimintansa 1.1.2012 SOSTE
Suomen sosiaali ja terveys ry:lle.
SOSTE kokoaa sosiaali- ja terveysalan
vaikuttamistoimintaa ja asiantuntemusta
yhteen. Se pystyy nykyistä paremmin ja
laaja-alaisemmin toimimaan sosiaali- ja
terveyspoliittisena vaikuttajana ja asiantuntijana, vahvistamaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä, tukemaan kansalaistoiminnan kehittymistä
sekä järjestöjen ja muiden tahojen yhteistyötä.
Uuden järjestön keskeisiä tehtäviä ovat
yhteiskunnallisen tasa-arvon ja oikeuden-



mukaisuuden toteuttaminen sekä ihmisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen päätöksenteossa. SOSTE edistää
sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä sekä
vahvistaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen
mahdollisuuksia toimia ihmisten parhaaksi.
SOSTEn tavoitteena on olla kansallisesti ja alueellisesti vahva toimija järjestöjen,
valtion, kuntien ja elinkeinoelämän laajoissa verkostoissa. Sillä on myös kansainvälistä toimintaa.
Sääntöjen mukaan SOSTEn hallituksen
jäseniä on 12 ja näiden lisäksi voidaan valita korkeintaan kolme asiantuntijajäsentä.
Perustamiskokouksessa SOSTE Suomen
sosiaali ja terveys ry:n puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sydänliiton pääsihteeri Tor
Jungman ja varapuheenjohtajaksi Suo-

men Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja
Leena Rosenberg-Ryhänen.
Siirtymäkauden hallitukseen kuuluvat
lisäksi Virpi Dufva (ADHD- liitto ry), Kristiina Hannula (Terveys ry), Olli Joensuu
(Nuorisoasuntoliitto ry), Harri Jokiranta
(Seinäjoen kaupunki), Pirkko Karjalainen (Vanhustyön keskusliitto ry), Hanna
Kivisilta-Markkula (Pelastakaa lapset ry),
Pekka Lapinleimu (Kuuloliitto ry), Stefan Mutanen (Folkhälsan rf), Hannu Partanen (Eläkeläiset ry) ja Timo Peltovuori
(Mielenterveyden keskusliitto ry).
SOSTEn ensimmäisessä yhdistyksen
kokouksessa maaliskuun loppuun 2012
mennessä valitaan järjestön valtuusto, joka valitsee puolestaan hallituksen.
Yhdistyslain mukaan yhdistymistilanteessa jäsenyys ei siirry suoraan, vaan jokainen taho tekee asiasta omalta osaltaan
itsenäisen päätöksen. Jokainen nykyinen
jäsen ja toivottavasti myös mahdollisimman moni uusi taho siis hakee uuden järjestön jäsenyyttä.
Nykyisten järjestöjen jäsenille se on lähinnä muodollisuus, joka kuitenkin on
hoidettava. Niille tulee asiasta vielä erikseen tarkempi tieto, kun SOSTEn hallitus
on aloittanut työnsä. Uusi järjestö ei peri
jäsenmaksua vielä 2011.
Hallituksen ensimmäisiä tehtäviä on
toiminnanjohtajan valinta SOSTElle ja
sen tulee yhdistymissopimuksen mukaan
tapahtua 30.3.2011 mennessä.
SOSTE aloittaa varsinaisen toimintansa
1.1.2012 ja tämä vuosi kuluu uuden järjestön toiminnan käynnistämisen valmisteluun. Nykyiset järjestöt STKL, Tekry ja
YTY siis tekevät toimintasuunnitelmiensa
mukaista työtä vuonna 2011. l
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Järjestöt ehdottavat:

Vapaaehtoistoiminta
opetussuunnitelmiin
Useat suomalaiset järjestöt ja KANE
ehdottavat, että vapaaehtoistoiminta
lisätään koulujen ja oppilaitosten
opetussuunnitelmiin.
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apaaehtoistoiminnan käsittely opetuksessa hyödyttää niin nuoria itseään kuin koko yhteiskuntaa, järjestöt ja Kansalaisyhteiskuntapolitiikan
neuvottelukunta KANE perustelevat.
Jo nyt yli kolmannes suomalaisista aikuisista tekee vapaaehtoistyötä. He toimivat mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kulttuurissa, liikunnassa ja nuorisotoiminnassa.
Opetuksessa pitäisi tukea nuoria löytämään omat keinonsa vaikuttaa niin lähiyhteisössä kuin koko maailmassa. Vapaaehtoisuus voidaan liittää esimerkiksi yhteiskunnallisiin aineisiin, terveyskasvatukseen ja ympäristökasvatukseen.
Järjestöjen mielestä vapaaehtoistoiminnan voiman
tajuaminen auttaa ymmärtämään myös laajemmin yhteiskunnan rakenteita ja kansalaistoiminnan mahdollisuuksia.
Järjestöt julkistivat ehdotuksensa joulukuussa. Esityksen ovat allekirjoittaneet Suomen Punainen Risti, Kansalaisareena ry, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA, Kerhokeskus – koulutyön tuki ry, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, SULASOL Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen
Lähetysseura, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry,
Suomen Unicef sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry. l
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Uusi järjestö suunnitteilla
ehkäisevään päihdetyöhön
Yhdistymisaikeita on myös kolmella
ehkäisevän päihdetyön järjestöllä.
Elämäntapaliitto ry, Elämä on parasta huumetta ry sekä
Terveys ry valmistelevat yhdistymistä 1.1.2012 alkaen. Aiesopimus allekirjoitettiin viime syksynä, ja huhtikuussa järjestöt
päättävät lopullisesti, lähtevätkö ne mukaan uuteen järjestöön.
Yhdistymisen tavoitteena on monipuolista asiantuntemusta omaava ehkäisevän päihdetyön toimija, jolla on painoarvoa
myös päihdepolitiikassa. Uuden järjestön on tarkoitus vaikuttaa
niin paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla kuin kansainvälisestikin.
Perustajajärjestöistä Elämäntapaliitolla on eniten jäseniä, 17
valtakunnallista ja 48 alueellista yhdistystä. Terveys ry:n jäseninä
on 16 valtakunnallista ja 31 alueellista yhdistystä. Elämä on parasta huumetta ry:llä on vain henkilöjäseniä, tällä hetkellä noin
50. l

Uusi blogi sosiaalipolitiikasta
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL)
toiminnanjohtaja Riitta Särkelä aloittaa oman
blogin, jonka aiheena ovat sosiaali- ja terveyspolitiikan ajankohtaiset asiat.
Ensimmäinen postaus blogiin on tulossa
helmikuussa. Blogi löytyy osoitteesta
www.blogi.stkl.fi.
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