
Yhteenveto 3.9 2011 pidetyn SamiSoster ry:n  hallituksen  kokouksen päätöksistä  

 

Järjestöavustuksen, kohdennetun toiminta-avustuksen ja käynnissä olevien  kehittämishankkeiden 

jatkorahoitusten hakuaika Raha-automaattiyhdistyksessä päättyy 30.9.2011.Hallitus päätti hakea 

jatkorahoitusta kaikkiin meneillään oleviin toimintoihin ja niihin tarvittavat tasokorotukset.  

Yhdistyksen kokous on asettanut painopisteiksi vuodelle 2012: 

1. järjestötoiminnan ja järjestölähtöisen auttamistoiminnan toteuttaminen ja 

 kehittäminen  

2. saamelaisten lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden ja työikäisen väestön hyvinvoinnin ja 

 terveyden edistäminen 

3. ikäihmisten ja omaishoitajien aktivoiminen ja kokonaisvaltaisen toimintakyvyn säilyttäminen 

 ja edistäminen, omaishoitajien tuki- ja virkistystoiminnan kehittäminen sekä 

 saamelaisten  muistihäiriöisten vanhusten palvelujen ja tukitoimien kehittäminen 

 4. Saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisten perheiden hyvinvointia edistävien  

  toimintojen kehittäminen    

5. yhteistyö muiden alkuperäiskansojen kanssa 

Valtakunnallisen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsenyyshakemus 

Hallitus päätti hakea vuoden 2012 alussa työskentelynsä aloittavan valtakunnallisen keskusjärjestön,  SOSTE 

Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäseneksi. 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, joka aloittaa toimintansa 1.1.2012.  

SOSTEn toiminnan tarkoituksena on olla alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla sosiaali- 

ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntija, joka yleishyödyllisenä toimijana itsenäisesti ja yhteistyössä 

omien jäsentensä ja muiden tahojen kanssa rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, 

ihmisten osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa.  

SamiSoster ry on ollut Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) jäsen vuodesta 2007 alkaen. Jäsenyys on 

tarjonnut SamiSoster ry:lle sosiaali- ja terveysalan ammatillisen verkoston , ajantasaisen tiedon  sekä 

vaikuttamiskanavan eri työryhmissä, kokouksissa ja foorumeissa.  

Yhdistyksen talous- ja toimintakatsaus 

Yhdistyksen taloussäännön mukaisesti toteutuneen toiminnan ja talouden raportointi tulee hallituksen 

käsittelyyn neljännesvuosittain. Hallitus totesi, että toiminta on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja talous 

on pysynyt asetetuissa raameissa eikä talouden osalta ollut tarpeen tehdä muutoksia.  

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen tekstiilihankinnat  

Hallitus hyväksyi yhdistyksen osalta saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen tekstiilihankinnat saamelaiskäräjien 

antaman laskelman mukaisesti. 



Yhdistyksen kehittämissuunnitelman  tekemisen   

Hallitus päätti yhdistyksen kehittämissuunnitelman laatimisesta. SamiSoster ry:n toimintaympäristön 

muutokset, sosiaali- ja terveysalan laaja kehittämistoiminta  sekä alan rahoittajien vaatimukset 

toteutettavalta toiminnalta vaativat yhdistykseltä  mm. nykyistä yksityiskohtaisempia kehittämistoiminnan 

pitkän ja lyhyen aikavälin toiminta- ja seurantasuunnitelmia sekä mittareita, joilla voidaan osoittaa sekä 

järjestötoiminnan että kehittämistoiminnan tuloksia ja vaikutuksia. 

 

 


