
 

   
 
Huoltaja-säätiö tiedottaa 30.11.2005 
 
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan innovaatiopalkinto Ylistaron kunnalle 
 
Ylistarossa on edistetty pitkäjänteisesti ja esimerkillisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
hyvinvointia yli sektorirajojen, perustelee Huoltaja-säätiön palkintoraati kunnan lapsipoliittisen 
toimintamallin valintaa Kunnallisen sosiaalipolitiikan innovaatiopalkinnon saajaksi. 
Kunniamaininnalla palkittiin Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton Hyve-toiminta sekä Vantaan 
Icehearts ry:n toimintamalli. 
  
Eteläpohjalaisen Ylistaron kunnan sosiaalitoimi on edistänyt aktiivisesti ja innovatiivisesti 
ylistarolaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia yhdessä muiden lasten ja nuorten 
parissa työskentelevien tahojen kanssa. Vakiintuneita toimintamuotoja ovat erityistä tukea 
tarvitsevien lapsiperheiden terapiaryhmät, kaikille ylistarolaisille vanhemmille tarkoitetut 
vanhempainryhmät sekä perhetyö.  
 
Lasten ja nuorten parissa kunnan eri hallinnonaloilla, järjestöissä ja seurakunnassa työskentelevät 
ovat sopineet selkeästä ja yhtenäisestä toimintatavasta, jolla puututaan pieniltäkin tuntuviin pulmiin. 
Kun lasten ja nuorten pulmiin puututaan ajoissa, ne eivät pääse paisumaan ongelmavyyhdeiksi. 
Näin voidaan ehkäistä muun muassa lastensuojelun tarvetta.  
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan innovaatiopalkinnolla Huoltaja-säätiö palkitsee jo käytäntöön 
juurtuneen sosiaalialan uudistuksen, joka edistää kunnallisen sosiaalipolitiikan pitkäjänteistä 
kehittämistä. Pohjimmiltaan innovaation pitää lisätä kuntalaisten tai sosiaalitoimen asiakkaiden 
hyvinvointia. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa. 
 
Innovaatiopalkinnon lisäksi säätiön palkintoraati antoi kunniamaininnan kunnallisen 
sosiaalipolitiikan tavoitteita erinomaisesti edistäneestä innovaatiosta Sosiaali- ja terveysturvan 
keskusliitto ry:n Hyve-toiminnalle sekä Vantaan Icehearts ry:lle. 
 



Hyve-toiminnalla on luotu hyvinvoinnin alueellisia tukiverkostoja järjestöjen ja julkisen lohkon 
yhteistyönä. Eri ammattiryhmät, järjestöosaajat ja kansalaiset tukevat yhteisvoimin ihmisten 
hyvinvointia ja tuottavat hyvinvointipalveluita. 
 
Hyve-toiminta alkoi Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton kehittämishankkeena vuonna 1994. 
Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa siitä on tullut osa alueen pysyvää 
kehittämisrakennetta. Toimintaa on kehitetty myös Etelä-Suomessa ja kolmessa 
pohjalaismaakunnassa.  
 
Kunniamaininnalla palkittu Icehearts on sosiaalinen urheiluseura. Se järjestää liikuntaa niille 
lapsille, joilla ei olisi muuten mahdollisuuksia ohjattuun vapaa-ajan harrastukseen. Ryhmien vetäjät 
ovat kasvatus- tai sosiaalialan koulutuksen saaneita henkilöitä, jotka tukevat lapsen lisäksi hänen 
koko perhettään. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tiivistä yhteistyötä tehdään myös 
koulun ja kunnan lastensuojelun työntekijöiden kanssa. 
 
Vuonna 1995 perustetun Vantaan Icehearts-yhdistyksen toimintamalli on levinnyt Helsinkiin, 
Joensuuhun ja Jyväskylään. 
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan innovaatiopalkinto jaettiin nyt ensimmäisen kerran. Huoltaja-
säätiön on tarkoitus julistaa palkinto haettavaksi vuosittain. 
 
Palkintoraadin puheenjohtajana toimi Rauman sosiaalijohtaja Alpo Komminaho ja jäseninä Itä-
Suomen läänin sosiaali- ja terveysneuvos Elli Aaltonen, Kuopion yliopiston sosiaalityön professori 
Vuokko Niiranen ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian 
kehittämispäällikkö Tero Ristimäki. He ovat säätiön isännistön jäseniä.  
 
Vuonna 1953 perustettu Huoltaja-säätiö edistää sosiaalihuollon uudistamista muuttuvissa 
toimintaympäristöissä. Säätiö toimii sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi paikallisesti 
ja alueellisesti. Sen tavoitteena on edistää kunnallisen sosiaalipolitiikan pitkäjänteistä kehittämistä 
ja vahvistaa sosiaalialan osaamista. 
 
LISÄTIETOJA  
Kunnallisen sosiaalipolitiikan innovaatiopalkinnon myöntäneen palkintoraadin sihteeri, Huoltaja- 
säätiön toiminnanjohtaja Ulla Salonen-Soulié, puh. 050- 567 327. 
 
Ylistaron lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävä työ, Ylistaron kunnan sosiaalijohtaja Lea 
Porola, puh. (06)  470 0230 tai 050-556 6180.  
 
Hyve-toiminta, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, puh. 
050-63 663.  
  
Vantaan Icehearts ry:n toimintamalli, pääkasvattaja Ville Turkka, puh. 040-558 1095. 
 
 
 


