SUOMEN KANSANTERVEYSYHDISTYS - FOLKHÄLSOFÖRENINGEN I FINLAND RY KONSERNI
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Suomen Kansanterveysyhdistys ry on merkittävää vapaaehtoista työtä
tekevien kansalaisjärjestöjen yhteistoimintaelin, joka edistää
kansanterveystyötä maassamme.
Yhdistyksen jäsenjärjestöt ovat: Lastentautien tutkimussäätiö,
Mieli Suomen Mielenterveys ry, Suomen Sydänliitto ry ja
Vanhustyön Keskusliitto ry. Vuosi 2019 oli yhdistyksen 50. toimintavuosi.
Yhdistyksessä ei ole henkilöjäseniä.
Kansanterveystyö
Kertomusvuoden aikana yhdistys tuki kansanterveystyötä yhteistyötä
jäsenjärjestöjensä kautta. Eri ikäryhmiin kohdistuva terveyskasvatus,
terveyttä koskeva tiedotus ja valistus olivat kaikille yhteisiä työmuotoja.
Yhdessä Lastentautien tutkimussäätiön kanssa yhteistyössä
myönnettävät apurahat käytetään lasten sairauksiin, terveyteen ja
hyvinvointiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimustyön avulla
päästään myös kansainvälisiin tutkijaverkostoihin, joiden kautta saadaan
maailman paras tieto ja parhaat hoitomuodot käytettäväksi Suomen lasten
hyväksi.
Yhdessä Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kanssa mielenterveyden
ongelmien ennalta ehkäisyyn ja mielenterveyden edistämiseen, joihin Mieli
Suomen Mielenterveys ry pyrkii olemalla mielenterveyden edistämisen
johtava vaikuttaja, olemalla matalan kynnyksen tuen ja avun tarjoaja
toimien myös digitaalisessa maailmassa, olemalla vaikuttavien
innovaatioiden kehittäjä ja rantauttaja.
Yhdessä Suomen Sydänliiton kanssa sydän- ja verisuonisairauksien
ehkäisyyn sekä potilastyöhön liittyvän painetun ja sähköisen
asiantuntijamateriaalin tuottamiseen. Sydänpiireissä tapahtuvan ennalta
ehkäisevän sydäntyön ja potilastoiminnan edellytysten vahvistamiseen,
vertaistukitoiminnan ja vapaaehtoistyön vahvistamiseen ja harvinaisten
sydänsairauksien tukikeskuksien kehittämiseen.
Yhdessä Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry:n
kanssa vanhuspoliittiseen vaikuttamistyöhön, ikääntyneiden ihmisten
psykososiaalisen
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hyvinvoinnin vahvistamiseen, vanhustyön toimintamallien uudistamistyöhön
sekä liiton ja jäsenyhteisöjen ammatillisen ja vapaaehtoistyön osaamisen
kehittämiseen.

Kansanterveystyön tukemiseen vuonna 2019 yhdistys käytti 1.800.000€
(vuonna 2018: 1.700.000€ ja vuonna 2017: 2.132.279€).
Yhdistys pyrkii kasvattamaan kansanterveystyön tukisummaa maltillisen
tasaisesti vuosittain.
Hallinto
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä 28.5.2019. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Christer Fallström. Vuosikokous valitsi hallituksen
puheenjohtajaksi vuorineuvos Tor Bergmanin. Hallituksen muina jäseninä
toimivat toiminnanjohtaja Anni Lausvaara, toiminnanjohtaja Sari AaltoMatturi, KTM Sirpa Smolsky, hallintojohtaja Jari Lallinaho, lakimies Marjut
Vuorela, varatuomari Esko Parviainen ja pääsihteeri Tuija Brax.
Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 8 kertaa. Kokouksissa on
käsitelty yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita ja valvottu yhdistyksen
taloutta. Hallitus on myös tutkinut eri mahdollisuuksia uusien
toimintamuotojen kehittämiseksi.
Tilintarkastajina ovat toimineet PricewaterhouseCoopers Oy,
tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jaana Salmi ja
toisena tilintarkastajana Sauli Salmi, KHT. Varatilintarkastajina ovat
toimineet PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastaja Petter Lindeman
KHT ja Samuli Stenberg HT.
Toiminnanjohtajana on toiminut Maria Koivula.
Varainhankinta
Yhdistys on hankkinut varoja kansanterveystyöhön paitsi
puhelinvarainkeräyksellä, myös harjoittamalla kahvio- ja kioskitoimintaa
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Meilahden sairaalassa,
Syöpätautien klinikalla, Naistenklinikalla, Lasten- ja Nuorten sairaalassa (2
kahviota), Psykiatriakeskuksessa, Iho- ja allergiasairaalassa, Kirurgisessa
sairaalassa, Töölön sairaalassa sekä Silmäsairaalassa ja Korvasairaalassa.
Uusi lastensairaala, jonka toiminta alkoi syksyllä 2018, siirtyi
liiketoimintasiirrolla yhdistykseltä tytäryhtiö Kanresta Oy:lle 1.1.2020, jolloin
konsernin kaikkea ravintola- ja kahvilatoimintaa hoidetaan Kanresta
Oy:ssä.
Yhdistyksen toiminta lakkasi em. kahviloissa 25.4.2019. Yhdistys kävi
keväällä 2019 kaikkiaan 32 kahviloissa työskentelevää henkilöä koskevat
yhteistoimintaneuvottelut, jonka seurauksena 19 henkilöä irtisanottiin, 10
henkilöä siirtyi Kanresta Oy:n palvelukseen ja kolme henkilöä jäi tässä
yhteydessä eläkkeelle.
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Yhdistyksellä on puhelinvarainhankintaa varten varainhankintatoimistot
Helsingissä, Jyväskylässä ja Joensuussa. Yhdistyksellä on voimassa oleva
rahankeräyslupa.
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