
t

Ehdokkaat Inton hallitukseen



Ehdolla hallitukseen

Määräaikaan mennessä 23.10.2022 esitettiin seuraavia seitsemää henkilö Inton hallitukseen:

Outi Hedemäki-Kantola, esittää Meriva sr

Timo Kontio, esittää Helsingin kaupunki

Kimmo Kumlander, esittää Valo-Valmennusyhdistys ry

Jorma Nieminen, esittää Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Amanda Tammivirta, esittää Live-säätiö sr

Sakari Tiitta, esittää Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr

Daniel Åkermark, esittää Folkhälsan Utbildning AB / Resurscentret Föregångarna



Esittelyissä ehdokkaat vastaavat seuraaviin 
kysymyksiin:

• Mikä sai ehdokkaan innostumaan hallitustyöskentelystä?

• Mitä ehdokas haluaisi kehittää Intossa hallituksen jäsenenä?

• Miten ehdokas edistää Inton vaikuttamistyötä ja työmuotojen tunnetuksi tekemistä 
omissa verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa. Mitkä sosiaalisen median kanavat 
ehdokkaalla on aktiivisessa käytössä?

• Miksi ehdokas tulisi valita hallituksen jäseneksi?



Outi Hedemäki-
Kantola
kehittämispäällikkö

Esittävä taho: Meriva sr, Kemi



Outi Hedemäki-Kantola

Olen työskennellyt pitkään, reilusti yli 20 vuotta, työpajatoiminnan parissa. Työskentelin urani alussa 
yksilövalmentajana, mutta pääasiassa olen toiminut toimialan kouluttamis- ja kehittämistehtävissä sekä esihenkilönä. 
Uskon, että kokemukseni ja osaamiseni voisivat olla hyödyksi toimialan suurimpien uudistusten, sote- ja sittemmin TE-
palveluiden uudistusten haastaessa. Myös linkkini Meriva säätiön kehittämispäällikkönä arjen työpajatoiminnan ja 
valmennuksen vahvuuksiin ja haasteisiin, antaa näkemystä hallitustyöskentelyyn.

Tavoitteeni hallituksen jäsenenä olisi koko toimialan toimintaedellytysten tukeminen ja tätä kautta laadukkaiden 
työpajan lähipalveluiden tarjoaminen ja varmistaminen asiakkaille jatkossakin. Myös toimialan näkyvyys ja tunnettuus 
ja sitä kautta ammatillisuus ja vaikuttavuus olisivat keittämistyössä mielestäni tärkeitä. Osana työpajojen 
vaikuttavuutta on mielestäni osaamisen tunnistaminen ja opinnollistaminen. Olen aiemmin työskennellyt 
työpajakentällä kouluttamistehtävissä ja työn kautta luonut laajan valtakunnallisen yhteistyöverkoston kentän 
toimijoista ja eri sidosryhmistä. Tällä hetkellä teen tiivistä yhteistyötä etenkin Lapin Aluehallintoviraston kanssa, sillä 
toimin Lapin alueellisena työpajakoordinaattorina ja uskon sen edistävän myös osaltaan Inton vaikuttamistyötä. 

Minulla on aktiivisessa käytössä sosiaalisen median palveluista Facebook, Instagram sekä Twitter. Nyttemmin olen 
myös tutustunut Linkedln- palveluun, jonka tulen myös ottamaan myös käyttööni. Pitkän työkokemuksen, 
työpajakentän tuntemuksen ja laajojen verkostojen kautta olisin arvokas lisä Inton hallitustyöskentelyyn, unohtamatta 
linkkiä arjen valmennustyöhön.



Timo Kontio
toiminnanjohtaja

Esittävä taho: Helsingin kaupunki



Timo Kontio

Olen ollut Inton hallituksessa mukana kohta kaksi vuotta. Olen oppinut järjestön toiminnan ja talouden sisällöt. 
Pyrin toimimaan kansalaisjärjestöissä pitkäjänteisesti ja sitoutuen. Oma into kantaa siis vielä vuosia, mutta 
kantaako valitsijoiden luottamus? Tulevina vuosina järjestön haasteina ovat ainakin osaamiskeskustoiminnan 
jatkon sekä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan lainsäädäntöpohjan varmistaminen. Näissä minun 
osaamisestani ja verkostoistani on varmasti hyötyä.

Haluan tuoda keskusteluun etsivän nuorisotyön näkökulmaa ja suurten kaupunkien edustuksen. Inton
kannattaa panostaa suurten kaupunkien suuntaan verkostoitumiseen ja viestimiseen, jos OKM:n antama 
osaamiskeskustehtävä päättyy. Tällöin järjestö tulee vedenjakajalle rahoituksen, roolin ja prosessien 
omistajuuksien suhteen. Tähän on hyvä valmistautua, ainakin varmuuden vuoksi. Poliittinen vaikuttaminen on 
minulle aiemmalta uraltani hyvin tuttua – tähän haluan panostaa myös Intossa.

Minulla on valmiina verkostot sekä ministeriötason virkahenkilöstöön että eduskuntaan henkilökohtaisella 
tasolla. Olen valmis lobbaamaan Inton viestiä eteenpäin niiden suuntaan. Kirjoitan mielelläni asiatekstiä. 
Julkisen päätöksenteon ja lainsäädännön prosessit ovat minulle tuttuja. Käytän päivittäin Facebookia, 
Twitteriä, LinkedIniä ja Mastodonia.

Olen toiminut valtakunnallisissa nuoriso-, opiskelija- ja sote-järjestöissä hallitustehtävissä sekä erilaisissa 
kansallisen tason asiantuntijaverkostoissa vuodesta 2007 alkaen. Tiedän tässä perspektiivissä, mitä 
kansalaisjärjestökentällä toimiminen tarkoittaa. Into on keskeinen, luotettu ja arvostettu toimija suomalaisten 
nuorten hyvinvoinnin kehittäjien joukossa. Haluan antaa osaamiseni, kokemukseni ja verkostoni Inton
käyttöön.



Kimmo Kumlander
Toimitusjohtaja

Esittävä taho: Valo-
Valmennusyhdistys ry, Tampere



Kimmo Kumlander

Olen saanut olla mukana hallituksessa jo muutaman kauden, ja koen toiminnan hyvin tärkeäksi ja 
merkitykselliseksi erityisesti koko kentän toimintaedellytysten luomisen kannalta. Olen toiminut eri rooleissa 
nuorisotyön kentällä lapsuuden harrastustoiminnasta tämän päivän ammattilaisena toimimiseen saakka, ja 
Inton vahva nuorisotyöllinen eetos ja osaaminen on minulle hyvin tärkeää. 

Omat organisaatiomme toimivat hyvin laajasti työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kentällä ja pyrimme 
kehittämään koko ajan alan työmenetelmiä ja osaamista eteenpäin laajan tutkimus- ja kehittämistoimintamme 
sekä kansainvälisen työmme kautta. Pystyn työn puolesta priorisoimaan tehtävää hyvin ja olemaan aktiivisesti 
mukana. Verkostojen ja osaamisen kasvattaminen vaatii oman aikansa, minkä vuoksi pidän arvokkaana, että 
hallituksessa on mukana myös muutama meitä pidempään mukana olleita samalla, kun uudet jäsenet tuovat 
mukanaan todella tärkeää uutta ajattelua kentältä. 

Into on alansa tunnettu ja aktiivinen asiantuntija. Sen toimintakenttä on hyvin laaja, ja siksi painopistealueet 
joihin on hyvä kiinnittää huomiota vaihtelevat. Juuri tällä hetkellä koen, että työpajakentän ja etsivän 
nuorisotyön vahvaa nuorisotyöllistä perinnettä ja eetosta on tärkeä pitää esillä ja vahvistaa, kun sote-
uudistuksen ym. keskellä sote-työ ja sen eetos nousevat väkisin entistä vahvempaan asemaan. Lisäksi 
oppivelvollisuusuudistus ja jatkuvan oppimisen edistäminen tuovat työpajoille entistä enemmän 
mahdollisuuksia toimia aktiivisesti koulutuksen rajapinnassa. Pidän todella tärkeänä että olemme aktiivisesti 
mukana rakentamassa tätä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 



Kimmo Kumlander

Olen hyvin aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, ja jatkaisin tältäkin osin toimintaani eri kentillä. Teen 
paljon vaikuttamis- ja sidosryhmätyötä tavaten keskeisiä alueellisia ja valtakunnallisia valmistelijoita, 
päättäjiä sekä politiikan taustahenkilöitä. Toimin aktiivisesti myös monella tämän työn kannalta 
hyödyllisellä kentällä kuten ammattijärjestöni ja keskusjärjestöni hallinnossa vieden eteenpäin 
haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevien asemaa myös sillä kentällä. Näissä tehtävissä on 
kasvanut monipuolinen verkosto ihmisiä, jonka kanssa tärkeitä asioita pystytään edistämään taustalla 
silloinkin kun tuntuu että julkinen keskustelu ei etene suotuisasti. Somessa olen aika old school. Kanavia 
on käytössä useita, mutta itse toimin julkisesti lähinnä Facebookissa ja Instagramissa.

Olen sitoutunut tekemään pitkäjänteisesti työtä Inton ja koko sen jäsenkentän työn tunnetuksi tekemisen 
ja työskentelyedellytysten puolesta. Teen tätä työtä laaja-alaisesti mm. kahden toimijan johtajana, 
alueellisen yhteisjärjestömme puheenjohtajana, alan säätiö- ja yhdistysmuotoisten toimijoiden 
yhteisjärjestön puheenjohtajana sekä aktiivisena keskustelijana julkisuudessa, ministeriöissä ja politiikan 
kentillä.



Jorma Nieminen
kehittämisasiantuntija

Esittävä taho: Keski-Suomen 
Yhteisöjen Tuki ry, Jyväskylä



Jorma Nieminen

Halu olla kehittämässä nuorisotyötä, työpajatoimintaa sekä etsivä nuorisotyötä. Halu päästä 
vaikuttamaan päätöksiin, joilla voidaan edistää politiikkaa, joka on mahdollisimman suotuisaa koko 
Suomen nuorisotyöverkostolle. 

Haluan jatkaa hallitustyöskentelyä viemällä tietoa kentälle ja olemalla äänitorvena, kun kentältä halutaan 
vaikuttaa Inton hallitukseen ja/tai valtakunnalliseen poliittiseen vaikuttamiseen.

Käyn aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa, koulutuksissa, seminaareissa ja ylipäätään paikoissa, joissa 
voi tuoda esille tärkeää nuorten asiaa. Myös kirjoittaminen ja kommentointi lehtiin sekä eri julkaisuihin. 

Olen aktiivinen Intohenkinen nuorten asioiden kehittäjä Jyväskylästä. Teen mielelläni myös 
valtakunnallista vaikuttamista ja lähden puhumaan ja toimimaan myös Keski-Suomen alueen 
ulkopuolelle tarvittaessa. Olen perehtynyt laajasti niin etsivään nuorisotyöhön kuin työpajatoimintaan. 
Pystyn ja haluan luoda uutta, parempaa nuorisotyötä Suomeen.



Amanda 
Tammivirta
Projektijohtaja

Esittävä taho: Live-säätiö sr, Espoo



Amanda Tammivirta

Olen vaikuttanut viimeisen 10 vuoden ajan työllisyys- ja sotekentällä ihmisten osallisuuden puolesta niin 
kädet savessa sosiaalityöntekijänä kuin alan johtotehtävissä mm. kuntien työllisyyspalveluissa

Minua ajaa kaikessa toiminnassani aito halu rakentaa toimivaa ja tasavertaista yhteiskuntaa, johon 
kaikki kuuluvat

Haluan kehittää ja tukea heikossa kouluttautumis- ja työllistymisasemassa olevien nuorten ja aikuisten 
työttömien työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta yhteiskunnassa

Minulla on laajat verkostot alalla ja toimin aktiivisesti myös sosiaalisen median saralla. Haluan tuoda 
niiden ääniä kuuluviin, joita ei kuulla!

Haluaisin olla mukana tuomassa vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun työpajatoiminnan ja 
etsivän nuorisotyön hyötyä, merkitystä, tuloksia ja vaikuttavuutta



Sakari Tiitta
kehittämisjohtaja

Esittävä taho: Sosiaalipalvelusäätiö 
Ote sr, Raisio



Sakari Tiitta

Haen Inton hallitukseen, koska minulla on vahva halu kehittää yhteisesti tärkeitä asioita, jotka ovat myös 
itselleni tärkeitä ja kohtaavat omien arvojeni kanssa. Syyskauden 2022 olen ollut mukana Inton
hallituksessa varajäsenenä. 

Olen pohjakoulutukseltani psykiatriaan syventynyt sairaanhoitaja. Parhaillaan opiskelen 
psykoterapeuttisia valmiuksia työni ohella. Sairaanhoitajana olen hoitanut urani aikana paljon 
riippuvuuksista ja mielenterveyshaasteista kärsiviä ihmisiä. Olen jo ennen työllisyyspalvelutyöhön 
siirtymistäni nähnyt miten iso vaikutus osallisuudella ja ryhmään kuulumisella on. Pidän erittäin tärkeänä 
sitä, että työpajatoimintaan ja nuorten palveluihin panostetaan tulevaisuudessakin, jotta yhä useammalle 
tulevaisuudessa mahdollistuisi polku osallisuutteen ja onnellisuuteen. 

Olen toiminut useamman vuoden johtotehtävissä, joissa olen päässyt kehittämään nuorille suunnattuja 
palveluita yhdessä nuorten ja ympärillä olevan verkoston kanssa. Tuon mukanani vahvaa osaamista 
kehittämistyöstä ja uudistamisesta. Viime vuosina olemme uudistaneet työpajatoimintaa ja tällä hetkellä 
Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr on vahva työpajatoiminnan järjestäjä Varsinais- Suomessa. 



Sakari Tiitta

Työssäni olen päässyt luomaan erityisesti nuorille suunnattuja uusia työpajoja, joita ovat mm. 
ohjelmointipajat. Uskon, että digitaalisuus on nouseva kiinnostuksen kohde työpajoilla. Tuon mielelläni 
hallitustyöskentelyyn mukaan osaamistani tietoturvallisesta digityöskentelystä. Olen omassa työssäni 
tuonut mielenterveyspalveluita ja työpajatoimintaa lähemmäs toisiaan. Edustamani organisaatio 
tarjoaakin tänä päivänä työpajatoiminnan ja nuorten toiminnan lisäksi klinikkamuotoista avohoitoa 
mielenterveys- ja riippuvuushaasteiden kanssa kamppaileville, sekä psykoterapiaa. Olen tämän vuoksi 
mukana useissa mielenterveys- ja päihdetyön verkostossa, kuin myös työpajatoiminnan verkostoissa. 
Haluaisin antaa oman panokseni sille, että tulevaisuudessa valtakunnallisella ja alueellisella tasolla 
muutkin työpajatoimijat pääsisivät lähemmäksi mielenterveyspalveluiden verkostoja, joilla 
kokonaisvaikuttavuutta voitaisiin tehostaa. 

Minulla on erittäin laaja verkosto ympärilläni ja tunnen myös paljon keskeisiä kuntaedustajia sekä 
hyvinvointialuekoordinaattoreita, joiden kanssa tekemäni yhteistyön tuon mielelläni mukaan 
hallitustyöskentelyyn. On tärkeää, että kaikissa tilanteissa työpajojen ääni saadaan kuuluviin etenkin 
isojen muutosten kuten hyvinvointialueuudistuksen ja TE24 ollessa edessä. Valintani hallitukseen 
edistäisi kehittämistä ja uudistumista, sekä tukisi omia ja Inton arvoja, eli rohkeasti (uudistetaan 
yhdessä) inhimillisesti (asiakkaiden parhaaksi) yhdessä (en minä, vaan me). 



Daniel Åkermark
ULA-koordinaattori, 
yksikönpäällikön sijainen

Esittävä taho: Folkhälsan Utbildning
AB / Resurscentret Föregångarna, 
Vaasa



Daniel Åkermark

Haluan tehdä töitä sen eteen, että Inton toiminta tulee vielä paremmin tunnetuksi valtakunnallisesti, että 
yhdistyksen tavoite sekä toimintaperiaatteet tiedotetaan ja että tietoa löytyy useammalla kielellä.

Vahvistetaan tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta ja osallistumisesta siihen. Työpajakentän aktiivista 
edunvalvontaa yhdistykselle päin, tuomalla tietoa joka voi toimia virkamiesten ja päättäjien päätöksenteon 
tukena

Eduskuntavaalit 2023 – Nyt on tärkeä, että pajoilla on toimiva kommunikointi/ vuoropuhelu kuntien, 
kaupunkien, alkavien hyvinvointialueiden sekä AVIen kanssa. Into tekee tässä asiassa valtakunnallisesti todella 
ansiokaista työtä.

Työllisyysaste täytyy nousta Suomessa – Työpajoilla on tärkeä rooli toimijana työnhakijoiden tukemisessa 
henkilön palattaessa työelämään ja eihän unohdeta kokemusten potentiaalia mitä löytyy vähän vanhemmassa 
sukupolvessa. Iäkkäämpien työntekijöiden tukeminen jotta he pysyisivät työelämässä.

Suomessa on nyt tekeillä mittavia uudistuksia – miten näiden käyttöönoton vaikutukset tulee näkymään 
etsivien ja työpajojen toiminnassa? Ennen kaikkea meillä on mahdollisuus kuunnella etsivä/työpajakentän 
mielipiteet herkällä korvalla ja kertoa mahdollisista vaikutuksista ennen uudistusten käyttöönottoa, eikä 
käyttöönoton jälkeen.

Yhdistyksellä on tärkeä tehtävä kommunikoida päättäjien kanssa ja kuunnella kentän mielipiteitä.


