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perustettiin 1944. Asialla olivat oululaiset yritysjohtajat, jotka halusivat 

huolehtia yritysten henkilöstön hyvinvoinnin kasvusta ja varata 

kaupunkilaisille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen. OSS ry ja sen 

sataprosenttisesti omistama Syötekeskus Oy ovat yleishyödyllisiä 

yhteisöjä. 



Toimintaidea 
INTOHIMO 
Meidän intohimomme on tarjota itseään kehittäville, muutoksessa 
eläville ja tukea tarvitseville mahdollisuuksia tulla siksi mitä he 
parhaimmillaan voivat yksilöinä ja yhteisön jäseninä olla. Haluamme 
olla mukana toteuttamassa yhteiskunnallisesti merkittävää tehtävää. 

AINUTLAATUISUUS 
Ihmiskeskeisen toimintatapamme ansiosta tunnistamme herkästi 
erilaisissa elämänvaiheissa ja –tilanteissa olevien ihmisten koulutus-, 
harrastus- ja tukitarpeita. Parannamme jatkuvasti olemassaolevia 
palvelukokonaisuuksia ja –muotoja, luomme innolla uusia ja luovumme 
siitä mitä ei enää tarvita. Olemme toiminta-alueellamme laaja-alaisin 
vapaan koulutuksen ja sosiaalisen työn toimija, joka tuottaa myös 
laadukkaita näitä tukevia matkailupalveluita. 
 



Syötekeskus Oy  
Pikku-Syöte & Hailuoto 

Nuorisokeskus, 2 Hotellia ja hiihtokeskus luontokeskusten syleilyssä 
“ Kovaa sosiaalityötä vai pehmobusinestä?”  

Enemmän sydäntä vähemmän euroja vai päinvastoin? 



Organisaa(o	  
HALLITUS / 

Toimitusjohtaja 

Johtaja 
Juha Muotka 

 

Ravintolatoiminta 

Keittiö, sali ja 
hotelli 

Hiihtokeskus- 
toiminta 

Rinteet ja 
karavaanialue 

Myynti ja 
markkinointi 

Lapsi-, nuoriso- ja 
sosiaalipalvelut 

Sopa + 
aktiviteetit 

Johtoryhmä 

SOSIAALIPALVELUT 
Sosiaalipalvelujohtaja / 

Nuorisotyönjohtaja 



Yksi	  Suomen	  kymmenestä	  Opetusministeriön	  hyväksymästä	  
nuorisokeskuksesta.	  Monipuolista	  tekemistä	  niin	  kesällä	  kuin	  

talvellakin!	  
	  
	  



Faktat 
Pikku-Syöte 
•  Nuorisokeskus / Hotelli rakennettu 1994 / 1999 / 2008. Ensimmäinen 

peruskorjaus lähinnä julkisiin tiloihin tehtiin kesällä 2012. 

•  82 huonetta, 5 kokoustilaa, 4 ravintolaa 

•  Hiihtokeskus, 9 rinnettä, 5 hissiä, 2 x streettiä, half pipe 

•  Observatorio, Hyvinvointikeskus, Liikuntasali, Kuntosali 

•  Monipuolisesti eirilaisia aktiviteettejä 
 

Hailuoto 
•  Nuorisokeskus / Hotelli 2007,samoissa tiloissa metsähallituksen luontonäyttely  

•  20 huonetta, 70 hengen kokoustila, ravintolapalvelut 

•  Leirintä- ja karavaanialuetoiminta 

•  Monipuolisesti eirilaisia aktiviteettejä 
 

 



1.  Johtamisjärjestelmän ”viimeistely” 
-  Selkeä, tasapuolinen rakenne laadukkaan toiminnan ja henkilöstön 

hyvinvoinnin tukena 
 
2.  Taloudellisen aseman vahvistaminen ja kriittisten 

investointien toteuttaminen 
-  Yleishyödyllisen toiminnankin pitää olla kannattavaa 

 
3.  Toimintaprosessien ja laadun kehittäminen ja mittaaminen 

-   Inhimillisiin arvoihin perustuvat liiketoiminnalliset prosessit 
-  Sosiaalinen arviointi seurannan ja arvioinnin välineenä 
-  Keskeisessä osassa ympäristö: Syöte GreenDQN 

4.  Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen 

5.  Kasvu 
-  Uudet palvelualueet / sosiaaliset innovaatiot 

-  Erityisryhmät: sosiaalinen inkluusio  
-  Seikkailupedagogiikka 
-  ”Hybridipalvelut” 

-  Infran kehitys 
 

Avaintavoitteet 2013 



1.  Erittäin vahva yhteys OSS ry:n / Syötekeskus Oy:n arvoperustaan ja 
toimintaideaan / intohimoon sekä tavoitteisiin 
ü   toiminnan mahdollinen tuotto ohjautuu sosiaalipalveluiden   

 ja Syötekeskuksen osalla erityisesti nuorisotyön kehittämiseen 
 
2.  Statuksen kautta osoitamme sosiaalisesti kestävän arvoperustamme 

vahvasti myös kumppaneille ja asiakkaillemme 
ü  Imago 
ü  Osin myös ”myyntiargumentti” 
ü  ”Myös kääntäen”  

ü hyväntekeväisyys vs. business 
ü Nuorisokeskus vs. matkailukeskus  

3.  Tavoitteemme haastaa esimerkillä myös muita alojemme toimijoita ja 
yhdistyksemme jäseniä entistäkin vahvempaa yhteiskuntavastuullisuuteen 

Syötekeskus yhteiskunnallisena yrityksenä 


