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SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS  
 
Aika: Maanantaina 29.3.2021 kello 17.30–18.30  
Paikka:  Microsoft Teamsissa 
 
Läsnä:  Anu Kantola     puheenjohtaja  
 Krister Karttunen   
 Marjukka Irni  
 Petri Segerholm 

Inkeri Tanhua 
Hertta Ollikainen   varajäsen  

   
 Juha Jämsä    toiminnanjohtaja, sihteeri 
 

 
1. Tiedoksi 

1.1. Mediaosumat 
Tässä listataan edellisen kokouksen jälkeen huomatut mediaosumat, jotka koskevat 
yhdistystä tai yhdistyksen toimihenkilöitä (ei siis kaikkea sateenkaariperheteemaista) 

• 5.3. KaksPlus julkaisi sosiaalisen äidin imettämistä koskevan artikkelin, jossa 
viitattiin yhdistyksen ja ITU ry:n yhdessä työstämään materiaaliin 

 
1.2. Ajankohtaista 

Ajankohtaiset asiat ovat olleet tiedoksi-asioita, joita ei ole käsitelty erikseen, mutta 
hallituksen jäsenet ovat halutessaan voineet esittää kysymyksiä, jos ovat etukäteen 
ehtineet tutustua listaan. 

• Seuraavat uutiskirjeet: 23.4., 11.6., 27.8., 8.10. ja 10.12. 

• Perhesuhdekeskus ja Seta yhteistyönä kehittäneet ryhmänohjaajien 
täydennyskoulutusta. Tulossa verkkokoulutuksia eri teemoilla kerran kuukaudessa. 
Kevään koulutuksiin ilmoittautuminen nyt käynnissä.  

• Perhesuhdekeskuksen verkkoluento Vanhemmuutta ja rakkautta samassa 
suhteessa 16.2. Käytössä uusi Teams Livetapahtuma -webinaarityökalu, joka 
mahdollistaa anonyymin osallistumisen (toimi erinomaisesti). 

• TAYV-työryhmä valmistelee kohderyhmille tehtävää kyselyä yhteistyössä Setan 
kanssa. Henkilöstön kyselyn tulokset käytiin läpi koko henkilöstön kanssa 
helmikuussa. 

• Talvileiri peruuntui, mutta Vanhemman Neuvo näyttäisi toteutuvan, samoin 
perhevalmennus ja perhemuoto-chatit. Jonkin verran ryhmiä mennyt verkkoon. 
Tampereella tulossa perhetapahtumakin verkossa (Riesa-pelle). 

  
2. Jäsenasiat 

Esitys:  Hyväksytään uudet jäsenet ja myönnetään ero jäsenyydestä sitä 
hakeneille. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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3. Henkilöstöasiat 
3.1. Kumppanuusvanhemmuushankkeeseen liittyvät rekrytoinnit 
Esitykset:  

• Siirretään Kaisa Niittynen hankkeen ajaksi hankkeen 
perhevalmentajan työtehtävään 

• Palkataan hankkeeseen projektipäällikkö määräaikaiseen 
työsuhteeseen ajalle 30.8.2021-31.8.2024. Tehtävänkuva on 
määritelty hakemuksessa ja se kuuluu palkkauksen osalta toiseksi 
korkeimpaan vaativuusryhmään 6.  

• Palkataan sijainen vertaistoiminnan koordinaattoriksi ajalle 
30.8.2021-31.8.2024. Tehtävänkuva pysyy nykyisellään ja se kuuluu 
palkkauksen osalta vaativuusryhmään 5.  

• Hoidetaan molemmat rekrytoinnit samaan aikaan aiemmin 
päätetyn vaikuttamisviestinnän asiantuntijan rekrytoinnin kanssa. 

• Tehdään rekrytoinnit anonyymisti. Työpaikkailmoituksessa 
rohkaistaan erilaisia hakijoita hakemaan, kerrotaan millainen 
anonymisointi tehdään ja todetaan,  että harjoitamme positiivista 
syrjintää, eli kahdesta tasavertaisesta hakijasta valitaan 
marginaalisessa asemassa olevaan ryhmään kuuluva hakija. 

• Valtuutetaan toiminnanjohtaja laatimaan työpaikkailmoitukset, 
jotka julkaistaan huhti-toukokuussa. Haastattelut suoritetaan 
kesäkuun alussa. 

• Rekrytointityöryhmässä toimivat toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 
ja työntekijöistä Kaisa Niittynen.  

• Kaikki kolme henkilövalintaa vahvistetaan rekrytointityöryhmän 
esityksestä ylimääräisessä hallituksen etäkokouksessa to 17.6. klo 
18. 

Päätös:  Esityksen mukaan. 
 

4. Tarkennettu käyttötalousarvio 2021 
Esitys:   Vahvistetaan toiminnanjohtajan luonnos tarkennetuksi  
  käyttötalousarvioksi 2021. Tarkennuksia aiheutti rahoituksen saaminen 
  kumppanuusvanhemmuushankkeelle, jolla on vaikutuksia myös muiden 
  kustannuspaikkojen eriin. Muutokset ovat pieniä, mutta aiheuttavat 
  sen, että edellisessä kokouksessa tehdyt säästötoimenpiteet suhteessa 
  syyskuussa 2020 tehtyyn budjettiin voidaan perua. Ennuste oman  
  pääoman käytöstä vuonna 2022 pysyy samana, noin 8000 euroa. 
Päätös:  Esityksen mukaan. 

 
5. Edustukset 

5.1. LSKL:n kevätkokous 
Esitys: Nimetään kokousedustaja, joka käyttää kokouksessa yhdistyksen  
  äänivaltaa. 
Päätös: Nimetään kokousedustajaksi Krister Karttunen. 

 
5.2. Ilga-Euroopan ylimääräinen kokous 12.6.2021 verkossa 



 

www.sateenkaariperheet.fi  —  info@sateenkaariperheet.fi 

Esitys: Nimetään kokousedustaja, joka käyttää kokouksessa yhdistyksen  
  äänivaltaa. 
Päätös: Nimetään kokousedustajaksi Krister Karttunen. 
 

6. ISIO ry:n kannatusjäsenyys 
Esitys:   Päätetään ISIO ry:n kannatusjäsenyyden jatkosta ja maksettavan  
  jäsenmaksun suuruudesta. 
Päätös:   Jatketaan kannatusjäsenenä ja maksetaan jäsenmaksuna 200 euroa 
  vuodessa. 
 

7. Muut esille tulevat asiat 
Ei muita asioita 
 

8. Seuraavat kokoukset 
Esitys: Lauantaina 22.5. koko päivä Kuopiossa paikallistoiminnan kehittämispäivien 

yhteydessä: hallituksen kokouksen (toimintasuunnitelmalinjat 2021) lisäksi hallitus 
osallistuu hallituksen ja paikallistiimien yhteisiin sessioihin A. strategiasta, B. TAYV-
suunnittelusta. Ohjelma kestää koko päivän ja Kuopiossa mahdollisuus yöpyä kaksi 
yötä. Jos korona peruu kehittämispäivät, hallituksen kokous järjestetään samana 
päivänä kello 10.30–15.30. 

Päätös: Esityksen mukaan. 


