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SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS  
 
 
Aika: Torstaina 17.6.2021 klo 18–19 
Paikka:  Microsoft Teamsissa  
 
Läsnä:  Anu Kantola     puheenjohtaja  
 Markus Oja  
 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) 

• 19.6. julkaistussa mielipidekirjoituksessa Satakunnan Kansassa viitattiin 
yhdistyksen, lapsiasiavaltuutetun ja muutaman lapsijärjestön kannanottoon lasten 
huomioimisesta translaissa. 
 

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. 

• TAYV-kysely toiminnasta kohderyhmille päättyy 17.6. 

• Kasvokkaista toimintaa aloitellaan jo kesän aikana. Alueelliset rajoitukset 
jatkuvassa muutoksessa. Yhdistyksen toimijoille suunnattuja ohjeita päivitetään 
jatkuvasti. 

• Pääkaupunkiseudun omaishoitajat aloittavat uuden ryhmän sateenkaareville 
omaishoitajille. 

• Translain uudistuksen työryhmät nimitettiin. Toimikausi päättyy 31.1.2022. 
Toiminnanjohtaja nimettiin arviointi- ja seurantaryhmään. 

• 25.5. tavattiin kumppanien kanssa naisjärjestöjen edustajia keskustelussa 
sijaissynnytyksestä. 

• Vertaistoiminnan koordinaattorin sijainen aloittaa 30.8. Työsopimus on jo solmittu. 

• Työterveyshuollon työpaikkaselvitys toimistolla 17.6. 

• Kevään kehityskeskusteluissa on puhuttu kaikkien työntekijöiden kanssa heidän 
toiveistaan ja näkemyksistään etätöiden tekemisen käytännöistä epidemian 
jälkeisessä ajassa. Henkilöstö on keskustellut asiasta myös keskenään. Päätöksiä ei 
ole asiassa tarkoitus tehdä ennen kuin poikkeusaika on päättynyt. 

• Seuraavat uutiskirjeet: 27.8., 8.10. ja 10.12. 
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• Työntekijät lomilla pääosin heinäkuussa ja elokuun alkupuolella. Nettisivuilla 
kunkin työntekijän tarkat loma-ajat. 

 
2. Henkilöstöasiat 

2.1. Kumppanuushankkeen projektipäällikön valinta 
Esitys: Vahvistetaan kumppanuushankkeen projektipäällikön valinta  
  rekrytointityöryhmän kokoukseen tuoman esityksen pohjalta.  
  Hakemuksia tehtävään saapui 16 kappaletta. 
Päätös: Valitaan tehtävään valtiotieteiden maisteri Tikli Oikarinen.  
 

2.2. Viestinnän asiantuntijan rekrytointi 
Esitys: Päätetään, mitä tehdään viestinnän asiantuntijan rekrytoinnin osalta. 
  Rekrytointityöryhmä esittelee tilannetta kokouksessa. Hakemuksia 
  tehtävään saapui 30 kappaletta. 
Päätös: Ei valita työntekijää tällä erää. Lykätään rekrytointia. Harkitaan uutta 
  hakua loppuvuodesta, kun jatkuvampi rahoitus ratkeaa. 
 

3. Muut esille tulevat asiat 
Ei muita asioita. 
 

4. Seuraavat kokoukset 
Esitys: ELOKUU: Monimuotoiset perheet -verkoston hallituspäivien yhteydessä la-su 21.-

22.8. hotelli Clarion Aviopolisissa Vantaalla. Lauantain ohjelma on yhteistä ohjelmaa 
muiden verkoston hallitusten kanssa verkoston työntekijöiden johdolla. Sunnuntaina 
22.8. klo 10-15 yhdistyksen oma kokous samoissa tiloissa (talousarviolinjat 2022). 
Myös pääkaupunkiseutulaiset saavat yöpyä. Lauantai-iltana verkostoitumista ja 
yhteistä virkistäytymistä.  

 
 HUOM: Hallituksen ja työntekijöiden yhteinen strategiapäivä la 4.9. klo 9-18 Kurvissa 
 
 SYYSKUU: Kuopiossa paikallistoiminnan kehittämispäivien yhteydessä la 25.9. 

Hallituksen kokouksen (toimintasuunnitelma, talousarvio, syyskokousasiat, 
työnantajan TAYV-suunnitelma) lisäksi hallitus osallistuu lauantain aikana hallituksen 
ja paikallistiimien yhteisiin sessioihin A. strategiasta, B. TAYV-suunnittelusta. Ohjelma 
kestää koko päivän ja Kuopiossa mahdollisuus yöpyä kaksi yötä (pe-su). 

Päätös: Esityksen mukaan. 


