
 

   
 

SiniBoss 2023  
Aika:  ke-to 25.-26.1.2023  
Paikka:  Aito-keskus, Kirjoniementie 15, 33680 Tampere (n. 25 kilometriä Tampereen 

keskustasta) 
Etäosallistuminen: Etäyhteyksin on mahdollista seurata ohjelmaa keskiviikkona klo 10-12 sekä klo 

14.45-16. Linkki lähetetään etäosallistumiseen ilmoittautuneille. 
 

Keskiviikko 25.1.2023 
 

klo 9-10 Aamupalaa tarjolla 
 

klo 10 
 

Avaussanat  
Sininauhaliiton hallituksen puheenjohtaja Ari Inkinen 

klo 10.10-12 Sininauhaliike ja reilu yhteiskunta 
toiminnanjohtaja Pekka Lund 
 
Sininauhaliiton linjapaperi - Millainen on reilu yhteiskunta? Miten Sininauhaliitto 
jäsenineen voi edistää reilun yhteiskunnan toteutumista? 
erityisasiantuntija Kati-Pupita Mattila 
 
Sininauhaliiton pian julkaistava Toivo-verkkomedia  
viestintäpäällikkö Anna Liisa Karhula  
 

klo 12-13  lounas 
 

klo 13 – 14.15 Vastuulliset järjestöt reilua yhteiskuntaa rakentamassa  
viestintäpäällikkö Sanna Haanpää-Liukko, Sininauhasäätiö  
  
Reilu yhteiskunta edellyttää vastuullisuutta kaikilta toimijoilta. Vastuullisesta 
toiminnasta kannattaa myös kertoa sidosryhmille. Mutta mitä on vastuullinen 
toiminta ja miten se tehdään näkyväksi? Tähän työhön on olemassa työvälineitä ja 
keinoja, kuten vastuullisuusohjelmia sekä raportointimalleja.  Miten me voimme 
hyödyntää näitä kertoaksemme oman toimintamme vastuullisuudesta? Mitä ja 
miten juuri sinun järjestösi olisi tärkeätä viestiä vastuullisuudestaan? 
 
Kommenttipuheenvuoron pitää Väentupa ry:n toiminnanjohtaja Rita Lepikko 
 

14.15-14.45 kahvit 
 

klo 14.45-16 
 

Miltä Sininauhaliiton jäsenistö näyttää juuri nyt ja tulevaisuudessa? - 
Jäsenjärjestökyselyn tulokset 
toiminnanjohtaja Pekka Lund 
 

Hallitus: klo 16-17.30 Hallituksen kokous 

17.30-18.30 päivällinen 

Iltaohjelma  Yhdessäoloa ja sauna on lämpimänä: 

• Naisten sauna klo 19-20.30, miesten sauna klo 20.30-22 
Iltapalaa ja makkaran paistamista kodassa 

 



 

   
 

 

 

Torstai 26.1.2022 
 

klo 8 - 9 Aamupala 

klo 9 –10.15 
 

Ajankohtaista toimintaympäristömuutoksista 
Aluekoordinaattori Leena-Kaisa Nikkarinen, THL 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma, Sisä-Suomen yhteistyöalue  

  

Miten toimintaympäristömuutoksen aikataulut etenevät? Miten uudet 

organisaatiot vaikuttavat kehittämiskokonaisuuteen ja mitä muuta järjestöjen tulisi 

huomioida? Kuulemme alustuksen Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskusohjelman näkökulmasta. Yhteistä keskustelua ja kysymyksiä. 

 

10.15-10.30 tauko 

10.30-12 Järjestöjohtaja vaatimusten ristipaineessa. Vertaiskeskustelua ja 
ryhmätyöskentelyä johtamisen teemoista. 
järjestöpäällikkö Susanna Kiuru  
 

klo 12-13 lounas 
 

klo 13-14.30 Hengellisyys järjestön voimavarana ja haasteena 

Hengellisen työn kehittäjä Tuomo Salovuori ja jäsenjärjestöjen edustajia 

 

Muuttuva maailma haastaa myös kristillisiä järjestöjä perustelemaan työnsä 

lähtökohtia uudella tavalla. Miten voisimme sanoittaa hengellisyyteen liittyviä 

toimintaperiaatteitamme asiakkaille, työntekijöille ja ulkopuolisille? Miten 

kokonaisvaltainen ihmiskäsitys voisi olla järjestön voimavara myös 

tulevaisuudessa? Millaisia käytännön ratkaisuja järjestöissä on löydetty 

eksistentiaalisten kysymysten kohtaamiseen? Näihin kysymyksiin etsimme yhdessä 

ratkaisuja tutkimustiedon, käytännön esimerkkien ja yhteisen keskustelun avulla. 

 

14.30-15 Loppuhartaus ja kahvit 

 

15 kotimatkalle   

 

 

 

 


