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1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumia
 Väestöliitto julkaisee tammikuussa kirjan, jossa kirjoitukset toiminnanjohtajalta ja
järjestösihteeriltä: 8 kysymystä tasa-arvosta ja seksuaalisuudesta
 Kelan Sosiaalivakuutus-lehden seuraavassa numerossa toiminnanjohtajan kommentti
perhevapaiden puutteista sateenkaariperheissä
 Yle julkaisi artikkeli sateenkaariperheen äidistä
yle.fi/uutiset/sateenkaariperheen_kuviot_vaativat_hiukan_ohjeistusta/6426197
1.2. Ajankohtaista
 Graafinen suunnittelija saanut osan visuaalisista elementeistä valmiiksi. Nettisivujen
rakenne on suunniteltu loppuun saakka. Julkaisu kevään aikana.
 Vanhemman neuvo -ohjaajakoulutukseen etsitään sote-alan ammattilaista, joka alkaisi
vetämään sateenkaariperheiden Vanhemman neuvo -ryhmiä eronneille vanhemmille.
 Kotolassa käynyt syys-joulukuussa 5000 vierailijaa, joista 343 meidän tapahtumissa ja
ryhmissä. Kotolan investointiavustusta käyttämättä vielä 9 000 euroa.
 28.1. Monimuotoiset perheet -verkoston toiminnanjohtajien kokouspäivä Turussa.
Polkaistaan käyntiin Kaikkien perheiden Suomi -hanke.
 30.1. isyyslain seurantaryhmä kokoontuu toiseen kokoukseensa
 31.1. adoptiolautakunnan toinen kokous
Sateenkaariperheet ry on lastensuojelu- ja perhejärjestö, joka tekee
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 Moninaisuuskasvatustyötä

2. Ajankohtaiset tapahtumat
2.1. Talvileiri Lapualla 1.-3.2.
Tiedoksi:
Talvileiritiimi valmistelee leiriä. Tällä hetkellä ilmoittautuneita perheitä
15 kpl. Leiriläisten joukosta palkataan aikuisten vetäjä yhdeksi
aamupäiväksi ja yhdeksi illaksi. Lapsenvahteja on viisi eikä lisää tarvita
ellei kukaan sairastu. Paljon perheiden yhteistä ohjelmaa.
2.2. Paikallistoiminnan kehittämispäivät 9.-10.2.
Tiedoksi:
Tapahtumaan on ilmoittautunut 18 henkilöä. Sunnuntaina uuden
hallituksen perehdytys.
2.3. Koululaisten ja vanhempien leiri Ylöjärvellä 1.-3.3.
Tiedoksi:
Ideana, että suurin osa koululaisista ottaisi mukaansa yhden
vanhemman. Myös ilman vanhempaa voi tulla. Etupäässä toiminnallista
ohjelmaa. Vetäjäksi tulossa Merja Rankinen ja apuohjaajaksi
sosionomiopiskelija Salla Kaurisalo. Tanja Rintala lupautunut tulemaan
keittiöön töihin. Tanjalle tarvitaan apulainen. Leiritiimiä ei vielä ole.
Ilmoittautuminen avataan 1/2013 jäsenkirjeessä.
3. Hankkeet
3.1. Lastenkirja-hanke
Esitys:
Kuullaan kuulumisia hankkeen etenemisestä
Keskustelu:
Tammikuussa oli työryhmän kokous. Anna Moring raportoi asiasta
hallitukselle sähköpostilla. Toivotaan, että työpajan ajankohta olisi
elokuussa viikonloppuna, ei viikolla.
3.2. EU-hanke
Esitys:
Päätös:

3.3. Koulutushanke
Tiedoksi:

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja esittelevät hankkeen etenemistä.
Sveitsin seminaariin ja projektitapaamiseen toukokuussa on lähdössä
neljä hallituksen jäsentä. Konstantina on lähettänyt kuvia Kreikan
paikasta, jossa järjestetään seuraava seminaari heinäkuussa. Emmi
lähettää kuvat hallitukselle. Sini Huttunen osallistuu tulevaisuudessa
hankkeen koordinaatiotyöryhmän työhön. Suomen tapaamiselle
syyskuussa perustetaan oma työryhmä, johon osallistuvat ainakin
Sveitsin tapahtumaan osallistuvat. Työryhmä pyrkii tapaamaan
helmikuussa, joko sähköisesti tai kasvokkain.

Hankkeen koulutusmarkkinointi on käynnistynyt täydellä teholla ja
ensimmäiset koulutukset tehdään Jyväskylässä ja Vaasassa
helmikuussa. Jyväskylässä vieraillaan tiuhaan myös maaliskuussa,
Kevään aikatauluissa on koulutuksia myös Mikkelissä, Turussa ja Oulussa.

Lisäksi toukokuussa koulutetaan Helsingissä Kelan etuuskäsittelijöitä
kaikilta alueilta ja ensi syksynä pyritään pääsemään osaksi
Neuvolapäivien ohjelmaa.
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Koulutuksia on saatu sovittua hyvin sellaisten tahojen kanssa, jotka ovat
hankkeen kohderyhmää, vähän vaihdellen eri paikkakunnilla. Mikkelin
osalta on tarkoitus toteuttaa ensin laajempi koulutuspäivä, jonka
jälkeen lähdetään markkinoimaan koulutuksia yksittäisille toimijoille.
3.4. Sateenkaariparit -hanke
Esitys:
RAY ei myöntänyt avustusta Katajan hankkeelle, jossa yhdistys on
pääkumppanina. Päätetään jatkaa hankkeen kumppanina, jos Kataja
hakee rahoitusta uudelleen tänä vuonna.
Päätös:
Esityksen mukaan.
3.5. Kaikkien perheiden Suomi -hanke 2013-2016
Esitys:
RAY esittää hankkeelle 790 000 euron avustusta vuosille 2013-2016.
Toiminnanjohtaja esittelee hankkeen hallitukselle. Perustetaan
hankkeelle johtoryhmä, johon nimetään Monimuotoiset perheet verkoston toiminnanjohtajat. Valtuutetaan johtoryhmä valitsemaan
keskuudestaan rekrytointityöryhmä ja tekemään esityksen
hankkeeseen palkattavista henkilöistä.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4. Talousasiat
4.1. Raha-automaattiyhdistyksen avustusesitys
Tiedoksi:
Raha-automaattiyhdistyksen hallitus esittää Sateenkaariperheet ry:n
kohdennetun avustuksen nostamista 100 000 eurosta 120 000 euroon.
Valtioneuvosto vahvistaa päätöksen tammi-helmikuun vaihteessa.
Avustusta haettiin 130 000 euroa. Korotusta haettiin järjestösihteerin
täysipäiväistämiseen sekä leiritoiminnan ja paikallistoiminnan kasvaviin
kuluihin. RAY:n avustusvalmistelija kertoi, että myönnetty 20 000 euron
korotus on tarkoitettu järjestösihteerin täysipäiväistämiseen. RAYn
kanssa sovittiin tarkastuksen tekemisestä Sateenkaariperheet ry:ssä
myöhemmin keväällä.
4.2. Helsingin avustuksen haku 31.1.
Esitys:
Haetaan Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalta avustusta vuodelle
2013 aiempien vuosien tapaan.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4.3. Muiden kaupunkien avustukset
Esitys:
Jos paikallistiimit aktivoituvat avustusten haussa, haetaan pienehköjä
avustuksia paikalliseen toimintaan kaikilla paikkakunnilla, jossa
paikallistiimit niin toivovat. Suunnitelmat käynnissä ainakin Turussa ja
Tampereella.
Päätös:
Haetaan Tampereen kaupungilta 2500 euroa.
4.4. Setan jäsenjärjestöavustus 28.2.
Esitys:
Haetaan Setan jäsenjärjestöavustusta vuodelle 2013.
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Päätös:

Esityksen mukaan.

5. Vuosikokousasiat
5.1. Vuosikokous 2013
Esitys:
Järjestetään vuosikokous la 9.2.2013 kello 18. Kutsu kokoukseen on
lähetetty jäsenille jo kahdessa jäsenkirjeessä. Tammi-helmikuun
vaihteessa ilmestyvässä jäsenkirjeessä julkaistaan myös kokouspaperit
tiedostolinkkeinä. Vahvistetaan kokouksen esityslista.
Päätös:
Esityksen mukaan. Lisätään esityslistalle esitykset
kannatusjäsenmaksujen suuruudesta.
5.2. Jäsenmaksu 2013
Esitys:
Esitetään vuosikokoukselle, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksut
pidetään vuoden 2012 tasolla, eli 20 euroa perheen ensimmäiseltä
jäseneltä ja 5 euroa muilta perheenjäseniltä. Päätetään
kannatusjäsenmaksujen suuruudesta yksityisille henkilöille ja
yhteisöille.
Päätös:
Varsinaisen jäsenen maksut 20 euroa perheen ensimmäiseltä jäseneltä
ja 5 euroa muilta perheenjäseniltä. Kannatusjäsenmaksu 30 euroa
yksityisille henkilöille ja 200 euroa yhteisöille.
5.3. Tilintarkastajat 2013
Esitys:
Esitetään vuosikokoukselle tilintarkastajiksi 2013 Virva Saarinen (ent.
Kinnunen), HTM-tilintarkastaja ja varatilintarkastajaksi Aarto Hirvi,
HTM-tilintarkastaja.
Päätös:
Esityksen mukaan.
5.4. Tilinpäätös 2012 ja tilintarkastus
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee tilinpäätöksen. Hallitus vahvistaa ja
allekirjoittaa tilinpäätöksen. Tilintarkastus toimitetaan 29.1.2013.
Päätös:
Esityksen mukaan.
5.5. Toimintakertomus 2012
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee toimintakertomuksen 2012. Päätetään
toimintakertomuksen hyväksymisestä esitettäväksi vuosikokoukselle.
Päätös:
Esityksen mukaan.
5.6. Toimintasuunnitelma 2013
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman 2012.
Päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisestä esitettäväksi
vuosikokoukselle.
Päätös:
Esityksen mukaan.
5.7. Talousarvio 2013
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee talousarvion 2012. Päätetään
talousarvion hyväksymisestä esitettäväksi vuosikokoukselle.
Päätös:
Esityksen mukaan.
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6. Edustukset
6.1. Nelfan vuosikokous
Esitys:
Toiminnanjohtaja edustaa yhdistystä Nelfan ensimmäisessä
vuosikokouksessa Lontoossa 23.3.2013. Vuosikokous järjestetään
Nelfan hallituksen kokouksen yhteydessä, jonka matkakuluihin haettu
avustusta Ulkoministeriöstä.
Päätös:
Esityksen mukaan.
7. Paikalliskuulumiset
Kuullaan ja kirjataan pöytäkirjaan kuulumisia eri paikkakunnilta.
7.1. Helsinki:
7.2. Turku:
7.3. Mikkeli:
7.4. Jyväskylä:
7.5. Tampere:

Arkipäivätapaamiset alkavat Kotolassa 12.2. Tapaamisia joka toinen
viikko.
27.1. järjestetään parisuhdetyöpaja.
Hiljaista eloa. Voitaisiin yrittää ottaa yhteyttä lähialueidenkin perheisiin.
Suunnitellaan yhteisiä tapaamisia Jyväskylän ja Mikkelin kesken.
Uusi sählyvuoro saatu huonoon aikaan, liian myöhään.
Tampere teki tarkennetut suunnitelmat avustushakemusta ajatellen.

8. Seuraava kokous
Esitys: Esitetään uudelle hallitukselle järjestäytymisajankohdaksi lauantaita 16.2. kello 10-15
Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki.
Päätös: Esityksen mukaan.
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