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PÄÄTETYT ASIAT:
1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumat
 19.2. MTV3:n nettiuutiset kirjoitti yhdistyksen lähettämästä avoimesta
vetoomuksesta kansanedustajille ja haastatteli toiminnanjohtajaa: Tasa-arvoinen
avioliitto - aiemmin verrattiin eläimiin - nyt odotetaan asiallisuutta
 19.2. STT: Tasa-arvoinen avioliittolaki eduskunnan käsittelyyn. Julkaistu ainakin
Turun Sanomissa. Kerrotaan yhdistyksen vetoomuksesta.
 20.2. Väli-Suomen sanomalehdet kirjoittivat avioliittolain lähetekeskustelusta ja
haastattelivat toiminnanjohtajaa
 21.2. Kansan Uutiset mainitsee uutisessaan yhdistyksen jäsenkirjeen: Eduskunnan
homokeskustelussa muistutettiin: ”Te puhutte teidän naapureistanne”
 21.2. Aamulehdessä olleessa mielipidekirjoituksessa viitataan toiminnanjohtajan
antamaan haastatteluun Väli-Suomen sanomalehdille 19.2.
 1/2014 Monikkoperheet -lehti haastatteli koulutussuunnittelijan perhettä.
Mainittiin myös yhdistys Tiian työpaikkana.
 13.3. toiminnanjohtajan ja kansanedustaja Jani Toivolan mielipidekirjoitus
Helsingin Sanomissa: Perhevapaajärjestelmässä on räikeitä epäkohtia
 13.3. Iltalehti uutisoi HS:n mielipidekirjoituksesta
 17.3. Imatralainen. Moring mainitsee myös yhdistyksen artikkelissa Ydinperhe,
sateenkaariperhe ja yksinhuoltaja saavat yhä erilaisen kohtelun
 23.3. Ranneliike: Sateenkaariperheet julkaisi perhepoliittisen tavoiteohjelmansa
 2.4. Oulu-lehti: Sateenkaariperhe lapsen silmin -valokuvanäyttelyssä korostuu
perheen voima
 7.4. Kymen Sanomat, etusivulla iso kuva ja sisäsivulla artikkeli:
Sateenkaariperheiden paikallistoimintaa viriteltiin Kotkassa
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1.2. Ajankohtaista
 Koulutushankkeen ohjausryhmän kokous 4.3.
 Sijaissynnytysseminaarissa 12.3. yli 50 osallistujaa. Lähetettiin tiedote yhdessä
muiden järjestäjien kanssa.
 Adoptiolautakunnan kokouksessa sovittiin Pelastakaa lapset ry:n kanssa heidän
adoptioneuvonnan kehittämisestä sateenkaariperhekysymyksissä
 Parisuhdehankkeen avausseminaarissa 20.3. vajaa sata osallistujaa.
 Työntekijät keskustelivat Setan työntekijäpäivillä 21.3. esimerkiksi paikallistiimien
ja Setan paikallisjärjestöjen yhteistyöstä
 Paikallistoiminnan kehittämispäiville 22.-23.3. osallistui 19 eri henkilöä.
 Iina Särkkä ja Sari Kemppinen valittiin Nelfan hallitukseen vuosikokouksessa 29.3.
 Toiminnanjohtaja kuultavana lakivaliokunnassa avioliittolaista 3.4.
 Yhdistyksen uusi avustusvalmistelija Ray:ssa on Mirja Nyroos-Seppänen ja uusi
tarkastaja Anne Hedman. Mirjalla suurin osa Monimuotoiset perheet -verkoston
järjestöistä.
 Parisuhdehankkeen ensimmäinen ohjausryhmän kokous 9.4.
 Kotolan parisuhdepäivä järjestettiin 12.4.
 Nettiluento läheisille 15.4. Läheisten oppaan ensimmäinen versio julkaistu
sähköisesti. Muokattu versio painatetaan myöhemmin tänä vuonna.
 Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmän kokous 8.5. Tampereella
 Kelan asiakasraadin kokous 15.5.
 Miestyöryhmän toinen kokous 3.6. klo 18
2. Ajankohtaiset tapahtumat
2.1. Tapahtumien ilmoittautumistilanteet
Tiedoksi:
Kesäleiri täynnä, varalista täynnä, lapsenhoitajia ja keittäjiä tarvitaan.
Parisuhdeleiri täynnä. Syksyn perhevalmennuksiinkin jo
ilmoittautumisia.
2.2. Sateenkaariperhepäivä ja Pridet
Tiedoksi:
Sateenkaariperhepäivän tapahtumia neljällä paikkakunnalla, pridetapahtumia kahdella. Hallitus yrittää organisoitua myyntipöydän
järjestämiseen Helsinki Pridelle, varataan pöytä myyntitarvikkeille.
3. Hankkeet
3.1. Työnohjausharjoittelu
Esitys:
Työnohjaajaopiskelija Anu Welling käynnistää työnohjauksellinen
prosessin paikallistiimien kanssa. Prosessin suunnittelee hänen
kanssaan järjestösihteeri.
Päätös:
Esityksen mukaan.
3.2. Helsinki 2018
Esitys:

Nelfan hallituksen jäsenet Iina Särkkä ja Sari Kemppinen ovat alustavasti
ehdottaneet Nelfan hallitukselle, että Sateenkaariperheiden Eurooppapäivät voitaisiin järjestää Helsingissä vuonna 2018. Käydään alustava
keskustelu ajatuksesta ja järjestelyiden vaatimuksista.
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Päätös:

3.3. Tutkimushanke
Päätös:

Keskusteltiin asiasta. Hallituksessa alustavaa mielenkiintoa. Ennen kuin
sitoudutaan järjestämään, pitäisi saada kunnollinen rahoitus, jolla
saadaan toimintakulujen lisäksi ainakin osa-aikainen koordinaattori
vuodeksi. Osa käytännönjärjestelyistä ulkoistettaisiin, jos mahdollista.
Rahoitus varmistettava viimeistään vuoden 2016 aikana. Harkittava
suunnittelurahoituksen hakeminen. Kemppinen ilmoittaa Nelfan
hallitukselle, että emme tee päätöstä ainakaan vuonna 2014, emmekä
todennäköisesti myöskään vielä vuonna 2015, mutta olemme
alustavasti kiinnostuneet. Jos tapahtuma järjestetään, sen olisi hyvä
sijaita mahdollisimman lähellä Helsinkiä. Tilan pitäisi olla
mahdollisimman suuri. Osanottajia tiedossa parhaimmillaan 500-1000
henkeä. Koko perheen tapahtuma. Rahoitusmahdollisuuksia
selvitettävä. Myös Raha-automaattiyhdistyksen projektirahoitus
selvitettävä.

Jos rahoitus tulee, palkataan tutkija hankkeen ajaksi. Laitetaan paikka
julkiseen hakuun, ilmoitus ainakin mol.fi, yhdistyksen kotisivut,
facebook, yliopistot, Seta, yhteistyökumppanit. Valtuutettiin
toiminnanjohtaja tekemään ja julkaisemaan ilmoitus. Vahvistettiin
toimenkuva ja pätevyysvaatimukset. Haku jatkuu noin kolmen viikon
ajan. Tehdään haastattelut toukokuun lopulla ja hallitus vahvistaa
henkilövalinnan 7.6. kokouksessaan. Työsuhde alkaa lomien jälkeen.
Rekrytointityöryhmään valittiin toiminnanjohtaja, puheenjohtaja ja
tutkimuspäällikkö Anna Rotkirch pääyhteistyökumppani Väestöliitosta.
Rekrytointityöryhmä valitsee haastateltavat, haastattelee ja tekee
esityksen valittavasta henkilöstä. Hallitus saa väliaikatietoja.
Perustetaan hankkeelle ohjausryhmä, johon nimetään
toiminnanjohtajan ja tutkijan lisäksi edustaja jokaisesta
yhteistyötahosta heidän valintansa mukaan.

3.4. Koulutushankkeen jatkohanke
Esitys:
Toiminnanjohtaja kertoo kuulumiset koulutushankkeen
jatkohankeideoista, joita on työstetty ohjausryhmän kanssa. Hallitus
antaa mahdolliset evästykset jatkohankkeen suunnitteluun.
Päätös:
Uuden hankkeen pitää vastata meidän strategiassa asetettuihin
tavoitteisiin. Täytyy miettiä mikä kohderyhmä on. Onko kaikki lasten ja
perheiden kanssa työskentelevät vai joku valikoitu sektori, esim
varhaiskasvatus? Tehdäänkö yhteistyössä yksittäisen oppilaitoksen
kanssa vai laajemmin? Kehitetäänkö ammatillista koulutusta toisella
asteella, ammattikorkeakoulu- vai korkeakoulutasolla? Hallituksesta
mielestä tuntui hyvältä ajatus ammatillisen koulutuksen
kehittämishankkeesta, jossa on mahdollisuus kehittää myös
oppimateriaaleja ja testata niitä käytännön opetustyössä sekä pohtia ja
kehittää perheiden moninaisuuden huomioimista tiiviissä yhteistyössä
ammatillisten opettajien kanssa. Tällainen hanke voisi toimia myös
oppilaitosvetoisena ja tuottaa hyvää koko maahan. Millä perusteilla
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yhteistyöoppilaitos valittaisiin? Olisiko kehittämishankkeen lisäksi
mahdollista etsiä lisärahoitusta myös omalle
täydennyskoulutustoiminnalle nykyisen hankkeen tapaan?
3.5. Perhenetti-hanke
Esitys:
Solmitaan yhteistyösopimus Väestöliiton kanssa kumppanuudesta
Perhenetti-hankkeen jatkohankkeessa.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4. Seuraava kokous
Päätös: Mikkelissä la 7.6. kello 10-15.
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