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1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumia
 Lapsen Maailma 4/2013: Systeemi remonttiin. Toiminnanjohtajaa haastateltu Kaikkien
perheiden Suomi -hankkeesta.
 Helsingin Uutiset 20.4.2013 haastatteli toiminnanjohtajaa ja kertoi perhevalmennuksesta
 Helsingin Uutiset 24.4.2013 kertoi yhdistyksen yhteiskunnallisista tavoitteista
pääkirjoituksessaan.
 pelastakaasukupolvi.blogspot.fi -blogi pyysi ja julkaisi toiminnanjohtajan kirjoittaman
artikkelin Moninaiset perheet ja yhdenvertaisuus
 Sosten uutiskirje mainosti Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää 30.4.
1.2. Ajankohtaista
 OKM myönsi 60 000 euron avustuksen koulutushankkeen jatkamiseksi ajalla 1.6.201431.5.2015 (haettu 63 700).
 Setan myönsi yhdistykselle jäsenjärjestöavustusta 10 763 euroa (budjetoitu 7000).
 Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta myönsi yhdistykselle avustusta 4000 euroa (haettu
20 000, budjetoitu 5 000).
 UM myönsi avustusta 1000 euroa (haettu 3500, budjetoitu 2000).
 Sateenkaariperheen ero-opasta on lähetetty noin 200 parisuhdetyön ja eroauttamisen
toimipisteeseen.
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Koululaiskyselyn syksyllä 2012 toteuttanut opiskelija on jättänyt opinnäytetyönsä
tuotokset työntekijöille. Julkaistaan alustavia huomioita jäsenkirjeessä.
Kehityskeskustelut aloitettu työntekijöiden kanssa.
29.5. Raha-automaattiyhdistys suoritti rutiinitarkastuksen yhdistyksessä.
Isyyslain seurantaryhmän seuraava kokous tulossa 5.6., jolloin toiveita saada kuulla mitä
työryhmä on kaavaillut naisparien osalle.
Adoptiolautakunnan ja Kelan asiakasraadin kokoukset 23.4.

2. Ajankohtaiset tapahtumat
2.1. Pride-tapahtumien perhetapahtumat
Päätös:
Hankitaan varainhankintaan erä sateenkaarilippuja, jotka myydään
ennen Pride-kulkuetta. Hanna ideoi pride-viikolle toimistolle
päiväaikaan jotain tapahtumaa, viime hetken askartelutalkoot.
2.2. Koululaisten päiväleiri syksyllä
Esitys:
Järjestetään syksyn koululaisten toiminta Inarin leirin yhteydessä ja
yksipäiväisinä tapahtumina viikonlopun mittaisen päiväleirin sijaan.
Päätös:
Esityksen mukaan. Pyritään järjestämään syksyn aikana koululaisille
yksittäisiä tapaamisia ja tapahtumia, mahdollisesti myös syyskuun kvseminaarin yhteydessä. Joskus voisi järjestää sateenkaariperheiden
olympialaiset.
2.3. Tapahtumien ilmoittautumistilanteet
Tiedoksi:
Parisuhdeleirille ilmoittautunut 10 pariskuntaa, perhevalmennukseen
43 henkilöä ja kesäleirille ilmoittautunut 16 perhettä. Ruskaleirin
ilmoittautumiset avattiin vasta vapunaattona.
Keskustelu:
Jos tuntuu, että kesäleiri täyttyy jatkuvasti, täytyy harkita kahta
kesäleiriä.
3. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
3.1. Hedelmöityshoidot julkiselta sektorilta
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee Sateenkaariperheiden, Setan ja Trasekin
yhteisesti valmistelemaa lausuntoa sateenkaariperheiden hoitamisesta
julkisilla hedelmöityshoitoklinikoilla. Lausunto lähtenee ennen
hallituksen kokousta. Keskustellaan asiaan vaikuttamisen seuraavista
toimenpiteistä.
Päätös:
Lausunto lähti 30.4. Mietitään tavataanko ministeriä / erityisavustajaa
yhdessä kumppanien kanssa.
4. Johtosääntö
Esitys:

Käsitellään toiminnanjohtajan valmistelema ja työntekijöiden ja
työryhmän kommentoima luonnos johtosäännöksi. Päätetään
johtosäännön hyväksymisestä tai jatkokäsittelystä. Päätetään
taloussäännön mahdollisesta tarkentamisesta jossain myöhemmässä
kokouksessa.
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Päätös:

Keskusteltiin työryhmän esityksestä yksityiskohtaisesti. Päätettiin, että
toiminnanjohtaja valmistelee seuraavaan kokoukseen uuden version,
joka ottaa huomioon käydyn keskustelun.

5. Toimintasuunnitelma 2014
Esitys:
Keskustellaan vuoden 2014 toimintasuunnitelman päälinjoista.
Evästetään toiminnanjohtajaa toimintasuunnitelmaluonnoksen
kirjoittamisessa.
Päätös:
Käytiin yksityiskohtainen keskustelu ensi vuoden toimintasuunnitelman
linjauksista ja painotuksista. Päätettiin, että toiminnanjohtaja jatkaa
toimintasuunnitelman ja budjetin työstämistä käydyn keskustelun
pohjalta.
6. Talousasiat
6.1. Raha-automaattiyhdistyksen tarkastus yhdistyksessä 29.5.
Esitys:
Tehdään tarkastuksen mahdollisesti edellyttämät päätökset
talousasioiden hoidosta.
Päätös:
Tarkastus sujui hyvin, mitään merkittävää huomautettavaa ei löytynyt.
Ei tarvetta tehdä päätöksiä asian johdosta.
7. Hankkeet
7.1. Valokuvapankki
Esitys:

Päätös:

Päätetään valokuvapankin toteuttamisesta yhdistyksen omiin
tiedotustarpeisiin. Päätetään pankin perustamisesta ja sen
kustannuksista.
Käytettävistä valokuvista on hyvä olla aina kirjalliset sopimukset.
Kuvapankin teettäminen ilmaiseksi ammattilaisilla kohtuutonta.
Muutama ammattilainen kiinnostunut kuvapankin tekemisestä, jos
rahoitus löytyy. 10-15 kuvan kuvapankki maksaa arviolta useita
tuhansia euroja. Jää pohdittavaksi löytyykö budjetista rahaa tai löytyykö
mahdollisesti ulkopuolista rahoitusta. Toistaiseksi jatketaan kuvapankin
kerryttämistä vapaaehtoisvoimin. Asian käsittelyä jatketaan seuraavissa
kokouksissa ja ensi vuoden budjetin käsittelyn yhteydessä.

8. Seuraava kokous
Esitys: Yhdistyksen toimitilassa Kotolassa la 8.6. kello 13-15. Hallitus osallistuu ennen
kokousta Anna Moringin väitöstilaisuuteen Helsingin Yliopiston päärakennuksessa
kello 10-12. Lounas kello 12-13.
Päätös: Esityksen mukaan.
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