PÄÄTÖSLUETTELO 4/2017
Helsinki 22.4.2017

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

La 22.4.2017 klo 10.00–15.00
Kurvi, Hämeentie 29, Helsinki

Läsnä:

Krister Karttunen
Marjukka Irni
Juha-Pekka Hippi
Petri Segerholm
Tiia Sudenkaarne
Emil Hellsten
Sari Kemppinen
Markus Oja

puheenjohtaja

Sanna Nevala
Kaisa Niittynen
Laura Valoma

työntekijä
työntekijä
työntekijä

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja, sihteeri

varajäsen
varajäsen

1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumat
Tässä listataan edellisen kokouksen jälkeen huomatut mediaosumat, jotka koskevat
yhdistystä tai yhdistyksen toimihenkilöitä (ei siis kaikkea sateenkaariperheteemaista)
 ei osumia
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.
 Tampere korotti avustustaan 1200 eurosta 1600 euroon vuodelle 2017
 Perhesuhdekeskus-hankkeen ohjausryhmä 4.3.
 Perhesuhdekeskuksen työntekijät aloittavat 2.5.
 Kaikkien perheiden Suomi –hankkeen johtoryhmä 4.5.
 Seuraava uutiskirje 31.5.
 Toiminnanjohtaja vuosilomilla, saldovapailla ja palkattomalla vapaalla 5.6.–1.9.
2. Jäsenkysely 2017
Esitys:
Päätös:

Vertaistoiminnan koordinaattori esittelee jäsenkyselyn tuloksia.
Kirjataan tulokset tiedoksi.
Esityksen mukaan.
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3. Toimintasuunnitelmalinjaukset 2018
Esitys:
Käydään työntekijöiden kanssa keskustelu vuoden 2018
toimintasuunnitelmalinjoista. Kirjataan käyty keskustelu
toimintasuunnitelman jatkotyöstämisen evästykseksi.
Päätös:
Vuositeemaksi valittiin ”Moninaiset perhesuhteet” (tai muu vastaava
otsikko). Perhesuhdekeskuksen laajan perhesuhde-käsitteen mukaisesti
kiinnitettään huomiota muihinkin perhesuhteisiin kuin lapsi/vanhempisuhteisiin. Esim isovanhemmat, sisarukset, serkut, puolisot, ystävät jne.
Toiminnan tasolla voisi olla isovanhempien toimintaa, leireille omaisia
mukaan, varamummien ja –ukkien ja lasten yhdistäminen,
paikallistoiminnassa läheiset mukaan, tempauspäiviä, tms.
Vaikuttamistyössä priorisoidaan eduskuntavaaleja (vs.
maakunta/presidentin vaalit). Vapaaehtoiskouluttajille pyritään
mahdollistamaan kohtaamisia tavalla tai toisella vaikka koulutushanke
päättyy. Kouluttajille annetaan mahdollisuus myös organisoida itse
kokoontumisiaan.
4. Lisää tiedoksi-asioita
4.1. Perhesuhdekeskus
Esitys:
Toiminnanjohtaja ja projektipäällikkö esittelevät Perhesuhdekeskuksen
aloituksen vaiheen. Kirjataan kuulumiset tiedoksi.
Keskustelu:
Työntekijät aloittavat toukokuun alussa. Ohjausryhmä kokoontui
ensimmäisen kerran 3.4. Ammatillista tukea Setan kentällä tarjoavien
toimijoiden kesken järjestetään palveluiden koordinointipalaveri
alkukesästä. Perhesuhdekeskuksen palvelut käynnistetään vasta kesän
jälkeen. Nettisivujen toteutus suunniteltu ja tarjouspyynnöt lähetetty.
Nettisivut julkaistaan kesän jälkeen, Facebook-sivu jo toukokuussa.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4.2. Sateenkaariperhepäivän tapahtumat
Esitys:
Toiminnanjohtaja ja vertaistoiminnan koordinaattori esittelevät
sateenkaariperhepäivän tapahtumien valmisteluvaiheen. Kirjataan
kuulumiset tiedoksi.
Keskustelu:
Tänä vuonna IDAHOTilla ja IFEDillä sama teema ”Love Makes a Family”.
Helsingissä koululaiset tekee retken (pienemmille lapsille mahdollisesti
vaihtoehtoinen retki), Turussa tapahtuma Happy Housessa,
Tampereella ulkoilua Sorsapuistossa, Kotkaan suunnitteilla ulkoilua.
Krister osallistumassa Amnestyn Idahot-suunnittelupalaveriin, jossa
muistuttaa perheteemasta.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4.3. Pride-juhlat
Esitys:
Keskustelu:

Toiminnanjohtaja ja vertaistoiminnan koordinaattori esittelevät pridetapahtumien valmisteluvaiheen. Kirjataan kuulumiset tiedoksi.
Pirkanmaan Prideilla tulee olemaan perheohjelmaa. Helsinki Prideilla
tulee olemaan noin 20 perhetapahtumaa. Meidän ohjelmat ei
suurimmalta osalta ehtineet viralliseen ohjelmaan, joka oli maksullinen
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Päätös:

ja hyvin lyhyen aikaa auki. Printtilehti tulee olemaan hyvin rajattu,
johon HeSeta tekee nostot. Siellä ei ole koko ohjelmaa. Väestöliitto on
kutsunut meitä heidän blokkiinsa kulkueessa. Blokin varaaminen on
tänä vuonna maksullista (800 euroa). Meidän ohjelmassa pyritään
huomioimaan esim. sukupuolen moninaisuus, koululaiset, lapsenteko,
miestentapaaminen. Järjestösihteeri menee Hanko Prideen pitämään
yhdistyksen pöytää, Hanko järjestää lastenohjelmaa. Turku pridessa
tehdään yksi isompi tapahtuma, jossa mainostetaan myös
juhlavuosijuhlaa.
Esityksen mukaan.

4.4. Sukupuolen moninaisuuden työryhmä
Esitys:
Työryhmän kokoonkutsuja esittelee työryhmän kuulumiset. Kirjataan
kuulumiset tiedoksi.
Keskustelu:
Ensimmäinen kokous on pidetty, 6 osallistujaa. Sovittiin, että Emil on
vetäjä. Perustettiin työryhmälle Facebook-ryhmä. Kaisa teki
muistiinpanot, jotka on jakanut työryhmälle tänään. Yhtenä teemana
pohdittiin pitäisikö olla avoin facebook-ryhmä kohderyhmälle.
Kartoitettiin, mitä tällä hetkellä tehdään vertaistoiminnassa ja
neuvonnassa. Pohdittiin, mitä voisi olla: Emil vetää työparin kanssa
vanhemmuusryhmää. Miten hyödynnettäisiin perheaikaa.fi-sivua?
Valtakunnallisuus ja monikanavaisuus on tärkeää. Aluksi järjestetään
ennen kaikkea toimintaa, joka ei ole suunnattu tarkkaan rajatulle
kohderyhmälle. Kaisa kaivelee sukupuolen moninaisuus –kyselystä
vastanneiden toiveita. Mitä muuta kuin vertaistoimintaa: nettisivujen
puhuttelevuus, nettisivuilla kutsutaan ja huomioidaan, kuvamateriaali
(miten sukupuolen moninaisuus kuvataan?), piirrosmateriaalia
työstetään. Koulutusyhteistyö esim kätilöliiton kanssa. Politiikka,
lainsäädäntöön ja palvelujärjestelmään vaikuttaminen jäi vielä
avoimeksi. Keskustelu aloitettiin. Seuraava tapaaminen ei ole vielä
sovittu. Tiia Sudenkaarne voisi selvittää tieteellisen seminaarin
järjestämistä sukupuolen moninaisuuden teemasta.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4.5. Juhlavuositoimikunta
Esitys:
Työryhmän kokoonkutsuja esittelee työryhmän kuulumiset. Kirjataan
kuulumiset tiedoksi.
Keskustelu:
Ollaan saatu yksi logoehdotus ja pitäisi olla tulossa toinen. Sopivan tilan
etsintä jatkuu ja päätös sen suhteen pitää tehdä ensi viikon aikana.
Näiden askelien jälkeen päästään ideoimaan kunnolla ohjelmaa.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4.6. Nelfan kuulumiset
Esitys:
Hallituksen jäsen Juha-Pekka Hippi esittelee kuulumiset Nelfan
vuosikokouksesta ja Nelfan toiminnasta. Kirjataan kuulumiset tiedoksi.
Keskustelu:
Nelfan vuosikokous oli hyvin riitaisa. Äänestettiin puheenjohtajan ja
varainhoitajan tehtävien päättämisestä. Tehtävät päätettiin lakkauttaa,
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Päätös:

4.7. Äitiyslaki
Esitys:
Keskustelu:
Päätös:

minkä jälkeen puheenjohtaja erosi hallituksesta. Hallitukseen valittiin
uusia jäseniä. 17.6. kokous järjestetään fyysinen kokous Barcelonassa,
jossa valitaan uusi puheenjohtaja.
Esityksen mukaan. Jos kokouksen aikataulu sopii Hipille, maksetaan
Hipin osallistuminen 17.6. kokoukseen.

Toiminnanjohtaja kertoo kuulumiset lakivaliokunnan kuulemisesta ja
asian etenemisestä eduskunnassa. Kirjataan kuulumiset tiedoksi.
Syksyllä suureen saliin.
Esityksen mukaan.

5. Toiminnanjohtajan sijaistus
Esitys:
Puheenjohtaja sijaistaa toiminnanjohtajaa tarvittaessa
toiminnanjohtajan poissaolon aikana 5.6.–1.9.2017
Päätös:
Esityksen mukaan.
6. Muut esille tulevat asiat
6.1. Päätettiin, että hallitus voi osallistua maksutta 9.5. koulutukseen, matkat maksetaan ite.
6.2. Poly-yhdistyksen käännöstyö etenemässä toteutusvaiheeseen. Markus Oja tekee
toukokuun kokoukseen ehdotuksen Sateenkaariperheiden ry osallistumisesta
hankkeeseen.
6.3. Lapsettomien lauantain mielipidekirjoitus, Tiia Sudenkaarne valmistelee, lisäinfoa
myöhemmin.
6.4. Ilga-Euroopan kokous Varsovassa, asia toukokuun listalle.
7. Seuraavat kokoukset
Esitys:
Keskustellaan loppuvuoden kokousaikataulu uusiksi. Aikaisemmin
päätetyn aikataulun mukaisesti seuraava kokous olisi Turussa 20.5.
Päätös:
Turun kokous 20.5. siirrettiin kellonaikaa klo 12-18.
23.9. kokous siirrettiin kellonaikaa klo 14-18.
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