PÄÄTÖSLUETTELO 6/2013
Helsinki 8.9.2013

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

Su 8.9.2013 klo 11.00–17.00
Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki

Läsnä:

Emmi Pihlajaniemi
Joanna Marjanen
Paula Myöhänen
Liisa Rytkönen-Kontturi
Sari Makkonen (skype)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja, sihteeri

Kaikkien perheiden Suomi- hankkeen työntekijät osallistuivat kokouksen alkuosaan kello 11-12.
Keskusteltiin vaikuttamisyhteistyöstä yhdistyksen ja hankkeen kesken.

PÄÄTÖKSET
1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumia
 Prideviikon lastenkirjaseminaarista 26.6. kertoivat ainakin Demari ja Kuvittaja.
 HS 8.6. "Sateenkaariperheissäkin riidellään". Anna Moringin ja eronneen haastattelut.
Mainitaan yhdistyksen ero-opas
 11.8. Vasabladet ja Österbottens Tidning julkaisivat koko sivun artikkelin yhdistyksen
perheleiristä Pietarsaaressa.
1.2. Ajankohtaista
 Kesäleirille osallistui noin 100 henkeä
 Helsinki Pride -viikon tapahtumissa oli runsaasti osanottajia
 Oikeusministeri päätti kesäkuun lopussa, että sijaissynnytyslakia ei ryhdytä
valmistelemaan.
 12.6. Kotolan kaikkien työntekijöiden virkistysiltapäivä
 Kauden 2013-2014 tilavarauksista Kotolassa päätettiin 13.6.: Viikonloput lähinnä
Sateenkaariperheiden ja Adoptioperheiden käytössä.
 Jenni Kerppola-Pesun työsuhde alkoi 17.6. ja Tiia Aarnipuun 19.8.
 14.8. toiminnanjohtaja kävi STM:n kuultavana hedelmöityshoito-ohjeistuksesta
ministeriön kiireettömän hoidon periaatteet -asiakirjan uudistamisesta
 19.8. toiminnanjohtaja kävi OM:n isyyslakityöryhmän kuultavana
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Adoptiolautakunnnan täysistunto 19.8., Anna Moring edusti yhdistystä,
adoptiotoimijoiden kanssa suunniteltiin Kelan SV94-lomakkeen täyttämistä
sateenkaariperheiden adoptioneuvonnan yhteydessä, jotta Kela voi maksaa isyysrahaa jo
adoptioneuvonnan ajalta. Kuultiin, että Helsingissä on jo tehty ("avoimen adoption")
yhteydenpitosopimus apilaperheessä, mistä ounasteltiinkin apua joillekin apilaperheille.
20.8. Perhenettihankkeen kokous, jossa pohdittiin mahdollista jatkohanketta
22.8. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen toimitilan tupaantuliaiset Kotolan ja momuverkoston henkilöstölle
23.8. KPS-hankkeen vaikuttamistyön kehittäjäryhmän kokous
28.8. Pohjolan edustaja kävi esittelemässä yhdistyksen vakuutuksia
Seuraava KPS-hankkeen johtoryhmän kokous 25.9.
Keväällä harjoittelijana toiminut Hanna Tukia tulee syksyksi KPS-hankkeen harjoittelijaksi
Heinäkuussa tavattiin STM:n adoptio-opasta työstävät virkamiehet
Varsinaisen toiminnan työntekijät kokoontuvat kerran viikossa viikkopalaveriin. Sen lisäksi
kaikki työntekijät (mukaan lukien Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen työntekijät)
kokoontuvat kerran kuukaudessa kuukausipalaveriin.
31.8. puheenjohtaja osallistui Setan pj-tapaamiseen

2. Ajankohtaiset tapahtumat
2.1. Tapahtumien ilmoittautumistilanteet
Tiedoksi:
Syysleirille ilmoittautunut 8 perhettä. Leiri toteutetaan. Vanhemman
Neuvo -ryhmään on ilmoittautunut vasta 5 henkilöä (mahtuu
kahdeksan). Porin perhevalmennusviikonloppuun on ilmoittautunut 14
henkilöä. Helsingin iltakurssille ilmoittautuneita jo 18 henkilöä.
Molemmat kurssit toteutuvat varmasti. Marraskuun parisuhdekurssille
on ilmoittautunut 4 paria (mahtuu kahdeksan paria).
2.2. EU-hankkeen työpaja Helsingissä
Esitys:
Tehdään Helsingin työpajan 19.-22.9. osalta tarvittavat päätökset.
Kuullaan kuulumiset tapahtuman järjestelyistä.
Päätös:
Ei tarvitse tehdä päätöksiä. Työryhmä kokoontui eilen. Ohjelma alkaa
olemaan kasassa, laitetaan sitten koko hallitukselle. Perjantaina
tarkoitus viettää yhteistä iltaa: kutsutaan hallitusta, työntekijöitä, Setaa
yms. Sunnuntaina mennään perheiden kanssa Harakkaan. Osallistujia
workshopissa Suomesta neljä (Hippi, Jämsä, Linda Hart, tamperelainen
opiskelija). Osallistujia noin 23-25 henkilöä. Perjantaina seminaari alkaa
Hotelli Helkassa.
3. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
3.1. Avioliittolaki
Esitys:
Keskustellaan Tahdon2013-kampanjan mahdollisista toiveista.
Päätös:
Eivät ole esittäneet toiveita. Toiminnanjohtaja osallistuu
tiedotustilaisuuteen 19.9. kun nimienkeräys päättyy.
3.2. Perhepoliittiset tavoitteet 2015-2019
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Esitys:

Päätös:

Käydään ensimmäinen keskustelu seuraavan poliittisen
tavoiteohjelman painopisteistä. Toiminnanjohtaja on työstänyt
keskustelun pohjaksi tiiviin pohjapaperin.
Päätettiin valmistella yhdistyksen vaikuttamistoimintaa ohjaava laaja
tavoiteohjelma, jossa on lueteltu kaikki ajankohtaiset perhepoliittiset
tavoitteet. Mahdollisesti valmistellaan tiiviimpi versio
eduskuntavaalitavoitteiksi. Tavoiteohjelmaa painotetaan valittavilla
painopistealueilla. Painopisteistä huolimatta vaikuttamistyössä on
tarkoitus pitää kaikki tavoitteet koko ajan mielessä ja reagoida sen
mukaan mikä milloinkin on julkisessa keskustelussa tai lainsäädännön
prosessissa.
Painopistealueet olisi hyvä valita sellaisilta alueilta, joihin liittyy
nimenomaan poliittisia tavoitteita. (Toimintasuunnitelman painopisteet
sen sijaan suuntaavat omaa toimintaa.) Mahdollisista
painopistealueista eniten vastakaikua sai useamman vanhemman
perheiden asema, toiseksi eniten sateenkaariperheiden miesten asema.
Transtaustaisten perheiden asema on myös erittäin tärkeä, mutta koska
trans-asioissa toimii useita aktiivisia toimijoita (Seta, Transtukipiste,
Trasek), päätettiin tässä asiassa toimia nimenomaan verkoston
jäsenenä, ei valita teemaa omaksi painopistealueeksi.
Painopistealueisiin liittyy useita erillisiä perhepoliittisia tavoitteita,
esim. useamman vanhemman perheiden asemaan liittyy perhevapaaasioita, tapaamisoikeuksia, perheen sisäistä adoptiota, isyyslakia jne.
Tietysti on myös mahdollista valita painopistealueiden sijaan yksittäisiä
tavoitteita kärkitavoitteiksi. Hallituksen keskustelu tuntui kuitenkin
suosivan painopistealueen/-alueiden valitsemista.
Yksi uusi yksittäinen tavoite nousi esille hallituksen keskustelussa:
koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmat. Ajateltiin myös, että
hallituksen olisi hyvä muodostaa kanta sijaissynnytykseen osana
tavoiteohjelmaa.
Päätettiin valmistella tavoiteohjelma seuraavasti: hallitus käsittelee
ohjelmaa toisen kerran marraskuun kokouksessa, jonne
toiminnanjohtaja valmistelee uuden, täydennetyn version, jossa on
mietitty mitkä tavoitteet liittyy mihinkin mahdolliseen
painopistealueeseen. Hallituksen tammikuun kokous päättää
hallituksen lopullisen esityksen, joka lähetetään välittömästi jäsenille
tutustuttavaksi. Maaliskuun vuosikokous päättää tavoiteohjelman
hyväksymisestä. Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään
keskustelutilaisuus tavoiteohjelmasta.

3.3. Kaikkien Perheiden Suomi -hankkeen tavoitteet
Esitys:
Kaikkien perheiden Suomi -hanke ottaa hankkeen aikana ajettavaksi
verkoston yhteisten tavoitteiden lisäksi kultakin verkoston järjestöltä
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Päätös:

yhden perhepoliittisen tavoitteen, jonka ei tarvitse olla kaikkien
verkoston järjestöjen yhteinen. Kukin järjestö saa ehdottaa kahta omaa
tavoitetta hankkeelle. Näiden ehdotusten joukosta johtoryhmä sitten
valitsee kullekin järjestölle yhden "oman" tavoitteen siten, että "omat"
tavoitteet soveltuvat yhteen. Keskustellaan mitkä voisivat olla
Sateenkaariperheet ry:n omat tavoitteet, joita hankkeessa voisi edistää.
Ne voidaan valita monella perusteella, esimerkiksi sellaisia, joita ei itse
ehditä edistää, tai joita ajatellaan voitavan edistää nimenomaan
hankkeen kautta paremmin kuin oman vaikuttamistyön kautta.
Valittiin seuraavat kaksi tavoitetta: 1. Vanhemmuusolettama ja
mahdollisuus tunnustaa lapsi myös sateenkaariperheille. 2. Useamman
kuin kahden vanhemman juridinen vanhemmuus

4. Hankkeet
4.1. Sateenkaariperheiden lasten valokuvanäyttelyn kierrättäminen ("Turun näyttely")
Esitys:
Keskustellaan näyttelyn kierrättämisestä, sen aikataulusta ja
kustannuksista.
Päätös:
Kerran vuodessa voidaan maksaa lähetyskulut, ja mahdollisesti myös
matkakulut Marjukka Irnille näyttelyn ripustamista varten.
4.2. Sateenkaariperheiden tarinat -kirja
Esitys:
Keskustellaan Maria Rintamäen ehdottamasta ideasta kasata kirja
sateenkaariperheiden perheellistymistarinoista. Keskustellaan
yhdistyksen roolista hankkeessa ja julkaisemisen mahdollisista
vaihtoehdoista.
Päätös:
Hallituksen mielestä hanke on todella hieno ja haluavat kiittää
Rintamäkeä aloitteesta ja innosta. Avustetaan aineiston keräämisessä.
Jos hankkeelle ei löydy kaupallista kustantajaa, voidaan harkita teoksen
julkaisua joko sähköisesti yhdistyksen nettisivuille, books-by-demandpalvelussa tai omakustanteisena painatteena. Hallitus ei kuitenkaan
sitoudu mihinkään ennen kuin näkee käsikirjoituksen jonkinlaisen
version.
4.3. Lastenkirja-hanke
Esitys:
Lastenkirjaseminaariin osallistuneiden ammattilaisten on tarkoitus
tavata yhdistyksen toimijoita syksyn aikana ja tehdä suunnitelmia
hankkeen jatkosta. Hallituksen pitää huolehtia, että hanke pysyy
hallituksen käsissä.
Päätös:
Moring on luvannut kutsua kokoon seminaarin jälkikokouksen.
Puheenjohtaja osallistuu. Kerrotaan Pieni Karhulle, että voimme
tehdä jonkinlaisen ennakkotilauksen heidän
sateenkaariperheteemaisesta kirjahankkeestaan, jos saadaan nähdä
käsikirjoitus, ja mielellään myös kuvitus. Ennakkotilauksen koko olisi
todennäköisesti 100-200 kappaletta.
5. Toimintasuunnitelma
5.1. Toimintasuunnitelman 2014 hyväksyminen
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Esitys:
Päätös:

Hyväksytään toiminnanjohtajan esitys toimintasuunnitelmaksi 2014.
Esityksen mukaan. Tehtiin yksi korjaus.

6. Talousasiat
6.1. Vuoden 2014 talousarvio
Esitys:
Hyväksytään toiminnanjohtajan esitys talousarvioksi 2014.
Talousarvioluonnosta on käsitelty hallituksen edellisessä kokouksessa ja
sähköpostissa. Korotusta RAY:n avustukseen haetaan 65 000 euroa.
Paikallistoiminnan budjetin summaksi laitettiin jo aikaisemmin 2500
euroa. Paikallistoiminnan budjettiesitykset ylittävät tämän summan,
joten hallituksen on päätettävä miten käytettävissä olevat varat jaetaan
kaupunkien kesken. Toiminnanjohtaja tuo kokoukseen asiaa koskevat
laskelmat ja esityksen.
Päätös:
Esityksen mukaan. Siirretään paikallistoiminnan budjetin käsittely
seuraavaan kokoukseen.
6.2. Ray:n avustus vuodelle 2014
Esitys:
Päätetään hakea Raha-automaattiyhdistykseltä yleisavustusta /
kohdennettua avustusta 185 000 euroa ja projektiavustusta 210 000
euroa Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen jatkamiseksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6.3. Vakuutukset
Esitys:

Päätös:
6.4. Johtosääntö
Esitys:

Päätös:

7. Jäsenasiat
7.1. Uudet jäsenet
Esitys:
Päätös:

Pohjolan edustaja kävi tapaamassa toiminnanjohtajaa ja lupasi tehdä
tarjouksen yhdistyksen vakuutuksista ennen hallituksen kokousta.
Päätetään mitä vakuutuksia yhdistys ottaa.
Pohjolan tarjous aivan liian kallis. Toiminnanjohtaja jatkaa selvittelyä.

Päätetään vahvistaa toiminnanjohtajan kolmas luonnos johtosäännöksi.
Luonnosta on käsitelty asiaa varten perustetussa työryhmässä,
henkilöstön kanssa ja hallituksen kokouksessa (huhtikuussa).
Viimeisimmässä versiossa on huomioitu kaikki hallituksen edellisen
kokouksen toiveet. Toiminnanjohtajan valtuudet lyhytaikaisen
työvoiman palkkaamisessa on ainoa kohta, joka jäi edellisessä
hallituskäsittelyssä auki, ja se vaatii edelleen ratkaisunsa.
Työryhmä käynyt toiminnanjohtajan kolmannen luonnoksen läpi ja
todennut, että se vastaa hallituksen kokouksen keskusteluja.
Ratkaistaan toiminnanjohtajan toimivaltuudet väliaikaisen henkilöstön
palkkauksessa siten, että aikaraja on kolme kuukautta, ei kuutta
kuukautta. Muuten hyväksytään ilman muutoksia.

Toiminnanjohtaja esittelee jäsentilanteen. Päätetään uusista jäsenistä.
Päätettiin hyväksyä 55 uutta jäsentä ja myöntää ero yhdelle henkilölle.
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8. Edustukset
8.1. Nelfan hallituksen jäsenyys
Esitys:
Keskustellaan ja tehdään tarvittavat päätökset yhdistyksen
ehdokkaasta/ehdokkaista Nelfan hallitukseen, sekä heidän
matkakulujensa korvaamisesta.
Päätös:
Päätettiin ehdottaa kahta henkilöä. Matkakulujen korvaamisesta
päätetään myöhemmin. Periaatteessa kuluja korvataan vain jos
saadaan erillistä avustusta. Esitetään Iina Särkkää ja Sari Kemppistä.
Maaliskuun vuosikokoukseen lähtijää ei päätetä vielä. Tiedotetaan
Särkälle ja Kemppiselle päätöksistä.
8.2. Ilga-Europen vuosikokous Zagrebissa
Esitys:
Nimetään Emmi Pihlajaniemi ja Iina Särkkä yhdistyksen edustajiksi
vuosikokouksessa, ja maksetaan heidän matka- ja konferenssikulunsa.
Päätös:
Esityksen mukaan.
9. Paikalliskuulumiset
Kuullaan ja kirjataan pöytäkirjaan kuulumisia eri paikkakunnilta.
9.1. Mikkeli: Käytiin kesäkuussa Visulahdessa, kahdeksan perhettä, tehdään uudestaankin.
9.2. Jyväskylä: Tänään alkaa sähly, joka viikko. Joka kuussa yksi perhe esittelee
harrastuksensa = perhetapaamiset
9.3. Helsingissä paikallistiimiin tullut parikin uutta innokasta
10. Muut esille tulevat asiat
10.1.
Hallituksen (ja työntekijöiden) pikkujoulut 13.12.
Kokouksen jälkeen syödään yhdessä ja kutsutaan kaikki työntekijät mukaan.
10.2.
Polyamoria-yhdistyksen yhteistyöpyyntö
Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että normaali yhteistyö resurssien puitteissa on
tervetullutta. Perhepoliittista yhteistyötä harkitaan erikseen, jos sitä pyydetään.
10.3.
Setan hallituksen jäsenyys
Keskusteltiin lähtisikö joku meiltä ehdolle. Toiminnanjohtaja laittaa Setan viestin
asiasta paikallistiimeille.
11. Seuraava kokous
Esitys: Yhdistyksen toimitilassa Kotolassa la 9.11. kello 10-15.
Päätös: Esityksen mukaan.
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