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1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumat
 10.9. Suomen Kasperin lehdessä toiminnanjohtajan henkilökuva
1.2. Ajankohtaista
 Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen ohjausryhmän kokous 27.8.
 Perhesuhdekeskuksen toiminta-ajatus esitelty Setan puheenjohtajille 30.9.
 Tutkimushankkeen ohjausryhmä aloitti työskentelyn 30.9.
 Yhdistys antoi lausunnon translaista 19.9.
 Perheaikaa.fi-hankkeen varoilla teetetään opas sateenkaariperheiden lapsille ja
nuorille
 Työntekijät tapasivat Helsingin perhepalveluiden päälliköt 10.9. ja sopivat
yhteistyöstä useissa eri kysymyksissä
 Soste kävi Kotolassa jäsenvierailulla 10.9.
 Kansallisen adoptio-ohjelman lobbausverkoston kokous aloitti työskentelyn 11.9.
Yhdistys mukana varmistamassa, että mies- ja naisparien adoption edistäminen
olisi mukana ohjelmassa.
 Sateenkaariperheet ry, Seta, Amnesty, Ihmisoikeusliitto ja Trasek tapasivat
pääministerin 22.9. ja keskustelivat hallituskauden loppumetrien
lainsäädäntöhankkeista.
 Kaikkien perheiden Suomi -hanke kutsunut lapsi- ja perhejärjestöjä koolle 23.9.
keskustelemaan huolto- ja tapaamislain uudistamistarpeista. Olennainen laki
apilaperheille.
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Toiminnanjohtaja osallistui ensimmäistä kertaa lapsiasianeuvottelukunnan
kokoukseen 24.9. yhdistyksen edustajana.
Yhdistykseltä pyydetty kirjallinen lausunto lakivaliokuntaan isyyslaista 30.9.
1.9. aloitti harjoittelija Pilvi ja 6.10. aloittaa harjoittelija Maaren. Molemmat on
harjoittelussa marraskuun lopulle saakka.
Ilga-Europen vuosikokous 8.-12.10. Riiassa
Ilgan vuosikokous 26.10.-1.11. Meksikossa.
Toiminnanjohtaja pois toimistolta (Ilgan vuosikokouksessa ja lomalla) 24.10.-7.11.

2. Ajankohtaiset tapahtumat
2.1. Tapahtumien ilmoittautumistilanteet
Tiedoksi:
Syksyn perhevalmennuskursseille ilmoittautunut paljon osallistujia,
talvileirin ilmoittautumisia ei vielä avattu, syysloman koululaisten
päiväleiri melkein täynnä.
3. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
3.1. Vaikuttamistyön ajankohtaiskatsaus
Tiedoksi:
Toiminnanjohtaja esitteli vaikuttamistyön ajankohtaisia asioita:
äitiystyöryhmä, avioliittolaki, hedelmöityshoitosuositus, kotihoidontuki,
perhevapaat, translaki, yhdenvertaisuuslaki, tapaamiset pääministerin
ja yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa, verkostopalaveri huolto- ja
tapaamislain uudistamistarpeista, adoptio-ohjelma.
4. Hanke-asiat
4.1. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen jatko
Päätös:
Hallituksen mielestä Monimuotoiset perheet -verkoston yhteinen
vaikuttamistyö on toiminut hyvin ja sen jatkaminen myös hankkeen
jälkeen on tärkeää. Muodon osalta jatkohanke vaikuttaa luontevalta
tavalta jatkaa. Vielä ei olla valmiita tekemään johtopäätöksiä toiminnan
vakituisesta muodosta. Sateenkaariperheet ry on alustavasti
käytettävissä jatkohankkeenkin hallinnoijaksi, jos verkosto niin toivoo.
Yhdistyksellä on paljon hankkeita käynnissä. Hankkeiden hallinnoitiin
tarvitaan myös riittävät resurssit. Tämän hankkeen hallinnointia
halutaan priorisoida.
5. Toiminnan suunnittelu
5.1. Miestoiminnan kehittäminen
Esitys:
Keskustellaan miestyöryhmän toimenpide-ehdotuksista ja niiden
priorisoinnista. Tehdään tarvittavat päätökset ensi vuoden osalla
toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä.
Keskustelu:
Esitykset toimiston tehtäviksi 2015 hyviä. Pidemmän ajan tavoitteista
pohdittiin, että vanhemmuuskumppanien tutustumispalvelun
toteuttamiseksi voisi etsiä tekijöitä omaa tiedotusta laajemmin,
esimerkiksi Setan kautta. Nettisivujen sisällöt on selkeimmin toimiston
työtä, mutta ei oteta ensi vuoden toimintasuunnitelmaan vielä.
Vertaistoiminnan osalta todettiin, että tukihenkilötoiminta voi olla
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Päätös:

hankalaa järjestää. Ohjataan sinuiksi-hankkeeseen tukihenkilöä
tarvitsevat. Adoptiomahdollisuuksien lisääminen adoptio-ohjelmaan
tärkeää.
Perustetaan pysyvä miestyöryhmä. Etsitään kiinnostuneita hallituksesta
ja jäsenistöstä. Seuraavassa kokouksessa vahvistetaan kokoonpano.
Mukaan saa tulla myöhemminkin. Ei enää vahvisteta erikseen
hallituksessa vuoden 2015 mittaan mukaan tulleita. Kokoontuu arviolta
3-4 kertaa vuodessa, tai tarvittaessa. Työryhmä nimeää keskuudestaan
puheenjohtajan, joka kutsuu työryhmän kokoon ja valmistelee
esityslistan käyttäen apunaan henkilöstöä. Korvataan työryhmän
jäsenille matkakulut. Työryhmän tehtävänä kehittää yhdistyksen
miestoimintaa sekä edistää miehille olennaisten yhteiskunnallisten
uudistusten ja perheellistymismahdollisuuksien toteutumista. Seuraa,
ideoi ja tekee ehdotuksia hallitukselle.

5.2. Vuoden 2015 kesäleiri
Esitys:
Järjestösihteeri esittelee suunnitelmat vuoden 2015 kesäleirin osalta.
Tehdään asiaan liittyvät tarvittavat päätökset.
Keskustelu:
Tuetun lomatoiminnan kriteerit hankalia meidän näköisen
leiritoiminnan osalta: ilmoittautumiset sulkeutuu niin varhain, perhe voi
päästä vain joka toinen vuosi, ei koko leirikeskus itselle, pienempiä kuin
meidän leirit, kaikki eivät pääse osallistumaan. On kuitenkin hyvä, jos
tarjolla on monenlaista toimintaa. Tuettu lomatoiminta voisi täydentää
meidän toimintaa. Jos tuettuja lomia tulevaisuudessa järjestetään, ne
on ensisijaisesti vapaata yhdessäoloa ja itseorganisoituvaa
vertaistoimintaa. Yhdistys sopii loman ajankohdan yhteistyökumppanin
kanssa, yhteistyökumppani vastaa kaikesta ohjelmasta, sovitaan
yhteistyökumppanin kanssa, että jättävät ohjelmaan tilaa
itseorganisoituvalle vertaiskeskustelulle. Järjestetään omat tuetut
lomat sellaisissa pienissä kohteissa, joissa koko paikka varataan
sateenkaariperheille, jotta itseorganisoituvalle vertaistuelle olisi
mahdollisimman hyvät edellytykset.
Päätös:
Tuettu lomatoiminta ei voi korvata yhdistyksen omaa leiritoiminta, vaan
tulla sen rinnalle uutena toimintamuotona, joka palvelee hyvin eri
tavoitteita kuin yhdistyksen oma leiritoiminta. Jos tulevaisuudessa
saadaan rahoitus vertaistoiminnan koordinaattorin palkkaamiseen,
voidaan aloittaa uuden toimintamuodon kokeilu edellisten rinnalla. Jos
uutta työntekijää ei saada, tuettua lomaa voidaan kokeilla vain jos se
korvaa jonkun nykyisen leirin. Kesäleiriä ei voida korvata. Tuettua
lomaa halutaan kuitenkin kokeilla vuonna 2016. Päätetään keväällä
2015, kun tiedetään onko lisää henkilöresurssia, järjestetäänkö tuettu
loma vuonna 2016 esim talvileirin sijasta vai muun leiritoiminnan
lisäksi.
Paula Myöhänen poistui kello 12. Lounastauko kello 12-13.
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5.3. Toimintasuunnitelma 2015
Esitys:
Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma 2015.
Päätös:
Vahvistettiin pienin muutoksin. Myönnetään toiminnanjohtajalle
valtuudet tehdä tyylilliset ja pienet sisällölliset korjaukset
vuosikokouksessa vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan.
6. Talousasiat
6.1. Talouskatsaus
Esitys:
Päätös:

Toiminnanjohtaja esittelee tammi-elokuun tuloksen ja tulosennusteen
2014. Tehdään tarvittavat päätökset yli/alijäämän osalta.
Laitetaan ylijäämä säästöön oman pääoman kasvattamiseksi.

6.2. Talousarvio 2015
Esitys:
Vahvistetaan varsinainen talousarvio 2015, talousarvioerittely sekä
vertailutalousarvio sen tilanteen varalta, että avustukset eivät
kasva lainkaan. Valtuutetaan toiminnanjohtaja tekemään summaltaan
pienet korjaukset vuosikokouksessa vahvistettavaan talousarvioon.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6.3. Määrärahojen varaaminen paikallistoimintaan 2015
Esitys:
Vahvistetaan paikallistiimeille vuodelle 2015 varattavat määrärahat.
Päätös:
Vahvistetaan paikallistiimien määrärahat vertailutalousarvion
mukaisesti. Jos avustukset nousevat vuodelle 2015, päätetään
määrärahojen korotuksesta tammikuussa 2015. Vahvistetaan
ensimmäistä kertaa määrärahojen suuruudet elokuussa vahvistettujen
kriteerien mukaisesti. Kriteereistä poiketen päätetään loiventaa uusien
kriteerien vaikutusta vuoden 2015 osalta siten, että osanottajamääriä
painotetaan vuonna 2015 vain 30 % osuudella koko potista. Vuonna
2016 sovelletaan suunniteltua 40 prosenttia. Päätöksessä huomioitiin
seuraavat osallistujamäärät vuonna 2013 ja seuraavat
toimintasuunnitelmien 2015 pisteytykset:
Helsi
Toimintasuunnitelman 2015 arviointi
0-2 Vastaa tavoitteita
2
0-2 Monipuolista
2
0-2 Vertaistuellisuus
2
0-2 Monimuotoisuus
2
0-1 Valtakunnallisuus
1
0-1 Omat varat / ilmaiset tilat
0
Pisteitä yhteensä
Osallistujien määrä 2013

Jyväsk

Kymenlaak Oulu

Pori

Seinäjo Tampere Turku

1
1
1
0
0
1

1
1
1
0
0
1

1
1
1
0
0
0

1
0
1
0
0
0

1
1
1
0
0
0

1
2
2
1
0
1

2
2
2
2
0
1

9

4

4

3

2

3

7

9

1065

240

100*

110

100*

100*

190

170

Yllä mainittujen tietojen pohjalta, ja ottaen huomioon sen, että kaikki
paikallistiimit eivät esittäneet niin paljoa kuluja kuin laskennallinen
malli olisi myöntänyt heille määrärahoja, hallitus päätti varata
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seuraavat summat paikallistiimien käytettäviksi vuonna 2015. Kulujen ei
tarvitse toteutua tarkasti näiden kulutilien mukaisesti.

Varattava määräraha
Tarjoilukulut
Vuokrakukut
Palkkiokulut
Tarvikekulut
Lastenhoito
Retkikulut
Pridet
Ilmoituskulut
kaupungin avustus
YHT (ray)
Yht (sis. Kaupunki)

Helsi

Jyväsky Kymenlaak Oulu

300

30
110

200
200
50
200
150

Pori

Seinäjo Tampere Turku

30
100

300

440
310
100

200
300
500
100

50

100

150

200

400

-800
200
1000

-500
800
1300

40
50
350

100

120

20
1100

400

100

300

200

Näiden paikallistoiminnan peruskulujen lisäksi varataan LISÄKSI
seuraavat määrärahat koululaisten toimintaan ja kansainvälisen
sateenkaariperhepäivän tapahtumiin:
Koululaisten toiminta:
Helsinki 400 euroa
Tampere 260 euroa
Turku 150 euroa
Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän tapahtumat:
Tampere 100 euroa
Turku 400 euroa (valtakunnallinen sateenkaariperheristeily)
6.4. Raha-automaattiyhdistyksen avustushakemus
Esitys:
Haetaan Raha-automaattiyhdistykseltä 233 000 euroa yleisavustus
vuodelle 2015. Lisäksi haetaan 240 000 euroa C-avustusta Kaikkien
perheiden Suomi -hankkeelle. Valtuutetaan toiminnanjohtaja
valmistelemaan avustushakemukset ja sen perustelut.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6.5. Helsingin ja Turun kaupunkien avustushakemukset
Esitys:
Haetaan Helsingin ja Turun kaupungeilta avustusta vuodelle 2015
edellisten vuosien tapaan. Valtuutetaan toiminnanjohtaja
valmistelemaan hakemukset yhteistyössä paikallistiimien kanssa ja
päättämään haettavien avustussummien suuruuden. Molemmat
avustushaut päättyvät ennen seuraavaa hallituksen kokousta.
Päätös:
Esityksen mukaan.
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6.6. Yhteinen sateenkaaritoimisto 2016
Esitys:
Keskustellaan Setan, Sateenkaariperheiden, Hesetan ja
Regnbågsankanin alustavista tunnusteluista yhteisten toimitilojen
osalta. Päätetään toiminnanjohtajan neuvotteluvaltuuksista tässä
vaiheessa.
Päätös:
Ei haluta levittää työntekijöitä useampaan toimipisteeseen. Täytyy siis
etsiä uusia toimitiloja. Yksin ei saataisi riittäviä ryhmätiloja, joten
yhteistilat paremmat. Yhteistilat Setan kanssa edistäisivät yhteistyötä.
Selvitetään voisiko jäädä mahdollisuus käyttää myös Kotolan tiloja,
vaikka omat tilat muualla. Yhteistilojen Setan kanssa pitää olla
lapsiystävälliset. Tuodaan asia seuraavan kerran hallitukseen kun
yhteistyökumppanit ovat neuvotelleet alkuvuodesta.
6.7. Uusi verkkopalvelusopimus Osuuspankin kanssa
Esitys:
Avataan Sateenkaariperheet ry:lle (Y-tunnus 2278089-6) Yrityksen OPverkkopalvelusopimus Helsingin Osuuspankkiin. Nimetään yhdistyksen
OP-verkkopalvelusopimuksen käyttäjiksi liitteen mukaiset käyttäjät.
Valtuutetaan toiminnanjohtaja Juha Jämsä (sotu)
allekirjoittamaan sopimus edellä mainituin ehdoin ja vastaanottamaan
ja hyväksymään Yrityksen OP-verkkopalvelusopimuksen yleiset ehdot
sekä poistamaan vanha OP-verkkopalvelusopimus.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6.8. Varainhankinnan ostot
Hallitus päätti aiemmin lakkauttaa varainhankinnan tarvikemyynnin. Päätöksen jälkeen on
ainoastaan myyty pois vanhoja varastoja. Nyt sateenkaariliput ovat loppuneet. Muita
tuotteita on vielä jonkin verran jäljellä.
Esitys:

Päätös:

Lahjoitetaan myymättömiä tuotteita eteenpäin, esim. lasten T-paitoja
ja putkihuiveja tapahtumien osallistujille. Tilataan uusi erä
sateenkaarilippuja, mutta ei myydä tästä eteenpäin mitään muita
tarvikkeita kun lippuja. Työntekijät eivät osallistu myyntitöihin eikä
niiden organisointiin.
Lopetetaan kaikki valtakunnallisen yhdistyksen varainhankinnan
tarvikemyynti. Esimerkiksi Prideilla paikallistiimit voi esitellä toimintaan
ja halutessaan järjestää varainhankinnan tarvikemyyntiä oman
harkintansa mukaan. Valtakunnallinen yhdistys (hallitus + työntekijät)
eivät osallistu lainkaan varainhankinnan tarvikemyynnin
toteuttamiseen, organisointiin tai tavaroiden säilyttämiseen.
Paikallistiimien tulee organisoida toiminta täysin itsenäisesti. Tuotot
pitää tallettaa yhdistyksen tilille, jolloin ne varataan kyseisen
paikkakunnan määrärahoihin lisätuotoiksi. Yhdistyksen varoilla ei voi
ostaa tarvikemyynnin varastoihin mitään. Yhdistyksen toimistolla olevat
tarvikemyynnin varastot käytetään muihin tarkoituksiin tai annetaan
pois, esimerkiksi paikallistiimeille.
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7. Seuraava kokous
Esitys: La 8.11. kello 11-16 Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki. Huom: kellonaika!
Päätös: Esityksen mukaan.
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