PÄÄTÖSLUETTELO 7/2014
Helsinki 4.12.2014

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

La 8.11.2014 klo 11.00–16.00
Kotola, Yrjönkatu 29 A, Helsinki

Läsnä:

Emmi Pihlajaniemi
Krister Karttunen
Sari Kemppinen
Joanna Marjanen
Paula Myöhänen
Iina Särkkä

puheenjohtaja

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja, sihteeri

varajäsen

1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumat
 22.9. Kansan Uutiset uutisoi yhdityksen tapaamisen pääministerin kanssa
http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/3233678/ihmisoikeusjarjestotvetosivat-paaministeriin-suomen-translain-uudistus-jaamassa-puolinaiseksi
 21.8. Jyväskylän seurakuntien lehti Henki & Elämä uutisoi laajasti Sateenkaariparithankkeen parisuhdeviikonlopusta http://jyvaskylanseurakunta-fibin.directo.fi/@Bin/1bcefb56aeef9fc38b437ac8b6aea8cb/1413295562/application
/pdf/3533966/12%202014.pdf
1.2. Ajankohtaista
 Yhdistys lähetti 30.9. lausunnon lakivaliokunnalle isyyslaista
 Sateenkaariparit-hankkeen ohjausryhmä piti 1.10. kokouksessaan
Perhesuhdekeskus-ideaa hyvänä.
 Ilga-Europen vuosikokoukseen osallistui toiminnanjohtajan lisäksi Nelfan
hallituksen jäsenet Sari Kemppinen ja Iina Särkkä.
 Ilgan vuosikokoukseen osallistui toiminnanjohtajan lisäksi hallituksen jäsen
Krister Karttunen
 Toiminnanjohtaja pois toimistolta 24.10.-7.11.
2. Ajankohtaiset tapahtumat
2.1. Tapahtumien ilmoittautumistilanteet
Tiedoksi:
Perhevalmennusviikonlopun ilmoittautumiset suljettu. Talvileiri tuli
hetkessä täyteen.
3. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
3.1. Avioliittomielenosoitus
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Esitys:
Päätös:

Keskustellaan mielenosoituksen ajankohdasta, tiedottamisesta ja
järjestelyistä.
Ei uutta tietoa, Seta koordinoi.

3.2. Vaikuttamistyön ajankohtaiskatsaus
Tiedoksi:
Toiminnanjohtaja esittelee vaikuttamistyön ajankohtaisia asioita:
Äitiyslakityöryhmän mietintö luovutetaan ministerille 13.11. kello 11.
Uudesta hedelmöityshoitosuosituksesta keskustellaan Kelan
asiantuntijalääkärien kanssa 10.11. ja peruspalveluministerin kanssa
26.11. Kotihoidontukia koskeva lakiluonnos on todella huono kaikkien
monimuotoisten perheiden kannalta. Toivotaan, että hallitus ei ehdi
antaa sitä eduskunnalle ennen vaaleja. STM:stä on edelleen luvattu,
että monimuotoisten perheiden perhevapaita pohtiva työryhmä
nimitetään, mutta annettu ymmärtää, että se jää kevääseen. Translaista
pitäisi hallituksen tehdä esitys viimeistään 4.12., jotta ehdittäisiin
säätää tällä vaalikaudella. Ei näytä yhtään varmalta, että hallitus antaa
esityksen.
4. Hanke-asiat
4.1. Koulutushanke
Esitys:
Päätös:

Keskustellaan koulutushankkeen jatkosta. Päätetään hakea hankkeelle
avustusta OKM:n lanuke-määrärahasta joulukuussa.
Haetaan jatkohankkeelle rahoitusta varhaiskasvatus- ja
koulupainotuksella. Muuten hanke jatkaa samalla peruslinjalla. Haetaan
rahoitusta kahdeksi vuodeksi. Seuraavan lanuke-ohjelman mukaisesti
mietitään seuraavien hankkeiden painotuksia.

4.2. Äitiyshuoltohanke
Tiedoksi:
Rahoituksesta ei vielä tullut lisätietoa.
5. Miestyöryhmän kokoonpano
Esitys:
Vahvistetaan hallituksen 27.9 perustaman miestyöryhmän jäsenten
nimet. Toiminnanjohtaja tuo nimilistan kokoukseen.
Päätös:
Jatketaan kiinnostuneiden kyselyä. Vahvistetaan nimet seuraavassa
kokouksessa.
6. Syyskokousasiat
6.1. Syyskokous 2014
Esitys:
Järjestetään syyskokous pe 28.11.2014 kello 19. Kutsu kokoukseen on
lähetetty jäsenille jo jäsenkirjeessä. Kokouspaperit julkaistaan
kotisivuilla tiedostolinkkeinä 13.11.2014 mennessä. Vahvistetaan
kokouksen esityslista.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6.2. Jäsenmaksu 2015
Esitys:
Esitetään vuosikokoukselle, että jäsenmaksut pidetään vuonna 2015
vuoden 2014 tasolla, eli 20 euroa perheen ensimmäiseltä jäseneltä ja 5
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Päätös:

euroa muilta perheenjäseniltä. Kannatusjäsenmaksu 30 euroa
yksityisille henkilöille ja 200 euroa yhteisöille.
Esityksen mukaan.

6.3. Tilintarkastajat 2015
Esitys:
Esitetään vuosikokoukselle tilintarkastajiksi 2015 Virva Saarinen, HTMtilintarkastaja ja varatilintarkastajaksi Aarto Hirvi, HTM-tilintarkastaja.
Päätös:
Esityksen mukaan.
7. Venäjä-yhteistyö
Esitys:
Keskustelua:

Keskustellaan Venäjä-yhteistyön jatkosta ja kuullaan kuulumiset
Moskovan seminaarista.
Kutsu Moskovan sateenkaariperheseminaariin oli tullut jo aiemmin,
mutta Ilga-Euroopan kokouksessa Latviassa asiat saivat vauhtia.
Latviassa nousi esiin venäjän aktivistien katkeruuskin muun Euroopan
aktivisteja kohtaan: lupaatte auttaa, mutta ette tee oikein mitään.
Seminaari oli suunnattu psykologeille (venäjällä ei juuriaan
terapeutteja). Päätettiin, että Iina Särkkä lähtee edustamaan yhdistystä
seminaariin 2.-3.11.2014. Järjestäjät pyysivät esimerkkitarinaa
perheestä, jotakuta joka vastaisi kysymyksiin. Mutta käytännössä Iinan
rooli laajeni. Keskusteltiin esimerkiksi vertaisryhmätoiminnan
organisoinnista. Seminaarin järjestänyttä järjestöä Resursia pyörittää
naispari, joilla on lapsi. Osallistujina seminaarissa oli psykologeja,
muutama juristi ja vertaisia. Ulkomaisia puhujia Iinan lisäksi oli
saksalainen miespari, joilla kaksi adoptoitua lasta, jotka olivat mukana
matkassa. Osallistujia oli osiosta riippuen 30-100. Mukana oli myös
kolme hlbti-ihmisten vanhempaa. Yksityisfirmalle oli maksettu
tilaisuuden vartioinnista, jotta poliisi ei pääsisi häiritsemään tilaisuutta.
Osallistujia oli kuitenkin uhkailtu. Iina sai kuulla kauheita tarinoita
paikallisilta sateenkaariperheiltä. Tapasi perheitä, jotka sanoivat, että
pyrkivät Suomeen. Haluaisivat tulla maahanmuuttajina, ei hakea
turvapaikkaa, mikä sulkisi yhteydet kotimaahan. Kyselivät löytyisikö
töitä. Sateenkaari-ihmisistä tehdään tarinoiden mukaan Venäjällä
syyllisiä kaikkeen, koska se nähdään osana länsimaisuutta. Iina
ajattelee, että voisimme auttaa vertaisryhmien vetäjien tukemisessa ja
kouluttamisessa. Heillä tuntui olevan hyvin psykodynaaminen
lähtökohta, ei eväitä vertaistoiminnan vetämiseen. Iina on luvannut
työnohjata heidän vertaisryhmätoimintaa, ja tuoda Suomeen viestiä,
mikä on tilanne. Taloustilanne monella on huono, koska menettäneet
työnsä. Yleinenkin taloustilanne käännetään homojen syyksi. Marita
Karvinen vinkkasi, että Iina olisi yhteydessä Suomen lähetystöön ennen
matkaa. Lähetystöstä osallistuttiinkin seminaarin toiseen päivään, ja
sanoivat Resursin aktivisteille, että ilmoittakaa heille, jos saatte tietää
jotain, mutta älkää laittako sähköposteihin mitään yksityiskohtaisia
henkilötietoja. Kaikki postit luetaan. Tiedot voi auttaa jossain
myöhemmissä selvittelyissä. Suomen lähetystö saaneet uudet
ohjeistukset, joissa ovat valmiita osallistumaan turvaamaan
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Päätös:

8. Sääntömuutos
Esitys:
Päätös:

9. Jäsenasiat
9.1. Uudet jäsenet
Esitys:
Päätös:

ihmisoikeusperusteisia tilaisuuksia tms. Iina oli aktiivisesti yhteydessä
Ylen paikallistoimituksen tuttuun toimittajaan, joka teki jutun Iinan
matkasta ja Venäjän sateenkaariperheiden tilanteesta. Kirjoitettu
artikkeli oli Iinan mielestä todella laadukas. Artikkelin lisäksi oli
radiohaastattelu. Hallitus harkitsi tulevaisuudessa järjestettäväksi
esimerkiksi vaatekeräyksiä ja suomalaisia tukiperheitä.
Päätettiin kustantaa Iina Särkällä vuoden viisumi mahdollisia tulevia
matkoja varten.

Käydään ensimmäinen keskustelu ensi vuonna toteutettavaksi
suunnitellusta sääntömuutoksesta. Voimassa olevat säännöt liitteenä.
Toiminnanjohtaja valmistelee muutosesityksen seuraavaan
kokoukseen. Hallituksen jäsenille asetetaan kaksivuotiskaudet, hallitus
valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa. Nimenkirjoitusoikeus
myönnetään kullekin oikeudelliselle yksin. Yhdistyksen tarkoituspykälä
ajanmukaistetaan.

Toiminnanjohtaja esittelee jäsentilanteen. Päätetään uusista jäsenistä.
Esityksen mukaan.

10. Talousasiat
10.1.
Tositetarkastus
Esitys:
Vahvistetaan tositetarkastajien kertomus tositetarkastuksesta 16/2014.
Päätös:
Esityksen mukaan.
11. Edustukset
11.1.
Setan edustajakokous
Esitys:
Keskustellaan edustajakokouksen edustajatilanteesta ja mahdollisista
päätösasioista. Valitaan yhdistyksen esitykset Setan valtuuston
jäseneksi ja varajäseneksi.
Päätös:
Äänestetään Emmi Pihlajaniemiä ja Krister Karttusta Setan hallituksen
tehtäviin. Muut asiat jätetään kokousedustajien harkittaviksi.
Valtuustoon Sari Kemppinen, varajäsen Joanna Marjanen.
12. Paikalliskuulumiset
Kuullaan ja kirjataan pöytäkirjaan kuulumisia eri paikkakunnilta.
12.1.
Mikkeli oli Jyväskylän kanssa Hoplopissa. Jyväskylässä paljon uutta verta ja tekijöitä
12.2.
Helsingissä oli koululaisten päiväleirillä ollut tosi kivaa.
13. Muut esille tulevat asiat
13.1.
Nelfan vuosikokous maaliskuun vika viikonloppu
Päätös:
Lähetetään Iina Särkkä ja Sari Kemppinen kokoukseen edustamaan
yhdistystä.
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13.2.
Sateenkaariperheiden Eurooppapäivät 2015
Päätös:
Aloitetaan tiedottaminen.
14. Seuraava kokous
Esitys: Pe 12.12. kello 17-19 Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki. Kokouksen jälkeen
hallituksen ja henkilöstön pikkujoulu. Ehdotetaan vuoden 2015 hallitukselle vuoden
2015 ensimmäisen kokouksen ajankohdaksi la 24.1. kello 10-16.
Päätös: Esityksen mukaan. Pikkujoulua vietetään ravintola Queen Sabahissa.
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