PÄÄTÖSLUETTELO 8/2013
Helsinki 13.12.2013
SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

Pe 13.12.2013 klo 17.00–19.00
Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki

Läsnä:

Emmi Pihlajaniemi
Liisa Rytkönen-Kontturi
Sari Makkonen (saapui klo 17.34)
Tanja Rintala
Anu Pellinen

puheenjohtaja

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja, sihteeri

TEHDYT PÄÄTÖKSET

1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumat

8.10. Eurooppa-lehti kertoi Nelfan varapuheenjohtajan Juha Jämsän puheenvuorosta
komissaari Redingin tilaisuudessa: EU-politiikka tarvitsee vuoropuhelua.
http://www.europalehti.fi/eu-politiikka-tarvitsee-vuoropuhelua/

17.10. Iltalehti: Näin homoparit voivat hankkia lapsen Suomessa - ”Miesten asema
hankala” - haastateltu järjestösihteeriä
http://m.iltalehti.fi/perhe/2013101717617584_pr.shtml

18.10. Koulutussuunnittelijaa haastateltu Kainuun Sanomissa: "Sateenkaariperheet
vaarassa syrjäytyä"

30.10. Koulutussuunnittelijaa haastateltu Kajaanin Seurakuntalehdessä:
"Sateenkaariperheet toivovat ammattilaisilta suoria kysymyksiä".

6.11. ESS haastatteli toiminnanjohtajan. Artikkelin julkaisusta ei ole tietoa.

7.11. Helsingin Sanomat kirjoitti isyyslaista ja haastatteli toiminnanjohtajaa

13.11. toiminnanjohtajaa ja ministeriä haastateltiin isyyslaista Ylen aamu-TV-uutissa.

13.11. Hämeen Kaiku http://www.hameenkaiku.fi/viikko-hame/kuluttaja-ja-vapaaaika/16620-sateenkaariperheiden-vanhemmuus-kiireellisesti-kuntoon

15.11. LSKL:n uutiskirje uutisoi yhdistyksen isyyslakitiedotteen

25.11. STT haastatteli puheenjohtajan perhettä Anna Moringin väitöskirjaa koskevan
uutisen liitteeksi. Julkaisuajankohta auki.

5.12. LSKL:n uutiskirje uutisoi kevään 2014 parisuhde- ja eroseminaarin
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1.2. Ajankohtaista (tavallista pidempi toiminnanjohtajan matkan takia)
 19.12. Ray julkaisee avustusesityksensä
 13.12. toiminnanjohtaja oli mukana eduskunnassa luovuttamassa kansalaisaloitetta
yhdenvertaisesta avioliitosta eduskunnan puhemiehelle.
 Helsingin terveys- ja sosiaalivirasto ehdottaa yhdistykselle 4000 euron avustusta (haettu
27 000 euroa). Yhteistyössä Setan kanssa laitettu palautetta terveys- ja
sosiaalilautakunnan muutamilla jäsenille. Päätös jätetty pöydälle 26.11.
 Marraskuussa lähestytty kirjeellä suurta osaa niistä, joilta OM pyytänyt lausuntoa
isyyslaista
 Miten lapsia tehdään -tapahtuma transihmisille keräsi Kotolaan 6 kiinnostunutta perhettä.
Aletaan järjestämään säännöllisesti Trans Helsinki -viikolla.
 Setan edustajakokouksessa kaikki edustajapaikat käytössä
 Uusi painos Ero-oppaasta otetaan koulutushankkeen rahoilla vuodenvaihteen tienoilla.
Tiia ja Kaisa uudistaa tekstin, Elisa Bestetti tekee taiton uudestaan.
 Internetsivut siirretään joulukuun aikana uuteen webbihotelliin, palveluntarjoaja pysyy
samana. Katkoksia sähköpostissa kun muutos tapahtuu.
 Toiminnanjohtaja valittiin 19.11. Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen varajäseneksi
 Euroopan sosiaalirahaston uudella ohjelmakaudella 2014-2020 painopisteiksi on lisätty
syrjinnän ehkäiseminen, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt erikseen mainiten
 STM:n uusi äitiysneuvolaopas julkaistu lokakuussa. Oppaassa melko laajasti perheen
monimuotoisuudesta verkoston panoksen ansiosta.
 Ministeri Huovinen sai yhdistyksen viestin hedelmöityshoitojen saatavuudesta ja
korvattavuudesta vieraillessaan Perhehoitoliitossa 25.11. Samana päivänä tuli vihdoin
kutsu keskustelemaan asiasta ministerin valtiosihteerin kanssa.
 Verkosto lausui yhdessä perhevapaiden puutteista STM:lle, jotta monimuotoisten
perheiden perhevapaat todella otettaisiin käsittelyyn ensi vuonna hallitusohjelman
mukaisesti
 Helsingin arkitapaamiset nyt joka viikko
 Merja Rankinen palkattu työstämään talven aikana sateenkaariperheiden perhevalmennus
nettikurssiksi perheaikaa-fi-palveluun
 Maaliskuun parisuhde- ja eroauttamisseminaarin 20.3. tiedottaminen aloitettu ja
ilmoittautumiset käynnistetty
 Henkilöstön virkistysiltapäivä 25.11. ja Kotolan henkilöstön pikkujoulut 27.11. (teemalla
OPM = oma perhe mukaan)
 Syksyn mittaan on jatkettu Sateenkaariparihankkeen valmistelua Katajan kanssa: on
järjestetty yhdessä sateenkaariperheiden parisuhdevertaisohjaajien orientoiva kurssi, on
osallistuttu parisuhdepäiville, kokoonnuttu kumppanien kesken ja suunniteltu kevään
2014 toimintaa
 Uusi painos yleisesitteestä otetaan vuodenvaihteen tienoilla
 Kaikkien perheiden Suomi -hankkeella oli avajaisseminaari 20.11. Myös nettisivut ja FB
julkistettu.
 Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmän kokoukset 25.9. ja 18.11.
 Isyyslakityöryhmä luovutti mietinnön ministerille 12.11. Toiminnanjohtaja oli läsnä, käytti
puheenvuoron, jakoi yhdistyksen tiedotetta ja antoi haastattelun Ylelle.
 Koulutushankkeen ohjausryhmä 14.11.
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Kelan perhevapaiden raadin viimeinen tapaaminen 5.12. Yhdistys kutsuttaneen mukaan
myös seuraavalle toimikaudelle. Ehdotettu jäseneksi toiminnanjohtajaa, ja varajäseneksi
järjestösihteeriä.
16.12. tapaaminen MLL:n kanssa isyyslakilausunnosta
THL pyysi ja sai sateenkaariperheitä koskevia kommentteja Meille tulee vauva -kirjasen
uuteen painokseen. Kirjanen jaetaan kaikille ensimmäisellä neuvolakäynnillä.
Seuraavat jäsenkirjeet 4.12., loppiaisen jälkeen ja tammi-helmikuun vaihteessa
Vuoden 2013 matkalaskut toimitettava toiminnanjohtajalle 15.1. mennessä

2. Ajankohtaiset tapahtumat
2.1. Tapahtumien ilmoittautumistilanteet
Tiedoksi:
Talvileirille on ilmoittautunut 16 perhettä.
2.2. Keskustelutilaisuus sijaissynnytyksestä
Esitys:
Päätetään järjestää keskustelutilaisuus yhdessä Setan, Simpukan ja
Kohtuuttomien kanssa. Keskustellaan päivän sisällöstä. Yhteistyökokous
sovittu Kotolaan 17.12.
Päätös:
Päätetään järjestää tilaisuus ennen kevätkokousta. Ensimmäinen
tapahtuma voisi olla sisällöltään avoin keskustelu, jossa kuultaisiin
asiantuntijoita. Sen jälkeen vasta olisi mahdolliset strategiapalaverit ja
kannanmuodostus.
2.3. Kotolan parisuhdepäivä 12.4.
Esitys:
Järjestetään parisuhdepäivä yhdessä Katajan, Adoptioperheiden ja
Familia Clubin kanssa. Keskustellaan päivän sisällöstä.
Päätös:
Toiminnanjohtaja kertoi suunnitelmien edistymisestä. Ilmoittautumiset
käynnistetään tammikuussa.
3. Hankkeet
3.1. Lastenkirja-hanke
Esitys:
Tilannekatsaus, jos työryhmä on ehtinyt kokoontua.
Päätös:
Päätettiin tehdä ennakkotilaus Pienen Karhun
sateenkaariperheaiheisesta lastenkirjasta. Tilataan 200 kpl,
neuvotellaan sopiva hinta ja lisätilausehdot.
4. Talousasiat
4.1. Tositetarkastus
Esitys:
Päätös:

Merkitään tiedoksi 29.11.2013 suoritetun tositetarkastuksen 1-10/2013
lausunto. Tositetarkastus 11-12/2013 suoritetaan tammikuussa 2014.
Esityksen mukaan.

4.2. Talousennuste 2013
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee tuloslaskelman 1-10/2013 pohjalle
rakentamansa talousennusteen vuoden 2013 tuloksesta.
Päätös:
Toiminnanjohtaja esitteli ennusteen, joka näytti noin 5200 euroa
tappiota perustoiminnan kustannuspaikalle.
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4.3. Raha-automaattiyhdistyksen tarkastuskertomus
Raha-automaattiyhdistys toimitti yhdistyksessä määräajoittain
suoritettavan tarkastuksen 29.4.2013. Nyt Raha-automaattiyhdistys on
kirjoittanut tarkastuksesta alustavan tarkastuskertomuksen,
joka täytyy käsitellä yhdistyksen hallituksessa. Jos kertomuksesta on
jotain huomautettavaa yhdistyksen puolesta, tieto saatetaan Rayn
tietoon. Jos kertomuksesta ei ole huomautettavaa, ilmoitetaan siitäkin,
minkä jälkeen kertomuksesta tulee julkinen asiakirja. Keskustellaan
kertomuksen sisällöstä ja tehdään tarvittavat kertomuksen aiheuttamat
päätökset. Kertomuksen johtopäätös oli, että "Ray:llä ei ole suoritetun
tarkastuksen perusteella olennaista huomautettavaa".
Esitys:
Hallituksella ei ole huomautettavaa tarkastuskertomusluonnoksesta.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4.4. Vakuutukset
Esitys:
Päätös:

5. Edustukset
5.1. KSL:n jäsenyys
Esitys:
Päätös:

Toiminnanjohtaja esittelee saamiaan vakuutustarjouksia
vapaaehtoisten vakuuttamisesta. Päätetään mitkä vakuutukset otetaan.
Otetaan yrityksen vastuu- ja oikeusturvavakuutus LähiTapiolasta.
Kirjataan vakuutuskirjaan, että vapaaehtoiset kuuluvat vakuutuksen
piiriin. Jätetään vapaaehtoisten tapaturmavakuutus ottamatta.

Haetaan KSL:n jäsenyyttä vuoden 2014 alusta.
Siirretään seuraavaan kokoukseen.

5.2. Setan kv- ja transpoliittiset valiokunnat
Päätös:
Pyydetään uudesta hallituksesta kiinnostuneita hakemaan valiokuntiin.
Puheenjohtaja hakee kv-työryhmän jäsenyyttä. Transpoliittiseen
valiokuntaan olisi hyvä saada joku hallituksesta. Tanja harkitsee
jäsenyyttä.
6. Paikalliskuulumiset
Kuullaan ja kirjataan pöytäkirjaan kuulumisia eri paikkakunnilta.
6.1. Helsinki: Nyt on aktiivista. Meitä on kolme erityisen aktiivista perhetapaamisissa ja
arkitapaamisissa.
6.2. Jyväskylä: Me vaan pelaillaan. Pikkujoulut tulevana tiistaina.
7. Muut esille tulevat asiat
7.1. Paikallistoiminnan kehittämispäivien ilmoittautuminen avattu
8. Seuraava kokous
Esitys: Uusi hallitus päättää omista kokouksistaan. Ehdotetaan uudelle hallitukselle
seuraavia ajankohtia:
Su 26.1. kello 10-15
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La 1.3. kello 10-15
(La 22.3. kevätkokous paikallistoiminnan kehittämispäivien yhteydessä)
La 26.4. kello 10-15
La 7.6. kello 10-15
La 23.8. kello 10-15
La 27.9. kello 10-15
La 8.11. kello 10-15
(Pe 28.11. syyskokous Setan edustajakokouksen yhteydessä)
Pe 12.12. kello 17-19 (jonka jälkeen pikkujoulut)
Päätös: Esityksen mukaan.
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