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Helsinki 14.1.2015

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

Pe 12.12.2014 klo 17.00–19.00
Kotola, Yrjönkatu 29 A, Helsinki

Läsnä:

Emmi Pihlajaniemi
Riku Karppinen
Krister Karttunen
Sari Kemppinen
Joanna Marjanen
Paula Myöhänen
Anu Pellinen
Iina Särkkä

puheenjohtaja

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja, sihteeri

varajäsen

1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumat
 13.11. Äitiyslakityöryhmän mietinnön luovutuksesta ministeriölle raportoivat
ainakin Kotimaa24.fi, Helsingin Sanomat, Yle, Huvfudstadsbladet,
 21.11. Ilta-sanomat: Valiokunta kuuli kymmeniä näkemyksiä avioliittolaista
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288777436118.html
 Rakkaudenosoitus tasa-arvoiselle avioliittolaille -mielenosoituksesta, jota yhdistys
oli järjestämässä uutisoitiin laajasti 25.-28.11.
 Avioliittolain hyväksymisen yhteydessä julkaistiin ainakin toiminnanjohtajan
haastattelut STT:n uutisartikkelissa 26.11. ja Ruotsin radion suomenkielisissä
uutisissa 28.11. sekä hallituksen jäsen Iina Särkän haastattelu Länsi-Savossa 29.11.
 Iina Särkän Moskovan matkasta ja Venäjän sateenkaariperheiden tilanteesta
raportoi Ylen uutiset ja radio 5.11.
1.2. Ajankohtaista
 Yhdistys lausui äitiyslakityöryhmän mietinnöstä 27.11.
 Perheaikaa.fi-hankkeen loppurahoilla teetetään kirjanen sateenkaariperheiden
nuorille
 Syksyn avoimet koulutukset ovat vetäneet paljon väkeä, samoin Miten lapsia
tehdään -tilaisuudet
 3.11. koulutushankkeen ohjausryhmä
 25.11. tutkimushankkeen ohjausryhmä
 1.12. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmä
 26.11. lapsiasianeuvottelukunnan kokous
 Neuvottelut hedelmöityshoitosuosituksesta Kelan kanssa 10.11. ja ministerin
kanssa 26.11.
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Krister Karttunen valittiin Setan hallituksen varajäseneksi kaudelle 2015-2016
Yhdistyksen Perhesuhdepajaan Setan edustajakokouksessa osallistui 10 aktivistia,
jotka antoivat arvokasta palautetta Perhesuhdekeskus -toiminta-ajatuksesta
Helsinki Priden koordinaatioryhmän kokous 9.12.
Tutkimushankkeen kirjallisuuskatsauksen julkistamisseminaari 10.12.
Raha-automaattiyhdistyksen avustusesitys julkaistaan 18.12.
Toimisto joululomalla 13.12.-6.1.
Seuraava uutiskirje 9.1.
Ikioma perheeni -kirja ehdolla lasten kirjapalkinnon saajaksi

2. Miestyöryhmän kokoonpano
Esitys:
Vahvistetaan hallituksen 27.9 perustaman miestyöryhmän jäsenten
nimet. Toiminnanjohtaja tuo nimilistan kokoukseen.
Päätös:
Edellisessä kokouksessa perustettuun miestyöryhmään nimettiin
seuraavat jäsenet: Marcus Emas, Krister Karttunen, Marko Määttä,
Johan Werkelin ja Olli-Pekka Koponen. Miestyöryhmä voi ottaa
lisäjäseniä ilman hallituksen erillistä päätöstä. Hallituksen jäsenet voivat
osallistua miestyöryhmän kokouksiin. Työntekijät osallistuvat
kokouksiin tarvittaessa ja erikseen sopien.
3. Sääntömuutos
Esitys:

Päätös:

4. Venäjä-yhteistyö
Esitys:
Keskustelu:

Päätös:

Käsitellään toiminnanjohtajan esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi.
Annetaan esitys uusista säännöistä uudelle hallitukselle kevätkokousta
varten.
Päätettiin uusien sääntöjen sisältö suurimmalta osaltaan.
Toiminnanjohtaja valmistelee seuraavaan kokoukseen uuden
luonnoksen, jossa on selvitetty kysymystä hallituksen kokoonpanosta
sekä valmisteltu kaksi vaihtoehtoa jäsenten hyväksymiseen ja jäsenten
äänivaltaan.

Iina Särkkä esittelee Venäjä-yhteistyön tilannetta.
Resurs-järjestön perheet ovat huonossa taloudellisessa tilanteessa, ja
ovat tiedustelleet voisivatko osallistua meidän kesäleirille ja voisiko
siellä nukkua teltassa. Ovat myös kysyneet voidaanko heidät kutsua,
jotta saisivat viisumit. Kyse saattaisi olla noin 30 henkilöstö, jotka ovat
aiempina vuosina osallistuneet muiden Pohjoismaiden tapahtumiin.
Ovat Iinan arvion mukaan itseohjautuva ryhmä, taiteilijoita mukana.
Iina kertoi myös, että Pietarista on pari sateenkaariperhettä loikannut
ulkomaille lähiaikoina.
Ei esitetä joukkoviisumikutsua. Kesäleiri todennäköisesti täyttyy heti
kun ilmoittautumiset avataan. Iina jatkaa yhteydenpitoa kesäleirin
osalta ja tiedottaa, että meillä ei ole resursseja järjestää venäjänkielistä
ohjelmaa leirille. Iina selvittelee myös olisiko mahdollista saada leirille
venäjänkielisiä vapaaehtoisia järjestämään venäjänkielistä ohjelmaa.
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5. Jäsenasiat
5.1. Uudet jäsenet
Esitys:
Päätös:
6. Seuraava kokous
Esitys:
Päätös:

Toiminnanjohtaja esittelee jäsentilanteen. Päätetään uusista jäsenistä.
Hyväksyttiin 7 jäsentä ja myönnettiin ero kolmelle.

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous la 25.1. kello 10-16 Kotolassa,
Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki.
Esityksen mukaan.
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