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SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
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Läsnä:

Emmi Pihlajaniemi
Joanna Marjanen
Paula Myöhänen (Skypen välityksellä)
Sari Makkonen (Skypen välityksellä)
Anu Pellinen
Jenni Häivälä (Skypen välityksellä)
Hanna Wahlsten

puheenjohtaja

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja, sihteeri

varajäsen
varajäsen

KÄSITELLYT ASIAT
1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumia
 Toiminnanjohtajan perhe Liberation-sanomalehdessä 27.1.2013
 Lapuan sanomat kirjoitti yhdistyksen talvileiristä, joka järjestettiin Lapualla 1.-3.2.
1.2. Ajankohtaista
 Turun avustuksen hakuaika olikin mennyt jo ohi marraskuussa 2012
 Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmä polkaisi hankkeen ja rekrytoinnit
käyntiin kokouksessaan 28.1.
 Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen toimitilaksi vuokrattu tilat Simonkatu 8:ssa, Kotolan
naapurirakennuksessa
 31.1. adoptiolautakunnan kokouksessa toiminnanjohtaja ennakoi avioliittolain vaikutuksia
adoptioalalla
 Kotolan järjestöjen kesken sovittiin tarkemmin kulujen jakamisesta. Familia Clubilta
alettiin ostamaan työhuoneiden siivous ja kirjanpidon tositteiden tallentaminen
kirjanpitoon vuoden 2013 alusta.
 Talvileirillä vain kaksi perhettä peruutti sairauden takia
 Koulutushankkeen ensimmäiset varsinaiset koulutukset Jyväskylässä 7.2. olivat menestys
 Paikallistoiminnan kehittämispäivät järjestettiin 9.-10.2.
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2. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2013
2.1. Valitaan hallitukselle sihteeri
Esitys:
Valitaan toiminnanjohtaja Juha Jämsä yhdistyksen sihteeriksi
Päätös:
Esityksen mukaan.
2.2. Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja
Päätös:
Valittiin Joanna Marjanen varapuheenjohtajaksi.
2.3. Valiokuntien ja työryhmien sekä hallituksen jäsenten vastuualueiden asettaminen
Päätös:
Päätettiin perustaa työvaliokunta, kv-työryhmä, talous- ja johtosäännön
valmistelutyöryhmä, lastenkirjahankkeen työryhmä ja
varainhankintatyöryhmä. Lisäksi leiritoiminnalle ja koulutushankkeelle
nimettiin seurantavastuuhenkilöt. Jäsenhankintatyöryhmää ei
perustettu tänä vuonna, mutta päivitetään jäsenedut uusille
nettisivuilla ja hoidetaan jäsenkorttien vuositarrojen lähetys
mahdollisimman pian. Työryhmiin nimettiin seuraavat henkilöt
(työryhmiä voidaan täydentää myöhemmin):
Työvaliokunta: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri
Kv-työryhmä: Emmi Pihlajaniemi (kokoonkutsuja), Jenni Häivälä, Joanna
Marjanen ja Paula Myöhänen sekä hallituksen ulkopuolelta Sini
Huttunen ja Iina Särkkä.
Talous- ja johtosäännön valmistelutyöryhmä: Emmi Pihlajaniemi
(kokoonkutsuja), Anu Pellinen, Joanna Marjanen ja Sari Makkonen
Varainhankintatyöryhmä: Hanna Wahlsten (kokoonkutsuja), Anu
Pellinen, Paula Myöhänen, Tanja Rintala ja Jenni Häivälä.
Lastenkirjahankkeen työryhmä: Tanja Rintala ja Paula Myöhänen sekä
hallituksen ulkopuolelta koulutussuunnittelija Anna Moring, Rita
Paqvalen ja Sini Huttunen.
Leiritoiminnan seurantavastuuhenkilöksi hallituksesta valittiin Hanna
Wahlsten.
Koulutushankkeen seurantavastuuhenkilöiksi hallituksesta valittiin
Emmi Pihlajaniemi, Joanna Marjanen ja Liisa Rytkönen-Kontturi, jotka
toimivat hankkeen ohjausryhmässä
2.4. Tositetarkastajien asettaminen
Esitys:
Nimetään hallituksesta kaksi henkilöä tositetarkastajiksi, jotka käyvät
yhdistyksen kirjanpidon tositteet läpi kaksi kertaa vuodessa ja
kirjoittavat tarkastuksestaan lausunnon.
Päätös:
Valittiin tositetarkastajiksi Joanna Marjanen ja Anu Pellinen. Pääkirja
annetaan tositetarkastajille tositteiden kanssa tarkastettavaksi.
2.5. Päätetään kokousaikataulut ja -paikat vuodelle 2013
Esitys:
la 6.4. kello 11-13 (Monimuotoiset perheet -verkoston risteilyllä)
la 4.5. kello 10-15
la 8.6. kello 10-15
la 7.9. kello 10-15
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Päätös:

la 9.11. kello 10-15
pe 13.12. kello 17-19 (kokouksen jälkeen pikkujoulut)
Esityksen mukaan.

3. Talouden vuosittaispäätökset
3.1. Talousohjesäännön vahvistaminen
Päätös:
Vahvistettiin taloussääntö vuodelle 2013 (tämän päätösluettelon
lopussa). Tehtiin tarkennuksia matkakulujen korvaamiseen.
4. Ajankohtaiset tapahtumat
4.1. Monimuotoiset perheet -verkoston risteily 6.4.
Esitys:
Hallitus osallistuu kokonaisuudessaan Monimuotoiset perheet verkoston risteilylle. Päivän aikana järjestetään hallituksen kokous sekä
osallistutaan koko verkoston kaikkien hallitusten yhteiseen tilaisuuteen.
Päätetään kulujen korvaamisesta hallituksen jäsenille.
Päätös:
Osallistutaan esityksen mukaan. Maksetaan hallituksen jäsenten
matkat, koko osallistumismaksu ja hotelliyöpyminen muualta kuin
Helsingistä tuleville.
4.2. Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän tapahtumat
Päätös:
Päätettiin, että tapahtumat järjestetään Turussa ja Helsingissä. Turun
tapahtuman budjetti on 500 euroa, Helsingin tapahtuman budjetti
nostetaan 1000 eurosta 1500 euroon.
4.3. Tapahtumien ilmoittautumistilanteet
Tiedoksi:
Koululaisten ja vanhempien leirille on ilmoittautunut kourallinen
perheitä, lisää mahtuu. Parisuhdeleirille toukokuussa on ilmoittautunut
neljä paria. Helsingin huhtikuussa alkavaan perhevalmennukseen on
ilmoittautunut 10 perhettä.
5. Hankkeet
5.1. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmän valtuudet
Esitys:
Päätetään myöntää Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmälle
valtuudet valmistella hankkeen toimintasuunnitelmat, talousarviot ja
toimintakertomukset, seurata ja ohjata hankkeen talouden kehittymistä
sekä tehdä hankkeen henkilöstöä koskevat päätökset mukaan lukien
henkilöstön rekrytoiminen keväällä 2013. Kaikki valtuudet myönnetään
hankkeen alkuperäisen budjetin ja toimintasuunnitelman raameissa.
Päätös:
Esityksen mukaan. Hallitus seuraa hankkeen taloutta välitilinpäätöksen
yhteydessä. Hallitukselle välitetään tiedoksi johtoryhmän pöytäkirjat.
Toiminnanjohtaja kertoo hankkeen kuulumiset hallituksen kokouksissa.
5.2. EU-hanke
Päätös:

Toukokuun Sveitsin tapaamisen lähtijät ovat varmistuneet. Ohjelma on
hiukan auki. Heinäkuun Kreikan kokouksen tapahtumasta tullut
lisätietoa. Hallitus nimesi kv-työryhmän, joka tekee hanketta koskevat
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päätökset, ml. päätös uusien vapaaehtoisten mukaan ottamisesta
hankkeen toteuttamiseen. Kv-työryhmä tiedottaa hallitusta
hankkeen etenemisestä.
5.3. Koulutushanke
Tiedoksi:

Toiminnanjohtaja kertoi, että ohjausryhmän kokous on ke 20.2.
Pöytäkirja toimitetaan hallitukselle tiedoksi. Hankkeen koulutukset ovat
nyt pyörähtäneet täydellä teholla käyntiin.

6. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
6.1. Toiminnanjohtaja valtuudet yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä
Esitys:
Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen käynnistyminen lisää entisestään
tarvetta kyetä nopeaan lausuntojen antamiseen ja
kannanmuodostukseen. Keskustellaan niistä tavoista ja käytännöistä,
joilla nopeaa lausumista vaativissa tilanteissa toimitaan.
Päätös:
Toiminnanjohtajalla on valtuudet antaa lausuntoja yhdistyksen
puolesta.
6.2. Isyyslaki
Päätös:

Merkitään pöytäkirjaan, että tavataan Setan avainhenkilöitä
kokouksessa 7.3., jolloin lyödään lukkoon isyyslain yksityiskohtaiset
sisältötavoitteet vielä auki olevien kysymysten osalta.

6.3. Sijaissynnytyksen sääteleminen
Esitys:
Yritetään yhdessä Simpukka ry:n kanssa vaikuttaa siihen, että ministeri
ottaisi asian valmisteltavaksi kevään 2013 aikana.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6.4. Varhaiskasvatuslain uudistaminen
Tiedoksi:
Yhdistys osallistui 13.2. varhaiskasvatuslain uudistamista pohtivan
työryhmän kuulemiseen ja antoi pyydetyn kirjallisen lausunnon.
6.5. Äitiysneuvolaoppaan lausunto
Tiedoksi:
Yhdistys antoi pyydettynä THL:lle lausunnon valmisteilla olevasta
äitiysneuvolaoppaasta yhdessä monimuotoiset perheet verkoston
kanssa 15.2.

7. Muut esille tulevat asiat
7.1. Riskienhallinta
Paula Myöhänen esitteli ajatuksiaan aiheesta. Päätettiin ottaa asia myöhemmin tänä
vuonna hallituksen käsittelyyn.
Myöhänen: Mitkä ovat käytännöt toiminnanjohtajan tai muiden avainhenkilöiden
sairastuessa tai muuten estyessä työnteosta, onko tietokoneiden tiedostot tallessa ja
järjestyksessä, minkälaisia suunnitelmia tällaisten tilanteiden varalle on tehty, onko
tehty varmuuskopioita, miten tietoturvallisuus on hoidettu?
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7.2. Vapaaehtoiset
Paula Myöhänen esitteli ajatuksiaan aiheesta. Päätettiin ottaa asia myöhemmin tänä
vuonna hallituksen käsittelyyn.
Myöhänen: Miten saisi jäsenet enemmän mukaan toimintaan? Kun leiritoiminta
kasvaa, löytyykö riittävästi vapaaehtoisia? Esimerkiksi vuosikokous oli nopea, mutta
liian tehokas: miten vuosikokous voisi osallistaa jäseniä paremmin?
8. Seuraava kokous
Esitys: Monimuotoiset perheet -verkoston hallitusten yhteisseminaarin yhteydessä 6.4. kello
11-13 Viking Linella
Päätös: Esityksen mukaan.

Lisätietoja tehdyistä päätöksistä antavat
toiminnanjohtaja Juha Jämsä, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi, 044 997 1956
puheenjohtaja Emmi Pihlajaniemi, puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi, 040 5621 767

***
Sateenkaariperheet ry
Taloussääntö 2013

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 16.2.2013

Taloussääntö
1. Toiminnanjohtaja huolehtii kirjanpidon järjestämisestä ja maksuliikenteestä sekä laatii
tarvittavat raportit ja tilinpäätöksen. Toiminnanjohtaja raportoi jäsenmaksuista ja
taloustilanteesta hallitukselle säännöllisesti.
2. Toiminnanjohtaja valmistelee budjetin yhdessä puheenjohtajan kanssa.
3. Menojen hyväksyminen
Toiminnanjohtaja hyväksyy kaikki laskut maksettavaksi. Toiminnanjohtajan maksut
hyväksyy puheenjohtaja. Puheenjohtajan ollessa estynyt, varapuheenjohtaja voi hyväksyä
laskun, jolloin puheenjohtajaa tulee informoida asiasta ensi tilassa.
Suurehkot hankinnat tai muut satunnaiset, poikkeuksellisen suuret menot, jotka poikkeavat
talousarviosta, tulee hyväksyttää hallituksella.
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Henkilöstön toimivaltuuksien euromäärät:

Toiminnanjohtajan päätösvallan yläraja 5 000 euroa
Työntekijöiden 300 euroa

Toimivaltuuksien käyttäminen tapahtuu budjetin puitteissa.

4. Luottokortit ja niiden käyttöä koskeva periaatteet
Sateenkaariperheet ry:n luottokortti on vuonna 2013 seuraavilla henkilöillä
-

toiminnanjohtaja
järjestösihteeri
koulutussuunnittelija

Toiminnanjohtajan luottokortin luottoraja on 4.000 euroa/kk, muiden korttien 1000
euroa/kk. Luottokorttia saa käyttää vain yhdistyksen kulujen maksamiseen. Tositteet
maksuista on liitettävä laskuun. Kustannusten hyväksyminen tapahtuu taloussäännön 3 §:n
hyväksymisperiaatteiden mukaisesti

5. Matkakulut
Matkakulut korvataan halvimman julkisen kulkuneuvon mukaisesti. Vaihtoehtoisesti
voidaan maksa alennettu kilometrikorvaus 0,18 €/km, joka vastaa VR:n junalipun
keskikilometrihintaa.
Matkakulut korvataan ilman eri päätöstä:

hallituksen kokouksista

työvaliokunnan kokouksista

kv-työryhmän kokouksista

vuosikokouksista hallituksen jäsenille

paikallistapaamisten kehittämispäivästä

leirityöryhmien jäsenille enintään yhteen kokoukseen / leiri

leirien vapaaehtoisille lapsenvahdeille leireille
Kaikkien muiden matkakulujen korvaamisesta pitää olla etukäteispäätös hallitukselta.
Muita matkoja ei perussääntönä korvata. Suositaan julkisen liikenteen käyttöä ja
yhteiskyytejä.
6. Leirityöryhmien jäsenten korvaukset
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Leirityöryhmien jäsenille myönnetään maksuton osallistuminen leirille.

Leirityöryhmässä olevien henkilöiden määrä, joille myönnetään maksuton leiri, voi olla enintään 5
% maksavien leiriläisten määrästä, minimissään kuitenkin kolme henkilöä. Eri päätöksellä
työryhmässä voi olla suurempi korvausta saavien jäsenten määrä.
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