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Helsinki 4.3.2017

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

La 4.3.2017 klo 10.00–15.00
Kurvi, Hämeentie 29, Helsinki

Läsnä:

Krister Karttunen
Paula Myöhänen
Marjukka Irni
Tiia Sudenkaarne
Anu Kantola
Markus Oja (kello 11 lähtien)

puheenjohtaja

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja, sihteeri

varajäsen

1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumat
Tässä listataan edellisen kokouksen jälkeen huomatut mediaosumat, jotka koskevat
yhdistystä tai yhdistyksen toimihenkilöitä (ei siis kaikkea sateenkaariperheteemaista)
 20.1. Demokraatti julkaisi Sateenkaariperheiden ja Setan avioliittoaiheisen
tiedotteen lähes sellaisenaan
 28.1. toiminnanjohtajaa haastateltu Suomenmaan artikkeliin naisparien
hedelmöityshoidoista.
 5.2. toiminnanjohtajaa haastateltu Helsingin Sanomien artikkeliin avioliittolain
tuomista muutoksista.
1.2. Ajankohtaista
Ajankohtaiset asiat ovat olleet tiedoksi-asioita, joita ei ole käsitelty erikseen, mutta
hallituksen jäsenet ovat halutessaan voineet esittää kysymyksiä, jos ovat etukäteen
ehtineet tutustua listaan.
 20.1. Tiedote Setan kanssa: Tässä 5 asiaa, jotka avioliittolain jälkeen ovat
paremmin
 31.1. Sateenkaariperheet ja Seta lähettivät Lastensuojelun Keskusliitolle yhteiset
huomiot Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisesta Suomessa. LSKL työstää
järjestöjen yhteistä varjoraporttia komitealle. Syksyllä Seta, Sateenkaariperheet ja
Trasek jättänevät myös oman raporttinsa suoraan komitealle.
 6.2. toiminnanjohtaja kirjoitti lapsiasiavaltuutetun blogiin nuoren valinnasta
vuoden homoksi
 9.2. Kaikkien perheiden Suomi –hankkeen johtoryhmä
 Avioliittolain voimaan tuloon liittyviä tiedotteita suunnitteilla kolme, yhdessä
Setan, Katajan ja Adoptioperheiden kanssa.
 Toiminnanjohtaja vuosilomalla 19.-28.2.
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3.3. Sateenkaariparit-hankkeen päätösseminaari ja –juhla Bottalla Helsingissä,
jossa samalla juhlistetaan Perhesuhdekeskuksen käynnistymistä.
8.3. Setan työntekijäpäivä Kurvissa
Perhesuhdekeskuksen rekrytointihaastattelut viikoilla 10 ja 11.
Seuraavat uutiskirjeet: 9.3. ja 31.5.
Koulutushanke päättyy 31.5.
Lapsiasiavaltuutetun HLBTI ja lapset –työryhmä järjestää loppuvuonna transteemaisen pyöreän pöydän keskustelun
25.-26.3. Paikallistoiminnan kehittämispäivät Helsingissä, johon kutsuttu kaikki
paikallistiimit. Myös kiinnostuneet hallituksen jäsenet voivat osallistua.
Kevätkokous järjestetään kehittämispäivien yhteydessä.
Tutkimushankkeen ensimmäinen tulosraportti julkaistaan 6.6. klo 10

2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
2.1. Sijaissynnytysstrategia
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee Simpukan ja Kohtuuttomat ry:n kanssa
työstetyn suunnitelman sijaissynnytyksen edistämiseksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
2.2. Äitiyslaki
Esitys:
Päätös:

Toiminnanjohtaja kertoo kuulumiset lakivaliokunnan avoimesta
kuulemisesta ja asian etenemisestä eduskunnassa.
Esityksen mukaan.

2.3. Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee ajatuksen työstää yhteinen lapsi- ja
nuorisopoliittinen ohjelma Setan ja Trasekin kanssa.
Päätös:
Valmistellaan yhteinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma, jos Seta ja
Trasek ovat kiinnostuneita yhteistyöstä.
2.4. Perhepoliittiset tavoitteet 2018–2022
Esitys:
Käydään ensimmäinen keskustelu toiminnanjohtajan valmisteleman
pohjapaperin pohjalta. Päätetään minkälainen luonnos annetaan
kevätkokouksen keskusteltavaksi.
Päätös:
Ehdotetaan kevätkokoukselle sukupuolen moninaisuutta
painopisteeksi. Harkitaan myös useamman vanhemman perheiden
säilyttämistä painopistealueena. Hyväksytetään ohjelma
syyskokouksessa. Jatkovalmisteluna työntekijöiden brainstorming
maaliskuussa ja hallituksen puolen päivän keskustelu teemasta
toukokuun kokouksessa.
2.5. Monimuotoiset perheet -verkoston vaikuttamistyön valtuudet
Esitys:
Myönnetään toiminnanjohtajalle valtuudet osana Monimuotoiset
perheet -verkoston Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmää:
1) Hyväksyä Sateenkaariperheet ry:n osalta verkoston yhteiset
lausunnot, kannanotot ja tiedotteet
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Perustelu:

Päätös:

2) Hyväksyä Sateenkaariperheet ry:n osalta verkoston edustajien
nimeämisen niihin toimielimiin, joihin verkostolle on nimetty edustaja
3) Hyväksyä Sateenkaariperheet ry:n osalta verkoston vaaliohjelmat,
poliittiset viestit ja muut vastaavat yhteiset asiakirjat
Toiminnanjohtaja sitoutuu tarvittaessa neuvottelemaan hallituksen
puheenjohtajan sekä hallituksen kanssa tilanteissa, joissa
Sateenkaariperheet ry:n kanta käsillä olevan asian suhteen on epäselvä.
Toiminnanjohtaja tuo Monimuotoiset perheet -verkoston
johtoryhmässä taikka johtoryhmän sähköpostilistalla hyväksytyt
tiedotteet, kannanotot, nimeämiset, ohjelmat, viestit ja muut asiakirjat
tiedoksi hallitukselle aina kulloisenkin asiakirjan hyväksymistä
seuraavaan kokoukseen.
Monimuotoiset perheet -verkostoon kuuluu kymmenen perhejärjestöä,
joiden hallitukset kokoontuvat eri aikoihin, osa melko harvakseltaan.
Toiminnanjohtajien valtuuttaminen hyväksymään verkostolle nopealla
aikataululla tulevat reaktiota vaativat asiat mahdollistaa verkoston
ketterän toiminnan ja reagoinnin kulloinkin ajankohtaisiin teemoihin.
Verkoston hyvä toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja
avoimiin ja läpinäkyviin toimintatapoihin. Verkoston toimintaperiaate
on yksimielisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että jos jokin jäsenjärjestöistä
vastustaa jotakin asiaa, johon verkosto on ottamassa kantaa, tai jos
järjestöt eivät ole lausunnoista, kannanotoista tai muista asioista
yksimielisiä, verkosto ei ota kantaa ko. asiaan.
Esityksen mukaan.

3. Monimuotoiset perheet -verkoston organisointi tulevaisuudessa
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee verkoston johtoryhmän suunnitelman
perustaa varmuuden vuoksi yhdistys, joka mahdollisesti voisi
tulevaisuudessa pyörittää verkoston toimintaa. Muita mahdollisia
organisoitumisen tapoja selvitellään yhtä aikaa. Verkoston työntekijät
tulevat tapaamaan hallitusta 22.4. kokoukseen.
Päätös:
Tarvittaessa voidaan perustaa uusi yhdistys varmuuden vuoksi, siltä
varalta, että uutta yhdistystä tarvitaan myöhemmin pyörittämään
verkoston hallintoa.
4. Tilinpäätös 2016 ja tilintarkastus
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelma,
taseen ja toimintakertomuksen. Hallitus vahvistaa tilinpäätöksen ja
allekirjoittaa tasekirjan esitettäväksi kevätkokoukselle. Tilintarkastus
toimitetaan 6.3.2016.
Päätös:
Esityksen mukaan.
5. Kevätkokous 2017
Esitys:

Järjestetään kevätkokous la 25.3.2017 kello 17. Kutsu kokoukseen
lähetetään jäsenille 9.3. uutiskirjeen yhteydessä. Kokouspaperit
julkaistaan samassa yhteydessä kotisivuilla tiedostolinkkeinä.
Vahvistetaan kokouksen esityslista lähettäväksi kokouskutsun liitteenä.
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Päätös:

Esityksen mukaan.

6. Työryhmien kuulumiset
6.1. Sukupuolen moninaisuuden työryhmä
Esitys:
Kirjataan kuulumiset tiedoksi.
Päätös:
Työryhmä ei ole vielä kokoontunut. Tiia Sudenkaarne voi lähteä Emilin
pariksi vetämään työryhmää, sillä edellytyksellä että kokoukset on
pääosin hallitusten kokousten yhteydessä. Tiia ja Emil miettivät miten
ryhmä kokoontuisi ja kutsuttaisiin kokoon.
6.2. Juhlavuositoimikunta
Esitys:
Kirjataan kuulumiset tiedoksi.
Päätös:
Kirjataan tiedoksi toimikunnan kuulumiset: Ensimmäisessä kokouksessa
Anu Kantola, Krister Karttunen ja Jani Vilola. Päätettiin, että
panostetaan yhteen perheille suunnattuun juhlaan. Juhlan teemana
halloween. Tilaksi harkittu korjaamoa. Juhlaa mainostetaan ilmapalloin,
viirein tms prideille ja kansainvälisen perhepäivän tapahtumissa.
Sponsoreita yritetään saada. Tapahtumaan tulisi erillisiä toimipisteitä, ei
yhtä esitystä. Vieraat voivat tulla pitkin päivää. Historia-teemaa
pyritään nostamaan jotenkin. Alustava ajankohta lokakuun viimeinen
lauantai. Ei järjestetä erikseen tilaisuutta sidosryhmille. Pyritään
pitämään tilaisuus maksuttomana. Innostetaan ihmisiä tekemään
tilaisuutta talkoilla. Yritetään järjestää, että juhlavuodelle
suunniteltaisiin oma graafinen ulkoasu pro bonona.
7. Muut esille tulevat asiat
7.1. Marjukka Irnin hanke
Päätös:
Yhdistyksen tiloja voidaan käyttää maksutta Marjukka Irnin
sateenkaariseniori-hankkeessa.
7.2. Mononormatiivisuus
Keskustelu: Avioliittolaista puhuttaessa ja Perhesuhdekeskuksen työtä
käynnistettäessä pyritään välttämään mononormatiivisuutta eli
huomioimaan myös polyamoriset ihmissuhteet.
8. Seuraavat kokoukset
Esitys: La 25.3. kello 16–17 (Perhesuhdekeskuksen rekrytoinnit, uusien jäsenien
hyväksyminen)
Päätös: Esityksen mukaan.
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