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SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

La 7.6.2014 klo 10.00–15.00
Mikkeli, Iinan koti

Läsnä:

Emmi Pihlajaniemi
Sari Kemppinen
Joanna Marjanen (Skype)
Paula Myöhänen
Tanja Rintala
Iina Särkkä

puheenjohtaja

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja, sihteeri

varajäsen

1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumat
 5 / 2014 Lapsen maailman teemanumerossa "Tavoitteena tasa-arvo" artikkeli
"Sateenkaariperheessä kaikki neuvotellaan". Haastateltu tutkija Anna Moringia ja
puheenjohtajaa.
 11.5. Yle Ykkönen: Äitien päivän teemakeskustelu. Toiminnanjohtajaa haastateltu
ingressiin.
 14.5. Yle Teksti-TV: Suomi tippui HLBTI-vertailussa
http://yle.fi/tekstitv/arkisto/kuluttaja/suomi_tippui_hlbti-vertailussa_9156.html
 16.5. Vihreä Lanka: Sateenkaari-Suomi jäämässä jälkeen muusta Euroopasta
http://www.vihrealanka.fi/uutiset/sateenkaari-suomij%C3%A4%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4-j%C3%A4lkeen-muusta-euroopasta
 20.5. Kansan Uutiset: Järjestöt: Hallitus hylkäsi sateenkaariperheet
http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/3172136/jarjestot-hallitus-hylkasisateenkaariperheet
 Yhdistyksen työpaikkailmoitus tutkijan työstä uutisoitiin laajasti
1.2. Ajankohtaista
 Koulutussuunnittelijan työsuhde muutettu työntekijän toiveesta osa-aikaiseksi
(80%) heinäkuun alusta lukien.
 Kotolan parisuhdelauantaihin osallistui noin 15 pariskuntaa
 Helsingin kevään perhevalmennukseen osallistui 43 henkilöä.
 Koulutussuunnittelija kävi puhumassa Polyamoria ry:n tilaisuudessa 14.4.
 Perheaikaa.fi -palveluun tuotettu nettiluento sateenkaariperheiden läheisille
 23.4. toiminnanjohtaja osallistui yhdenvertaisuuslain avoimeen käsittelyyn
eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnassa. Yhdistys toimitti kirjallisen lausunnon
valiokunnalle 24.4.
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Helsinki Priden aikana sateenkaariperheiden lasten valokuvanäyttely on esillä
Luckanissa, Kotolan naapurissa.
8.5. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmän kokous Tampereella
21.5. toiminnanjohtaja osallistui ministeriön ja Sosten keskustelutilaisuuteen
sairausvakuutuskorvauksista
27.5. toiminnanjohtaja osallistui STMn kuulemistilaisuuteen laista lapsen hoidon
tuista. Yhdistys antoi myös kirjallisen lausunnon.
Hakemuksia tutkijaksi tuli kaikkiaan 38, joista 11 tohtoria (+ lukuisia
tohtoriopiskelijoita). Yhteiskuntatieteilijöitä oli 17, joista sosiologeja 8.
Humanisteja oli 7, joista 5 historioitsijaa. Terveystieteilijöitä oli viisi,
kasvatustieteilijöitä kolme ja psykologeja kaksi. Yksittäiset hakijat löytyivät
teologian, hallintotieteiden, teknisten tieteiden ja sosionomian YAMK aloilta.
Seitsemällä hakijalla oli miehen nimi.
2.6. järjestettiin mielenosoitus isyyslaista
3.6. järjestettiin miestyöryhmän toinen kokous
4.6. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen vaikuttamistyön kehittäjäryhmän kokous
9.6. Työntekijöiden virkistyspäivä
Kaisa ja Juha lomalla ja saldovapailla 10.6. alkaen. Helsinki Pride -viikolla
juhannuksen jälkeen molemmat töissä viikon, Kaisa myös seuraavalla viikolla
kesäleirin takia. Molemmat palaavat toimistolla elokuun puoleen väliin mennessä.
Tiia lomailee enimmäkseen heinäkuussa.
Kotolaan hankitaan lomien jälkeen uusi leasing-kopiokone
Uudet materiaalit 'Läheisen opas' ja '12 askelta sateenkaariperheen kohtaamiseen'
taitossa. Painetaan lomien jälkeen.
Syksylle tulossa 4 avointa koulutusta maakuntiin, sekä tutkimushankkeen
avausseminaari
Yhdistys saanut toukokuussa 1000 euron lahjoituksen Setan kautta.

2. Ajankohtaiset tapahtumat
2.1. Tapahtumien ilmoittautumistilanteet
Tiedoksi:
Kesäleiri täynnä. Syksyn perhevalmennuksiin jo useita ilmoittautumisia.
2.2. Kesän pride-tapahtumat
Tiedoksi:
Toiminnanjohtaja esitteli tapahtumien suunnittelutilanteen: kaikki
tapahtumat hoidossa. Myyntityöt ja puistojuhla on hallituksen hommia.
Hesetan vapaaehtoiset hoitaa pomppulinnan valvonnan. Emmi
koordinoi myyntiä. Prideviikolla myyntiä toimistolla - itsepalvelu. Nuoria
houkutellaan mukaan. Uutiskirjeessä oli ilmoitus myyjistä.
3. Hankkeet
3.1. Sateenkaariperheiden perhevalmennuksen ja äitiyshuollon kehittäminen -hanke
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee terveyden edistämisen määrärahoista
haetun hankkeen.
Päätös:
Todetaan sähköpostitse tehty päätös hakea hankkeelle rahoitusta 281
000 euroa. Hakemus lähetetty 6.6.
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3.2. Tutkimushanke
Esitys:

Päätös:

Vahvistetaan tutkimushankkeen käyttötalousarvio 2014. Todetaan, että
yhteistyökumppanit ovat nimenneet hankkeen ohjausryhmään
seuraavat henkilöt: Anna Rotkirch (VL), Marie Rautava (MLL), Taina
Martikainen (LSKL), Arja Halstrup (THL) ja Jari Kylmä (Treen YO).
Ensimmäinen ohjausryhmän kokous ma 1.9. klo 10.
Esityksen mukaan.

3.3. Koulutushankkeen juurrutus
Esitys:
Keväällä 2015 järjestetään suunnitelman mukaan kouluttajakoulutus
niille aktivisteille, jotka ovat kiinnostuneet toimimaan ammatillisten
koulutusten kouluttajina sen jälkeen kun koulutushanke päättyy.
Päätetään vapaaehtoisten mahdollisista kouluttajapalkkioista hankkeen
jälkeen.
Päätös:
Päätetään mahdollisista palkkioista myöhemmin
Keskustelu:
Kouluttajakoulutuksesta voisi ajan kanssa kehittää kunnon kokonaisuus,
yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa, ehkä oppisopimuskoulutus.
Meille voisi kehittää myös "sateenkaariperheneuvojakoulutuksen"
Suplin uusperheneuvojan tapaan. Kouluttajakoulutukseen
osallistuminen kiinnostaa useaa hallituksen jäsentä.
Kouluttajakoulutuksen sisällöistä: ajantasaiset termit, lainsäädännön
faktat, valmiit materiaalit, miten ammattilaisille puhutaan, mitä tietoa
ammattilaiset tarvitsevat, toiminnallisia menetelmiä. Mistä yhdistyksen
koulutuksissa puhutaan, mistä ei: yhdistyksen tavoitteet esitellään ja
niihin sitoudutaan. Kun menee yhdistyksen nimissä, on yhdistyksen
nimissä. Edelleen voisi olla toisena kouluttajana kokemuskouluttaja.
Kouluttajakoulutuksen puitteet: yksi viikonloppu, kulut maksetaan,
mahdollisesti ulkopuolisia kouluttajiakin. Iina Särkkä ja Paula Myöhänen
kiinnostunut olemaan mukana pohtimassa kouluttajakoulutuksen
sisältöjä ja järjestämistä. Iina voisi olla myös kouluttamassa
kouluttajakoulutuksessa. Osallistujatodistukset kurssin käyneille.
4. Toiminnan suunnittelu
4.1. Miestyö vuonna 2015
Esitys:
Toiminnanjohtaja kertoo kuulumiset toisesta miestyöryhmän
kokouksesta 3.6. Keskustellaan mahdollisista vaikutuksista vuoden 2015
toimintasuunnitelmaan.
Päätös:
Ryhdytään tarjoamaan henkilökohtaista neuvontaa miehille ja
apilaperheille, koska ovat erityisen tuen tarpeessa ja myös
tavoiteohjelman painopistealueet. Jos saadaan kolmas vakituinen
työntekijä, vuoden 2015 teemaviikonloppuleiri on miesten leiri,
mahdollisesti juuri ennen perheleiriä. Kataja ry:n kanssa järjestetään
miesten parisuhdeilta esimerkiksi Helsinki Priden yhteydessä. Jos löytyy
vapaaehtoisia, perustetaan miestenryhm(i)ä ja vakituisesti toimiva
miestyöryhmä edistämään perheellistymismahdollisuuksia ja
perhepoliittisia tavoitteita. Huomioidaan miehet perheaikaa-hankkeen
toiminnoissa.
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5. Talousasiat
5.1. Kriteerit määrärahojen myöntämiseen paikallistoimintaan
Esitys:
Käydään keskustelua kriteereistä ja paikallistoiminnan
kehittämispäivillä asiasta käydystä keskustelusta. Toiminnanjohtaja
luonnostelee keskustelun pohjalta kriteerit hallituksen seuraavan
kokouksen hyväksyttäviksi.
Keskustelu:
Ks. muistiinpanot
Päätös:
Juha luonnostelee kriteerit, tuo seuraavaan kokoukseen. Tiedottaa
kriteereistä paikallistiimeille alustavasti jo kesäkuussa ensi vuotta
varten.
5.2. Välitilinpäätös
Esitys:
Päätös:

Vahvistetaan toiminnanjohtajan valmistelema välitilinpäätös tammitoukokuu 2014.
Esityksen mukaan.

6. Henkilöstöasiat
6.1. Tutkijan valinta tutkimushankkeeseen
Esitys:
Rekrytointityöryhmä tuo kokoukseen esityksensä valittavavasta
henkilöstä tutkijan tehtävään tutkimushankkeessa.
Päätös:
Valitaan psykologian tohtori Kia Aarnio tutkimushankkeen tutkijaksi
ajalle 18.8.2014-28.2.2016. Kirjataan tekijänoikeusasiat
työsopimukseen.
7. Ilga-Europen vuosikokous Riikassa lokakuussa 2014
Päätös: Ilga-Europen vuosikokoukseen osallistuvat Iina Särkkä, Sari Kemppinen ja Juha Jämsä.
Yhdistyksen äänivaltaa kokouksessa käyttävät Jämsä ja Kemppinen.
8. Paikalliskuulumiset
Kuullaan ja kirjataan pöytäkirjaan kuulumisia eri paikkakunnilta.
8.1. Kymenlaakson sateenkaariperheet tänään Tykkimäellä
8.2. Mikkeli, JKL ja Kuopio ensi tiistaina Visulahden
8.3. Helsingin arkitapaamiset jatkuu kesälläkin joka viikko
9. Seuraava kokous
Esitys: La 23.8. kello 10-15 Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki
Päätös: Esityksen mukaan.
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