PÄÄTÖSLUETTELO 4/2016
Helsinki 28.5.2016

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:

La 28.5.2016 klo 9.00–11.30

Paikka:

Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki

Läsnä:

Krister Karttunen
Paula Myöhänen
Juha-Pekka Hippi (skype)
Tiia Kovanen
Sari Kemppinen

varapuheenjohtaja

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)
 Toiminnanjohtajaa haastateltiin toukokuun alkupuoliskon aikana
äitiyslakialoitteeseen liittyen ainakin seuraaviin medioihin: STT, MTV3, Iltalehti,
Huvfudstadsbladet, Ny Tid, Radio Kompassi
 Lisäksi äitiyslakia käsitelty lukuisissa muissa medioissa.
 Projektipäällikkö Anna Moringin haastateltu vanhemmuuskumppanuusaiheisessa
artikkelissa Väli-Suomen Median sanomalehdissä 8.5.2016. Lisäksi Moring antanut
äitiyslakiteemaisen haastattelun ainakin KaksPlus-lehdelle.
1.2. Ajankohtaista
 Äitiyslakialoitteen kannatusilmoitukset jätettäneen Väestörekisterikeskuksen
tarkastettavaksi ma 6.6. Tarkastus valmistunee elokuussa. Sen jälkeen sovitaan
luovutuksesta eduskunnan puhemiehen sihteerin kanssa.
 Seuraavat uutiskirjeet: 24.8., 12.10. ja 14.12.
 Tampereen OP myönsi yhdistykselle 500 euron avustuksen kesätyöntekijän
palkkaamiseen
 Juhan huone Kotolassa ja Kotolan yleisten tilojen tilavuorot saatu vuokrattua
eteenpäin. Kaisan huone Kotolassa jää toistaiseksi vielä vuokraamatta.
 Neljästä työntekijästä koottu sisustustyöryhmä huolehtii uuden toimitilan
sisustamisesta. He osallistavat toimitilahankkeeseen myös pääkaupunkiseudun
paikallistiimin ja jäsenet laajasti. Osa sisustuksista hoidetaan lahjoitetuilla
tarvikkeilla ja välineillä.
 Muutto uusiin toimitiloihin tapahtuu ke 29.6.
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Työntekijöiden kesälomat keskittyvät ennen kaikkea heinäkuulle. Järjestösihteeri
on käytännössä koko kesän töissä ja järjestelee ennen kaikkea uusiin toimitiloihin
liittyviä järjestelyjä.
Raha-automaattiyhdistykselle jätetään kolme hankehakemusta toukokuun lopussa
hallituksen kokouksen 13.2.2016 päätöksen mukaisesti.
Kia Aarnio nimetään lapsiasianeuvottelukunnan lapsitutkimustyöryhmän jäseneksi.
Lapsiasiavaltuutetun HLBTI ja lapset –työryhmä järjesti yhdessä Etenen kanssa
pyöreän pöydän keskustelun intersukupuolisten lasten oikeuksista ja hoidoista
26.4.
Kaikkien perheiden Suomi –hankkeen johtoryhmän kokous 12.5.
Lapsiasianeuvottelukunnan kokous 18.5.
Järjestösihteeri Laura Valoma aloitti työnsä 1.5.2016

2. Toimintasuunnitelma ja budjetti 2017
2.1. Budjetti 2017
Esitys:
Käydään budjetin lähetekeskustelu toiminnanjohtajan valmisteleman
taustapaperin pohjalta.
Päätös:
Rakennetaan budjetti toiminnanjohtajan esityksen pohjalta. Haetaan
lisää avustusta yleiskuluihin ja paikallistoimintaan. Ei isoja toiveita
yleisavustuksen korotuksen osalta. Tehdään erikseen minimibudjetti
sitä tilannetta ajatellen, että avustukset eivät nouse. Ei lisätä
minimibudjetissa toiminnan kuluja verrattuna tähän vuoteen.
2.2. Toimintasuunnitelmalinjaukset 2017
Esitys:
Käydään toimintasuunnitelman lähetekeskustelu työntekijöiden
valmistelemien toimintasuunnitelmalinjausten pohjalta.
Päätös:
Annetaan työntekijöille seuraavat linjaukset jatkovalmisteluun:
• Tosussa voisi aiempaa selkeämmin määritellä vastuutahot/henkilöt
• Vuositeema: sukupuolen moninaisuus
• Vuositeema voisi toimia potkuna = jäisi pysyvä jälki. Mitä
tehdään, sen pitäisi jäädä toimimaan.
• Sateenkaariperheet ry:llä voisi olla rooli ennen kaikkea
seuraavilla osa-alueilla: perhetoiveisiin liittyvät
kysymykset, perheiden vertaistoiminta ja tapahtumat,
lasten vertaistoiminta (sopeutuminen vanhemman
prosessiin JA suhteessa ympäröivään maailmaan).
• Tiedotus/näkyvyys: transihmiset perhesuhteissaan
• Poliittisen vaikuttamisen painopisteet 2017: perhevapaalainsäädäntö,
perheellistymismahdollisuudet, esim hedelmöityshoitolaki.
• Kuntavaaleissa tuetaan momu-verkoston ja Setan kanssa yhdessä
määriteltyjä tavoitteita
• kv-homojärjestöissä pyritään nostamaan perheitä enemmän esille
• Juhlavuosi 20v näkyviin monessa kohdassa
• juurrutetaan myös paikalliseen toimintaan, omat bileet
paikkakunnilla, päätapahtuman striimaaminen netissä yms
• perustetaan työryhmä (hallituslaisia ja entisiä aktivisteja)
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• tapahtumia erikseen perheille/yhteistyökumppaneille/
poliitikoille/yms
• toimittajille tilaisuus, annetaan juttuideoita, kutsutaan
friikkuja
• Paikallistoiminnan kehittäminen
• tuetaan pienimpien paikkakuntien yhteistyötä
• miten hallitusta saisi mukaan paikallistoiminnan
kehittämiseen? olisiko kummi-systeemi hyvä? että
jokaisella hallituksen jäsenellä olisi kummipaikkakunta?
tms?
• Poisjääneiden/entisten aktivistien sitouttaminen jotenkin?
3. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
3.1. Hedelmöityshoitosyrjintä
Tiedoksi:
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta arvioitu, että
hedelmöityshoitosyrjintää koskevan kantelun päätös saattaisi tulla
lautakunnasta kesäkuussa.
3.2. Äitiyslaki
Esitys:
Päätös:

Keskustellaan tilanteesta ja jatkosuunnitelmista kokoustauolla yhdessä
Setan hallituksen kanssa.
Esityksen mukaan.

3.3. Tapaamisoikeuslainsäädännön uudistus
Esitys:
Keskustellaan, miten luodaan painetta työryhmätyöskentelylle, jotta
lapsen oikeus tavata sosiaalista vanhempaansa käsiteltäisiin
työryhmässä vakavasti.
Päätös:
Jätetään käsittelemättä.
3.4. Perhepoliittiset tavoitteet 2018–2013
Esitys:
Keskustellaan, missä vaiheessa ja millä tavalla yhdistyksen
perhepoliittiset tavoitteet määritellään seuraavalle vaalikaudelle.
Päätös:
Ensi vuoden alkupuolella viimeistään aloitetaan valmistelutyö.

4. Strategia
Esitys:
Päätös:

Jatketaan työtä syksyllä

5. Edustukset
5.1. Ilga-Euroopan vuosikokous 19.–22.10.2016 ja Ilgan vuosikokous
Esitys:
Valitaan toiminnanjohtaja Juha Jämsä ja hallituksen jäsen Juha-Pekka
Hippi yhdistyksen äänivaltaisiksi kokousedustajiksi. Budjetista on
varattu määräraha kahden kokousedustajan kuluihin. Konferenssiin
tulee ilmoittautua jo 19.8. mennessä, ennen seuraavaa hallituksen
kokousta. Ilgan vuosikokous katsotaan myöhemmin
Päätös:
Esityksen mukaan.
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6. Muut esille tulevat asiat
6.1. STM:ltä tulossa esitys perhevapaista lausunnolle ehkä juhannuksen jälkeisellä viikolla.
7. Seuraavat kokoukset
Esitys: La 24.9. kello 10–13: tosun ja budjetin vahvistaminen, paikallisbudjetit, rahiksen
yleisavustushaku, strategiatyön jatko (?), syyskokousasiat
Päätös: Esityksen mukaan.
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