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PÄÄTÖKSET
1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumia
 Mielipidekirjoitus sijaissynnytyksestä yhdessä Simpukka ry:n kanssa Helsingin Sanomissa
12.5.
 "Nyt eletään 'Gayby-buumia'", Helsingin Sanomat 13.5. Artikkeli sateenkaariperheiden
kasvavasta määrästä ja yhdistyksen perhevalmennuksesta. Haastateltu toiminnanjohtajaa
ja yhtä perhevalmennukseen osallistunutta perhettä.
 Turun Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän valokuvanäyttely oli uutisoitu menovinkkinä
1.5. Aamuset lehdessä ja Turun Sanomissa.
 Sunnuntaisuomalainen 26.5. "Naisparin äitiyshaaveet voivat kaatua syrjintään".
Toiminnanjohtajaa haastateltu.
 Anna Moring väitöstutkimuksesta ainakin:
o Yle Radio 1:n Kultakuume 3.6. http://areena.yle.fi/radio/1886383
o Kotimaan verkkoversio 3.6. http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/11602tutkija-konservatiiviset-lehdet-loivat-epaeluuloa-sateenkaariperheisiin
o Nykypäivän verkkouutiset 31.5.
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/Sateenkaariperheilt%C3%A4%20puuttuu%20l
%C3%A4ht%C3%B6kohtainen%20juridinen%20turva-4091
o Aamulehden verkkolehti 31.5.
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194816825177/artikkeli/suomen+ensimmainen
+vaitoskirja+sateenkaariperheista+perhelainsaadanto+pitaisi+rajayttaa+.html
o Hämeen Kaiku 31.5. http://www.hameenkaiku.fi/viikko-hame/kuluttaja-ja-vapaaaika/12558-suomen-ensimmainen-vaitoskirja-sateenkaariperheista
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Radio Vega: Kulturtimmen 3.6.
Helsingin Sanomat 8.6.
Hufvudstadsbladet 6.6. Regnbågsfamiljer står inte lika inför lagen
Ylen Aamu-TV 5.6.
Radio Vega: Morgon Öppet 7.6.
City.fi 31.5.
http://www.city.fi/yhteiskunta/sateenkaariperheet+poikkiteloin+normien+ja+lainsa
adannon+kanssa/7310
o Ylen aikainen 7.6.
1.2. Ajankohtaista
 Parisuhdeleirille osallistui 9 pariskuntaa
 Tahdon 2013 -kampanjan strategiapalaveri kokoontui Kotolassa 28.5.
 KPS johtoryhmä kokoontui 29.5. (pöytäkirja liitteenä), vaikuttamistyön kehittäjäryhmä 7.5.
 Koulutushankkeen ohjausryhmä 30.5.
 Uudet nettisivut ja keskustelufoorumi avattiin 31.5.
 Työntekijät osallistuivat Setan työntekijäpäiville 3.6.
 Isyyslain seurantaryhmä kokoontui 5.6. Sateenkaariperheiden tavoitteiden kannalta
tilanne ei näytä kovin hyvältä.
 Oikeusministerin erityisavustajan tapaaminen 6.6. sijaissynnytysasiasta
 Anna Moringin väitöstilaisuus 8.6.
 Seuraava uutiskirje ilmestyy elokuun alkupuolella
 Tanen isyyslakiryhmä kokoontuu 10.6.
 Kaikki työntekijät lomalla 8.-28.7. Muina aikoina ainakin joku on töissä.
2. Ajankohtaiset tapahtumat
2.1. Tapahtumien ilmoittautumistilanteet
Tiedoksi:
Kesäleirille ilmoittautunut 18 perhettä (täynnä). Ruskaleirille
ilmoittautunut vasta 4 perhettä, yhteensä 12 henkeä, mukaan lukien
inarilainen perhe. Heti lomien jälkeen pitää päättää perutetaanko leiri.
Vanhemman Neuvo -ryhmään on ilmoittautunut vasta kaksi henkilöä
(mahtuu kahdeksan).
3. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
3.1. Avioliittolaki
Esitys:
Tahdon2013-kampanjan toive on, että tavalliset ihmiset tapaisivat
kansanedustajia kesällä epävirallisissa tilanteissa. Keskustellaan voiko
yhdistys olla mukana toteuttamassa tätä.
Päätös:
Odotetaan kampanjan mahdollisia ohjeita ja tiedotetaan niistä jäseniä.
3.2. Isyyslaki
Esitys:

Toiminnanjohtaja kertoo kuulumiset vaikuttamistyöstä. Nyt on aika
tuoda asiaa julkiseen keskusteluun. Pohditaan miten tätä voitaisiin
edistää.
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Päätös:

4. Hankkeet
4.1. Valokuvapankki
Esitys:

Päätös:

4.2. EU-hanke
Esitys:

Kuulumiset:

Päätökset:

Tehdään kannanotto, tarjotaan lehdille juttuja, etsitään sopivia perheitä
haastatteluihin. Esimerkiksi voisi olla tarina ruotsalaisesta perheestä, ja
kuinka äitiysolettama heillä toimi, ja miksei meillä Suomessa ole.

Keskustellaan ja tehdään tarvittavat päätökset koskien yhdistyksen
käyttämiä valokuvia ja mahdollista tulevaisuuden valokuvapankkia.
Pohditaan miten mahdollinen valokuvapankki saadaan rahoitettua.
Nyt ei enää ole nettisivukiirettä. Seuraavana esite. Samalla tehdään rollup:it. Ei tänä vuonna. Paula miettii apurahoja. Kuljetetaan lupalappuja
tapahtumiin.

Puheenjohtaja kertoo kuulumisia Geneven tapaamisesta ja Helsingin
tapaamisen (syyskuu) järjestelyistä sekä mahdollisesta tapaamisesta
komissaari Redingin kanssa.
Geneve meni ihan hyvin. Hyvin järjestetyt puitteet. Paineet Helsingin
tapahtuman suhteen väheni, auttoi sen suunnittelussa.
Esittelykierrokset jäi puuttumaan. Hankekokoukset kesti tosi kauan.
Päätökset eivät tuntuneet pysyvän, erilainen kokouskulttuuri. Selkeytti
ajatusta siitä, että kuka meiltä tapaamisissa käy. On tärkeää, että on
joku joka käy kaikki tapaamiset. Muut osallistujat mietitään teemaan
mukaan. Workshopit oli yksinkertaisia ja tosi hyviä. Taina puhui
toimittajan kohtaamisesta, miten puhua heille, että viesti menee perille
sellaisena kuin haluat jne. Voidaan vetää sama työpaja Setan
edustajakokouksessa. AllOut -järjestön edustaja kertoi
kampanjavideoiden tekemisestä. He ovat apuna siinä.
Miten ihmiset saadaan mukaan mediakampanjaan? Miten
hyödynnetään sosiaalista mediaa ihmisjoukkojen aktivoinnissa?
Eu-hankkeen tavoitteiden suhteen on vielä epäselvyyksiä kumppanien
kesken. Kuka tekee esim mediaoppaan?
Syyskuun tapaamisessa on ideana, että joka maasta tulee juristi
mukaan. Suomesta tulossa Hippi. Kumppanit ovat varanneet tiloja
Omenahotellista. Tapahtumat on täällä toimistolla. Iltaisin olisi kiva olla
jotain oleskelua. Sini miettinyt leffailtaa. Voidaan ostaa iltatarjoilut
hankkeen rahoilla. Viviane Reding osallistuu Helsingissä tapahtumaan
24.9. Helsingin EU-hankkeen tapaaminen voisi valmistella Redingille
kysymyksiä. Seuraavat hanketapaamiset marraskuussa (8.-10.11.)
Kreikassa (teema koulukiusaaminen) ja tammikuussa Portugalissa
(teema aktiivinen kansalaisuus). Huhtikuussa Italiassa on
päätöstapaaminen. Väliraportti lähetetään tämän kuun lopussa.
Juurruttamista vielä pohditaan.

4.3. Lastenkirja-hanke
Esitys:
Työntekijät ovat hoitaneet lastenkirjaseminaarin järjestelyt. Päätetään
miten lastenkirjahanketta viedään eteenpäin seminaarin jälkeen.
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Päätös:

Työntekijäresurssia ei ole enää silloin käytettävissä. Suunnitelma täytyy
tehdä niin, että vapaaehtoiset voivat hoitaa hankkeen eteenpäin
viemisen.
Tanja pyrkii pääsemään mukaan seminaariin. Katsotaan seminaarin
jälkeen miten hanketta täytyisi viedä eteenpäin.

5. Talousasiat
5.1. Puheenjohtajan puhelin
Päätös:
Tilataan puheenjohtajalle puhelinnumero. Toimistolla on ylimääräinen
puhelinkone.
5.2. Vuoden 2014 talousarvio
Esitys:
Keskustellaan vuoden 2014 talousarviosta alustavasti
toiminnanjohtajan luonnosteleman paperin pohjalta. Evästetään
toiminnanjohtajaa varsinaisen talousarvioesityksen tekoon.
Päätös:
Päätettiin eri toimintoihin ensi vuodeksi varattavista avustussummista
ja säästökohteista. Jos rahaa on enemmän käytettävissä, ensimmäisenä
lisätään leiritoiminnan avustusta.
6. Jäsenasiat
6.1. Uudet jäsenet
Esitys:
Päätös:

Toiminnanjohtaja esittelee jäsentilanteen. Päätetään uusista jäsenistä.
Päätettiin hyväksyä uudet jäsenet ja myöntää ero sitä hakeneille.

7. Edustukset
7.1. Nelfan hallituksen jäsenyys
Esitys:
Toiminnanjohtaja luopuu Nelfan hallituksen jäsenyydestä seuraavassa
vuosikokouksessa maaliskuussa 2014. Keskustellaan kuka voisi olla tai
miten voitaisiin löytää joku suomalainen, joka pyrkisi hallitukseen
Jämsän jälkeen.
Päätös:
Juha esitteli Nelfan hallituksen työtä ja tehtäviä, joita työ hallituksen
jäsenelle teettää. Iina Särkkä ja Sini Huttunen voisi olla hyviä, kysytään
heiltä. Auli Iikkanen voisi olla vaihtoehto, Sari voisi kysyä. Mietitään
nimiä ja kysellään. Kysytään jäseniltäkin.
7.2. Ilga-Europen vuosikokous
Esitys:
Päätetään kahden henkilön lähettämisestä Ilga-Europen
vuosikokoukseen. Ulkoministeriöltä saatu avustus riittää yhden
henkilön matka- ja konferenssikuluihin. Toisen kulut voidaan kattaa EUhankkeen rahoista. Toinen lähtijöistä on puheenjohtaja. Toinen olisi
ideaalisti henkilö, joka on kiinnostunut pyrkimään Nelfan hallitukseen
kaudelle 2014-2015. Yhdistyksen edustajat täytyy nimetä jo tässä
kokouksessa, koska ne pitää ilmoittaa Ilga-Europelle ennen hallituksen
seuraava kokousta.
Päätös:
Laitetaan elokuun alun uutiskirjeeseen viesti Nelfan hallituksen
jäsenyydestä, jotta voidaan nimetä hänet Ilga-Europen
vuosikokousedustajaksi. Elokuun lopussa hallitus päättää yhdistyksen
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vuosikokousedustajat tämän pohjalta. Toinen edustaja on joka
tapauksessa Emmi Pihlajaniemi.
8. Paikalliskuulumiset
Kuullaan ja kirjataan pöytäkirjaan kuulumisia eri paikkakunnilta.
 9.6. Itä-Suomen perheet menevät Visulahteen
 Oulussa katsotaan tehdäänkö jotain kesällä
 Helsingin leikkipuistotapaamiset syksyllä auki, arkitapaamiset toimii aktiivisesti
9. Seuraava kokous
Esitys: Yhdistyksen toimitilassa Kotolassa su 8.9. kello 11-16.
Päätös: Esityksen mukaan.
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