PÄÄTÖSLUETTELO 5/2017
Helsinki 20.5.2017

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:

La 20.5.2017
klo 13-18 kokous Turun tyttöjen talossa, Yliopistonkatu 26 B, 2. kerros

Läsnä:

Krister Karttunen
Paula Myöhänen
Marjukka Irni
Juha-Pekka
Tiia Sudenkaarne
Anu Kantola
Markus Oja

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)
 19.4. Kotkan paikallistiimin jäseniä haastateltu Pohjois-Kymenlaakson uutiseen
”Lapsiin mahdollisuus sateenkaariperheessä”
 20.4. projektipäällikkö haastateltavana Yle Xtremin radiokeskustelussa ja
nettiuutisjutussa ” Hur skaffar samkönade par barn?”
 24.4. yhdistys mainittu Kymen Sanomien uutisessa ”Kotkan pääkirjastossa
keskustellaan tänään siitä miten lapsia tehdään sateenkaariperheisiin”
 29.4. puheenjohtajan haastattelu artikkelissa ”Ensimmäiset homoparit
hakeutuneet adoptioneuvontaan” ainakin lehdissä ESS, SS, KSML, Uusimaa ja
Aamuposti
 30.4. Kotkan paikallistiimin jäseniä haastateltu Ylen uutiseen ”4-vuotias Vilma
tietää jo, että on saanut alkunsa lahjoitetusta vauvansiemenestä – näin
homoparit saavat lapsia”
 13.5. toiminnanjohtajan mielipidekirjoitus sijaissynnytyksestä julkaistu Helsingin
Sanomissa
 14.5. hallituksen jäsenen Sudenkaarnen mielipidekirjoitus sijaissynnytyksestä
Helsingin Sanomissa
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.
 20.4. yhdistys kuultavana lakivaliokunnassa äitiyslaista
 4.5. sijaissynnytysseminaari eduskunnassa
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4.5. Kaikkien perheiden Suomi –hankkeen johtoryhmän kokous
23.5. Kaikkien perheiden Suomi –hankkeen johtoryhmän ylimääräinen kokous
verkoston tulevaisuudesta
29.5. Lapsen oikeuksien sopimuksen raportoinnin keskustelutilaisuus UM:ssä,
jätetään Setan kanssa yhteiset huomiot
Perhehoitohankkeelle haettu uudelleen avustusta STEAsta
6.6. kello 10–12 yhdistyksen tutkimushankkeen ensimmäisen raportin
julkaisutilaisuus Väestöliitossa
Seuraavat uutiskirjeet 30.5., 29.8., 13.10. ja 11.12.
Uutiskirjeen 30.5. yhteydessä julkaistaan uudet videot erilaisista
sateenkaariperheistä (rahoitettu perheaikaa.fi-toiminnan määrärahoista)
Työntekijät lomilla, saldovapailla ja palkattomilla vapailla kesällä 2017 seuraavasti:
o Juha Jämsä
3.6.–1.9.
o Kaisa Niittynen
10.–25.6. ja 24.7.-16.8.
o Sanna Nevala
17.–25.6 ja 10.7.-6.8.
o Kia Aarnio
1.7.–13.8.
o Laura Valoma
7.7.–7.8.
o Terhi Väisänen
17.–25.6., 10.-16.7., 24.7.-6.8.
o Anna Moring
29.6–30.7. ja 14.–16.8.
o Jenni Kerppola-Pesu
1.-9.7., 22.7.–6.8.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
2.1. Perhepoliittiset tavoitteet 2018–2022
Esitys:
Käydään keskustelu toiminnanjohtajan uusimmasta luonnoksesta
tavoiteohjelmaksi. Uusimmassa luonnoksessa huomioitu hallituksen
edellinen keskustelu, kevätkokouksen keskustelu ja työntekijöiden
brainstorming. Nyt käytävän keskustelun pohjalta toiminnanjohtaja
työstää lopullisen version ohjelmaksi, joka syyskuun kokouksessa
päätetään esittää syyskokoukselle vahvistettavaksi.
Keskustelu:
Puhutaan mieluummin avusteisesta lisääntymisestä kuin suppeasti
hedelmöityshoidoista. Ei ehkä kannata hehkuttaa
hedelmöityshoitolakia saavutuksena, koska se kielsi sijaissynnytyksen.
Voidaanko vähentää/välttää sanaa sukupuolivähemmistö? Pitäisikö olla
myös listattu keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi? Vai ehkä
paremminkin erikseen valmistellut laajemmat taustapaperit (white
paper / policy paper)? Voisi olla esim. paperi siitä, mitä me tarkemmin
ottaen odotetaan vanhemmuuslailta. Keskeisistä tavoitteista voisi
valmistella erikseen policy paperit. Adoption pohtiminen lastensuojelun
yhtenä osana on tärkeää, mutta ei kuitenkaan oteta sitä mukaan
meidän tavoiteohjelmaan.
Päätös:
Pitää huomioida vielä jäsenkyselyn vastaukset. Ei oteta muita
painopisteitä kuin sukupuolen moninaisuus. Toiminnanjohtaja
valmistelee luonnoksen syyskokoukselle lähetettävästä luonnoksesta
23.9. kokoukseen. Toiminnanjohtaja huomioi seuraavassa luonnoksessa
hallituksen kokouksessa tekemät yksityiskohtaiset muutosesitykset.
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2.2. Sijaissynnytys
Esitys:
Keskustelu:

Päätös:

Kirjataan tiedoksi toiminnanjohtajan kuulumiset sijaissynnytykseen
liittyvistä viimeaikaisista tapahtumista.
Eduskunnassa 4.5. järjestetty seminaari oli menestys. Poliitikot alkoivat
pohtia jatkoa. Saatiin läpi kolme erillistä mielipidekirjoitusta teemasta.
Juha Jämsä valmistelee yhteistyökumppanien kanssa yhteistä
tavoitepaperia. Tiia Sudenkaarne ja Marjo Rantala suunnittelemassa
seminaaria teemasta joulukuulle Turussa. Tutkimuksellinen osuus
aamupäivällä, pyydetään puheenvuoroja tutkijoilta, mahdollisesti
ulkomainen keynote (erillinen rahoitus), iltapäivällä paneelikeskustelu,
eri näkökulmia.
Esityksen mukaan.

3. Polyamoria-yhdistyksen kirjansuomennushanke
Esitys:
Markus Ojan esitys toimitetaan hallitukselle ennen kokousta erikseen.
Päätös:
Sateenkaariperheet ostaa yhden kirjan ennakkomyydyn kappaleen 500
euron hintaan Polyamoria - monisuhteisuusyhdistykseltä ja osallistuu
näin kääntäjän palkkakulujen kattamiseen. Lisäksi Sateenkaariperheet
saa nimensä näkyville sekä hankkeen verkkosivuille että julkaistavaan
kirjaan tukijoiden joukkoon ja Sateenkaariperheet mainitaan
yhteistyötahona projektissa.
4. Budjetti 2018
Esitys:
Päätös:

Käydään lähetekeskustelu budjetista 2018 toiminnanjohtajan esittelyn
pohjalta.
Valmistellaan budjetti ensin siltä pohjalta, että avustukset eivät ensi
vuonna nouse. Ei muuteta kustannuspaikoille varattavien
toimintakulujen suhteellisia osuuksia verrattuna tähän vuoteen.
Käytetään kehittämisrahaa myös uusien ja pienten paikkakuntien
tapahtumien järjestämiseen.
Varsinaiseen budjettiin lisätään toimintakuluja kaikkiin
kustannuspaikkoihin, ja katetaan lisäkulut yleisavustukseen haettavalla
korotuksella. Perustellaan korotusta toimintakulujen pysymisellä
samalla tasolla usean vuoden ajan samalla kun osallistumismäärät ovat
moninkertaistuneet. Halutaan panostaa valtakunnallisuuden
toteutumiseen.

5. Nettisivut ja muut informaatiomateriaalit
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee käynnissä olevan nettisivujen
uudistushankkeen ja esittelee yhdistyksen muut informaatiomateriaalit.
Keskustellaan uudistustarpeista ja niiden toteuttamisesta.
Keskustelu:
Oppaiden ulkoasu kaoottinen. Graafisesta ilmeestä pitäisi pitää kiinni.
Pitäisi olla yksi graafinen tekijä, jolle maksetaan palkkaa. Mutta mistä
tähän löytyisi rahat? Logo pitäisi olla samassa kohdassa kaikissa
materiaaleista. Yksi idea on hakea Koneelta (tai muilta säätiöiltä) rahaa
kokonaispaketin (oppaat, käsikirja, nettisivut, muut materiaalit)
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Päätös:

uudistamiseen. Hallituksen voisi ottaa jotenkin mukaan nettisivun
uudistukseen. Olisi hyvä tuottaa visuaalisia animaatioita sosiaaliseen
mediaan.
Toteutetaan toimiston aloittama nettisivujen alustan vaihtaminen ja
siihen liittyvä nettisivujen rakenteen järkeistäminen syksyllä.
Materiaalien kokonaisuuden uudistamista edistetään resurssien
mukaan useamman vuoden aikajänteellä. Toiminnanjohtaja tuo jossain
vaiheessa hallitukselle keskusteltavaksi toimiston analyysin siitä, mitä
tietoa yhdistyksen materiaaleissa kokonaisuudessaan on olemassa ja
missä muodossa, sekä missä on tarjottavan tiedon aukkopaikat.

6. Edustukset
6.1. Ilga-Euroopan vuosikokous Varsovassa 1.-4.11.2017
Esitys:
Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja edustavat yhdistystä ja käyttävät
yhdistyksen äänivaltaa kokouksessa.
Päätös:
Esityksen mukaan.
7. Työryhmien ja toimintojen kuulumiset
7.1. Perhesuhdekeskus
Tiedoksi:
Perhesuhdekeskuksen työntekijät aloittaneet työnsä toukokuun alussa.
Kesän aikana suunnitellaan käynnistettävää toimintaa ja neuvotellaan
yhteistyöverkoston kanssa yksityiskohtaista työnjakoa.
Perhetyöntekijän puhelinpäivystys käynnistyy heti kesän jälkeen.
Nettisivut julkaistaan alkusyksystä. Ensimmäiset vertaistoiminnan
muodot käynnistyvät syksyllä, ja niitä ovat ainakin parisuhdekurssit ja –
tapahtumat, eroryhmät, ja sateenkaari-ihmisten puolisoille ja läheisille
tarkoitetut infotilaisuudet. Marraskuun parisuhdeviikkoon panostetaan.
Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran alkusyksystä.
7.2. Sukupuolen moninaisuuden työryhmä
Esitys:
Työryhmän kokoonkutsuja esittelee työryhmän kuulumiset. Kirjataan
kuulumiset tiedoksi.
Keskustelu:
Tiia Sudenkaarne ja Queer-seura suunnittelevat akateemista seminaaria
sukupuolen moninaisuuden teemasta, ehkä tammikuulle.
Päätös:
Krister kysyy Facebook-ryhmästä työryhmälle uutta vetäjää edellisen
vetäjän vetäytymisen takia. Krister kutsuu seuraavan kokouksen koolle.
7.3. Juhlavuositoimikunta
Esitys:
Työryhmän kokoonkutsuja esittelee työryhmän kuulumiset. Kirjataan
kuulumiset tiedoksi.
Keskustelu:
Työryhmällä viikon päästä kokous. Juhlalle varattu Kaapelitehtaan
puristamo-sali 28.10. (kellonaika ei vielä selvillä, päivätapahtuma)
Halloween-teema. Järkkäreitä tarvitaan, yhdellä pitää olla kortti.
Tiedottamisessa pitää käyttää Kaapelitehtaan logoa.
Päätös:
Esityksen mukaan.
8. Seuraavat kokoukset
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Esitys:

Päätös:

Seuraava varsinainen kokous la 23.9. kello 14–18 (toimintasuunnitelma,
budjetti 2018, syyskokousasiat, Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen
työntekijät mukana kokouksessa keskustelemassa Monimuotoiset
perheet -verkoston tulevaisuudesta). Päätetään mitä tehdään 2.9.
kokousvarauksella.
23.9. kokous esityksen mukaan. Hallitus kokoontuu myös 2.9., jolloin ei
kuitenkaan ole varsinaista kokousta, koska toiminnanjohtaja ei
vapaansa takia ehdi valmistella kokouksen esityksiä. Päivän ohjelmasta
päätetään myöhemmin.
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