PÄÄTÖSLUETTELO 4/2018
Helsinki 14.4.2018

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

La 14.4.2018 klo 10.30–15.30 (aamupäivällä keskustelu työntekijöiden kanssa)
Sateenkaariperheiden toimisto Kurvi, Hämeentie 29, Helsinki

Läsnä:

Krister Karttunen
Tiia Kovanen
Petri Segerholm
Tiia Sudenkaarne
Anu Kantola (poistui klo 14.00)
Marjukka Irni
Hanna Ruohonen

puheenjohtaja

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja, sihteeri

1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumat
Tässä listataan edellisen kokouksen jälkeen huomatut mediaosumat, jotka koskevat
yhdistystä tai yhdistyksen toimihenkilöitä (ei siis kaikkea sateenkaariperheteemaista)
• Maaliskuun alkupuolella lukuisat pääkirjoitukset ja kolumnit pohtivat vielä
äitiyslain läpimenon vaikutuksia erityisesti ja kansalaisaloitteita yleisesti.
• 7.3. Aamuset uutisoi yhdistyksen 28.3. järjestämästä sijaissynnytystä koskevasta
seminaarista
• 27.3. Tutkimushankkeen toisen raportin tuloksia julkaistiin uutisina ainakin
seuraavissa medioissa: HS, HBL, MTV3, Yle Puhe ja Ranneliike. STT:n uutisia
jakoivat ainakin Kaleva, Keskisuomalainen, Karjalainen, TS
• 4.4. Satakunnan kansa julkaisi artikkelin, jossa haastateltu toiminnanjohtajaa
transtaustaisten vanhempien oikeudellisesta asemasta
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.
• Seuraavat uutiskirjeet: 11.4. ja 6.6.
• Kia Aarnion työsuhde päättyi 31.3.
• Heidi Puustinen aloittaa työnsä 16.4.
2. Nelosen ohjelma kumppanuusvanhemmuudesta
Esitys:
Keskustellaan Nelosen pyynnöstä toimia kumppanuusvanhemmuutta
käsittelevän reality-ohjelman asiantuntijana.
Päätös:
Juha esitteli asian, tuottajien kanssa käytyjä keskusteluja ja
työntekijöiden tekemän riskianalyysin. Hallitus ei katso olevan esteitä
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jatkaa neuvotteluita ohjelman tuottajien kanssa. Hallituksen ei tarvitse
päättää jatkotoimenpiteistä vaan harkinta jätetään toimistolle, mutta
hallitus haluaa olla kuulolla miten asia etenee.
3. ILGA Euroopan uuden strategian valmistelu
Esitys:
Puheenjohtaja esittelee asian kokouksessa
Päätös:
Merkitään tiedoksi tullut kysely Ilga-Euroopan strategiasta. Krister
vastaa kyselyyn ja osallistuu mahdollisesti strategiatyöpajaan
kesäkuussa Brysselissä.
4. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
4.1. Ajankohtaiset kuulumiset
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee ajankohtaiset kuulumiset vaikuttamistyöstä.
Keskustellaan.
Päätös:
Toiminnanjohtaja kertoi hallituksen kehysriihen päätöksistä koskien
perhevapaita. Uudistukset eivät koskeneet ikävä kyllä
sateenkaariperheitä.
5. Toimintasuunnitelma
Esitys:
Käydään valmistava keskustelu toimintasuunnitelmasta ja
vuositeemasta vuodelle 2019.
Päätös:
Siirrettiin suurimmalta osaltaan seuraavaan kokoukseen. Toukokuussa
tuodaan hallitukselle henkilöstön työstämät toimintasuunnitelmalinjat
ranskalaisina viivoina. Hallitus ideoi tuolloin vapaasti tulevaa toimintaa
ja keskustelun tulokset ohjaavat toimintasuunnitelman
jatkotyöstämistä toimistolla.
6. Nelfa
Esitys:

Päätös:

Nelfan hallitus pyytää lahjoituksia jäsenjärjestöiltä jäsenmaksun
maksamisen yhteydessä. Keskustellaan, annetaanko Nelfalle tässä
yhteydessä lahjoitus.
Maksetaan jäsenmaksu nelinkertaisena (=400€)

7. Sukupuolen moninaisuuden työryhmän kuulumiset
Työryhmä kokoontunut toistamiseen ja mukana toisella kerralla oli paljon uusia henkilöitä.
Työryhmä jatkoi toissa vuonna kerätyn kyselyn aineiston keruuta. Suunnitteilla on myös
opasmateriaalin kirjoittamista.
8. Seuraavat kokoukset
Esitys: La 26.5. kello 10.30-15.30 Kotkassa.
Päätös: Esityksen mukaan.
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