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1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumat
Tässä listataan edellisen kokouksen jälkeen huomatut mediaosumat, jotka koskevat
yhdistystä tai yhdistyksen toimihenkilöitä (ei siis kaikkea sateenkaariperheteemaista)
• 7.5. Lapsen Maailma -lehti esitteli Perhesuhdekeskuksen toimintaa transnuoren
haastattelun yhteydessä.
• 14.5. laaja artikkeli Perhesuhdekeskuksen läheisten toiminnasta Karjalan
Sanomissa läheis-infon järjestämisen yhteydessä.
• 16.5. yhdistyksen tutkimushanke huomioitu Etelä-Suomen 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.
• Seuraavat uutiskirjeet: 6.6.
• Tampereen kaupunki nosti avustuksen yhdistykselle 1600 eurosta 4000 euroon
vuodelle 2018
• Nettisivut on siirretty uudelle alustalle ja toimivat nyt skaalautuvasti. Toimistossa
otetaan Office365 käyttöön asteittain.
• Perhehoitohankkeen infotilaisuus perheille 1.7. Helsinki Prideilla. Ensimmäinen
ennakkovalmennus perhehoitajiksi aikoville sateenkaariperheille alkaa
marraskuussa. Hanke on avannut omat fb-sivut.
• Perhesuhdekeskuksen käynnistämä Setan ja Setan jäsenjärjestöjen
ryhmänohjaajakoulutuksen ensimmäinen jakso 28.-29.4. oli menestys.
• Toimisto on työstänyt GDPR:n mukaisen tietosuojaselosteen yhdistykselle.
• Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmä 2.5. ja perhehoitohankkeen
ohjausryhmä 3.5.
• Puheenjohtaja menossa kesäkuun alussa Ilga-Euroopan strategiatyöpajaan.
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•

Työntekijät ovat vuosilomilla, saldovapailla, perhevapailla ja palkattomilla vapailla
kesän aikana seuraavasti:
Juha Jämsä
Kaisa Niittynen
Anna Moring
Jenni Kerppola-Pesu
Sanna Nevala
Laura Valoma
Terhi Väisänen
Heidi Puustinen

9.7.-12.8.
9.7.-12.8.
1.6.-31.8.
9.7.- 12.8.
4.-24.6. ja 2.7.-5.8.
18.-24.6. ja 2.7.->
18.-24.6. ja 9.7.-5.8.
2.-29.7.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
2.1. Ajankohtaiset kuulumiset
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee ajankohtaiset kuulumiset vaikuttamistyöstä.
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Toiminnanjohtaja kertoi huoltolakiuudistuksen vaiheesta ja
sijaissynnytykseen liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista.
3. Sukupuolen moninaisuuden työryhmän kuulumiset
Esitys:
Hanna Ruohonen esittelee. Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Hanna ei ollut paikalla tässä kokouksessa, mutta oli kertonut etukäteen
toiminnanjohtajalle, että työryhmässä on analysoitu kerätyn kyselyn
tulokset ja työryhmä tuo hallitukselle esityksiä toimintasuunnitelmaan
seuraavaan kokoukseen.
4. Tilannekatsaus yhteistyöstä vanhemmuuskumppanuus-ohjelman kanssa
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee. Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Toiminnanjohtaja kertoi, millä tavalla yhdistys on lupautunut
toimimaan ohjelman asiantuntijana.
5. Toimintasuunnitelma 2019
Esitys:
Käydään keskustelu toimintasuunnitelmasta ja vuositeemasta vuodelle
2019 toimiston valmistelemien toimintasuunnitelmalinjojen pohjalta.
Evästetään toimistoa varsinaisen toimintasuunnitelman valmisteluun.
Päätös:
* Vuositeema: Vuositeemaksi vuodelle 2019 valittiin
perheellistymismahdollisuudet. Moninaisuus yhteisössämme olisi myös
tärkeä teema. Sitä suunnitellaan alustavasti vuodelle 2020. Sen
valmistelussa ja toteutuksessa pitäisi olla hallituksen vahvasti mukana,
edellisenä syksynä pitäisi jo valmistella. Teeman valinta vaatisi, että
teemavuonna todella tehtäisiin tähän liittyviä asioita. Sanapari
”Moninaisuus yhteisössämme” saattaa mieltyä vain seksuaalisen
suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudeksi, mutta kyse olisi
kuitenkin nimenomaan intersektionaalisuudesta ylipäätään. Muita
tulevaisuuden mahdollisia vuositeemoja: monimuotoiset
sateenkaariperheet, sateenkaarilasten perheet.
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* Muut päätökset vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta: Talvileiri palaa
ohjelmistoon vuoden tauon jälkeen – koululaisten leiri jää vuodeksi
tauolle. Työnohjausta pyritään järjestämään paikallistiimeille, jos he sitä
toivovat. Nelfan vuosikokouksen yhteydessä Helsingissä maaliskuussa
2019 järjestettävän seminaarin teemana voisi olla esimeriksi lapsen
oikeudet, sijaissynnytys tms. Haetaan jo ensi vuodelle yleisavustuksen
korotusta neljännen työntekijän palkkamiseksi.
6. Toiminnan ja rahoituksen suunnittelun seuraavien vuosien näkymät
Esitys:
Käydään keskustelua tulevaisuuden suuremmista, lisäresursseja
vaativista muutostarpeista toiminnassa. Mitkä asiat vaatisivat erillisen
hankerahoituksen hakemista? Millaisella työnkuvalla olisi tarvetta
hakea lisäresurssia toimiston yleisavusteiseen perustoimintaan?
(Haetaanko jo vuodelle 2019?) Mitkä olisi edellä todettujen tarpeiden
prioriteettijärjestys? Keskustelun herättelyksi liitteenä vuonna 2014
tehty Toiminta- ja rahoitussuunnitelma 2014-2021.
Päätös:
Käytiin keskustelu tulevaisuuden mahdollisista uusista työalueista ja
seuraavan työntekijän toimenkuvasta. Koululaisten toiminnan osalta
ajateltiin, että toimintaa voisi ehkä toteuttaa mieluumminkin
yhteistyökumppanien kanssa kuin hakea toimintaa lisää omaa resurssia.
Monikulttuurista työtä olisi ehkä tärkeää tehdä enemmän
tulevaisuudessa joillakin resursseilla. Vanhemmuuskumppanuusasiat
tulevat todennäköisesti korostumaan tulevaisuudessa ja niissä olisi hyvä
tehdä yhteistyötä. Tieteellisen tutkimuksen rajapinta, yhteyksiä
tiedemaailmaan (public engagement), esimerkiksi jokin hanke.
Neljännen vakituisen työntekijän työnkuvaan voisi kuulua sekä mediaa
että koulutusta. Ehkä jonkinlainen asiantuntijatehtävä: viestintä,
koulutus, tutkimus, vaikuttaminen.
7. Muut esille tulleet asiat
7.1. Queer-bioetiikan julkaisu julkaistu juuri
7.2. Leirimaksut
Keskustelu: Hallituksessa on näkemystä, että pitäisi saada vähävaraisille pienemmät
leirimaksut. Asiaa on pohdittu niin kauan kuin leiritoimintaa on tehty.
Nykyisellään tähän tavoitteeseen pyritään sillä, että lasten leirimaksut
on nimelliset, mikä tukee sekä yksinhuoltajien että monilapsisten
perheiden tilanteita. Jos on toimeentulotuen asiakas tai perheessä on
erityistarpeinen lapsi, tukea on mahdollista saada Kelasta. Lisäksi
leirityöryhmään kuuluvalle leiri on maksuton. Leirimaksujen
alentaminen vähävaraisille on tärkeä tavoite, mutta sen toteuttaminen
on hallinnollisesti vaikeaa: miten määritellään ja varmistetaan, ketkä
ovat oikeutettuja alennukseen. Keskustelussa esitettiin, että oman
ilmoituksen vähävaraisuudesta pitäisi riittää. Keskustelussa esitettiin
myös, että olisi tarve määritellä leirien puitteille minimistandardit, ettei
tulisi mielikuvaa, että köyhät joutuvat tyytymään halvempiin puitteisiin.
Samoin esitettiin näkökulma, että jos leirien standardeja nostetaan ja
samaan aikaan pääsymaksuja lasketaan, tilanne tulee taloudellisesti
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Päätös:

erittäin haastavaksi. Nykyisellään valtaosa toiminnan kuluista koostuu
leiritoiminnasta. Vaikka kaikki muut toiminnan kulut (lähinnä
paikallistoiminnan kulut) leikattaisiin kokonaan pois, leiritoiminnan
kuluihin ei tulisi merkittävää lisäystä. Koko leiritoiminnan järkevyys
tulee tällöin pohdittavaksi: onko järkevää investoida rahaa
leiritoimintaan niin paljoa, jos yhden henkilön leiriosallistumisen
kustannukset yhdistykselle nousevat esimerkiksi pariin sataan euroon.
Tällä summalla pyöritetään pienen kaupungin koko vuoden
vertaistoiminta. Keskustelussa todettiin, että asia on monimutkainen ja
jos asiaa halutaan jälleen selvittää, se pitää tehdä perusteellisesti.
Asiassa ei voi tehdä huolimattomia päätöksiä, koska päätökset
vaikuttavat niin merkittävästi koko yhdistyksen kaikkeen toimintaan.
Valmistellaan asiaa tuleviin hallituksen kokouksiin. Valmisteluun
osallistuu vertaistoiminnan koordinaattorin lisäksi toiminnanjohtaja,
koska vaikutukset talouteen ja koko yhdistyksen kaikkeen toimintaan
ovat niin merkittävät. Valmisteluun täytyy osallistua myös joku
hallituksesta. Hallituksen kokouksessa läsnä olleista ei kukaan
kuitenkaan lupautunut valmisteluun. Kysytään muilta hallituksen
jäseniltä, kuka olisi suostuvainen osallistumaan valmisteluun.
Valmistelussa pohditaan ainakin seuraavat asiat: minimitaso leirien
puitteilla, miten vähävaraisten leirimaksuja voitaisiin subventoida ja
asetetaanko leireille jonkinlaiset esteettömyysvaatimukset.

8. Seuraavat kokoukset
Esitys: La 25.8. kello 10.30-15.30 Kurvissa.
Päätös: Esityksen mukaan
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