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SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

La 25.8.2018 klo 10.30–15.30
Yhdistyksen toimisto, Kurvi, Hämeentie 29, Helsinki

Läsnä:

Krister Karttunen
Tiia Kovanen
Petri Segerholm
Anu Kantola
Anu Pellinen
Hanna Ruohonen
Jenni Kemppi

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)
• 25.5. Kodin kuvalehti julkaisi Perhesuhdekeskuksen läheisten toimintaa koskevan
suuren artikkeli ”Sateenkaariperheen mummi: ’Rakastuin lapsenlapseeni jo, kun
tyttäreni kumppani häntä odotti’”
• 7.6. Suomenmaa viittasi yhdistyksen tiedotteeseen uutisessaan lapsenhuoltolaista
• 11.6. Länsi-Savossa laaja artikkeli perhehoidosta ja yhdistyksen
perhehoitohankkeest.
• 13.6. Keskipohjanmaa-lehden artikkelissa Kokkola Pridesta mainittiin myös
yhdistyksen paikallistiimi
• 27.6. HS haastatteli toiminnanjohtajaa ja kahta sateenkaariperheessä kasvanutta
nuorta aikuista.
• 27.6. Kodin Kuvalehden artikkelissa sateenkaariperheen mummista mainittiin
yhdistyksen nettisivut.
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.
• 6.6. yhdistyksen tiedote lapsenhuoltolaista: Lapsenhuoltolain uudistuksessa
perheiden sopimusvapaus jäämässä puolitiehen - sopimusmahdollisuus lapsen ja
sosiaalisen vanhemman tapaamisista palautettava hallituksen esitykseen
• 20.6. Lausunto Euroopan neuvostolle hlbti-suosituksen toimeenpanosta Suomessa
yhdessä Setan ja Trasekin kanssa.
• Venäjäisen sateenkaariperheen valitus lapsenoikeuksien komitealle jätetty
määräajassa kesäkuun lopussa.
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•
•

•

Laura Valoma töissä viimeistä päivää 1.7. ja R Räihä ensimmäistä päivää 13.8.
Perhehoitohankkeen ensimmäiseen koulutukseen 20.8. osallistui avaintekijöitä
salin täydeltä. Myös infotilaisuuteen Helsinki Prideilla osallistui iso joukko
kiinnostuneita. Syksyn valmennuskurssille ilmoittautuneita kuitenkin vasta ihan
muutamia.
YK:n lapsen oikeuksien komitea ottanut venäläisperheen tapauksen käsiteltäväksi.
Valtiolla nyt kuusi kuukautta aikaa reagoida. Sen jälkeen meidän juristi vastaa vielä
valtion panokseen. Seuraavaksi komitea käsittelee kantelun.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
2.1. Hallitusohjelmatavoitteet
Esitys:
Toiminnanjohtaja lähettää hallitukselle luonnoksen ennen kokousta.
Hallitusohjelmatavoitteet asetetaan yhdistyksen kokouksen
hyväksymän perhepoliittisen ohjelman pohjalta.
Päätös:
Vahvistettiin luonnos muutamin muutoksin.
2.2. Ajankohtaiset kuulumiset
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee muut ajankohtaiset kuulumiset
vaikuttamistyöstä. Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kirjataan tiedoksi, että lapsenhuoltolaki lakivaliokunnassa. Annetaan
asiasta lausunto lakivaliokunnalle.
3. Sukupuolen moninaisuuden työryhmän kuulumiset
Esitys:
Hanna Ruohonen esittelee. Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kirjataan tiedoksi, että työryhmä on tavannut viimeksi 17.5., jolloin
käyty läpi alustavia tuloksia tehdystä kyselystä. Seuraava kokous 31.8.
4. Talousasiat
4.1. Välitilinpäätös I-V / 2018
Esitys:
Merkitään tiedoksi toiminnanjohtajan laatima välitilinpäätös.
Päätös:
Esityksen mukaan
4.2. Tulosennuste 2018
Esitys:
Merkitään tiedoksi toiminnanjohtajan laatima tulosennuste, joka
osoittaa 0-tulosta.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4.3. Budjetti 2019
Esitys:
Päätös:

Päätetään ensi vuoden budjetin päälinjoista toiminnanjohtajan
valmisteleman budjettihahmotelman 2019 pohjalta.
Edetään toiminnanjohtajan hahmotelman mukaan. Varataan ensi
vuodelle alakustannuspaikkojen (valtakunnallinen vertaistoiminta,
paikallinen vertaistoiminta, vertaistoiminnan kehittäminen)
toimintakuluihin samat määrärahat kuin kahtena edellisenä vuonna.

4.4. Isyysvapaan palkka
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Esitys:

Päätös:

Todetaan sähköpostissa kesäkuussa tehty päätös, että työntekijöille
maksetaan täysi palkka isyysvapaan ajalta. Päivitetään johtosääntö tältä
osin.
Esityksen mukaan.

5. Henkilöstöasiat
5.1. Toiminnanjohtajan johtajakoulutus
Esitys:
Toiminnanjohtaja osallistuu työajallaan Rastorin järjestöjohtamisen
koulutusohjelmaan ja suorittaa yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinnon. Koulutus muodostuu koulutuspäivistä,
etätehtävistä verkko-oppimisympäristössä sekä työpaikalla
tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus sisältää laajimmillaan 11
lähikoulutuspäivää, jotka jakaantuvat noin vuoden ajalle. Koulutus
toteutetaan niin, että se tukee oman järjestön kehittämistä ja tieto on
sovellettavissa käytäntöön omassa järjestön johtamistehtävässä.
Koulutus käynnistyy marraskuussa 2018 ja maksaa 1500 euroa. Suurin
osa Monimuotoiset perheet -verkoston toiminnanjohtajista on käynyt
vastaavan koulutuksen.
Päätös:
Esityksen mukaan. Selvitetään oppisopimusmahdollisuus.
6. Edustukset
6.1. Ilga-Euroopan vuosikokous ja konferenssi Brysselissä 24.-27.10.2018
Esitys:
Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat konferenssiin ja
käyttävät yhdistyksen äänivaltaa vuosikokouksessa. Osa kuluista
katetaan Ulkoministeriön jo aiemmin myöntämällä valtionavulla.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6.2. Ilgan vuosikokous ja konferenssi Wellingtonissa 18.-22.3.2019
Esitys:
Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat konferenssiin ja
käyttävät yhdistyksen äänivaltaa vuosikokouksessa. Kulujen
kattamiseksi haetaan valtionapua Ulkoministeriöstä.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6.3. Setan edustajakokouksen aloitteet 30.8.
Esitys:
Keskustellaan, haluaako Sateenkaariperheet ry tehdä jonkin esityksen
Setan edustajakokoukselle marraskuussa 2018.
Päätös:
Ei tehdä omia aloitteita eikä lähdetä mukaan Pirkanmaan Setan
aloitteeseen.
7. Syykokouksen ajankohta ja paikka
Esitys:
Päätös: Järjestetään syyskokous Setan edustajakokousta ennen samassa kaupungissa
Tampereella pe 23.11. klo 19.
8. Seuraavat kokoukset
Esitys: Lauantaina 22.9.2018 kello 10.30-15.30 yhdistyksen toimistolla.
Päätös: Esityksen mukaan.
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