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SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

La 22.9.2018 klo 10.30–15.30
Yhdistyksen toimisto, Kurvi, Hämeentie 29, Helsinki

Läsnä:

Krister Karttunen
Tiia Sudenkaarne
Anu Kantola
Marjukka Irni
Anu Pellinen
Hanna Ruohonen
Jenni Kemppi
Markus Oja

puheenjohtaja

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja, sihteeri

varajäsen
varajäsen

1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumat
Tässä listataan edellisen kokouksen jälkeen huomatut mediaosumat, jotka koskevat
yhdistystä tai yhdistyksen toimihenkilöitä (ei siis kaikkea sateenkaariperheteemaista)
• Perhehoitolehdessä 4/18 koko aukeaman artikkeli perhehoitohankkeesta, jossa
esillä sijaisperheenä toimiva sateenkaariperhe.
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.
• Perhehoitohankkeen pride-valmennus näillä näkymin toteutumassa marraskuusta
alkaen
• Perhesuhdekeskuksen jatkohakemuksen valmistelu aloitettu jo yhteistyössä
yhteistyökumppanien kanssa
• Keräys venäläisen sateenkaariperheen asianajokuluihin tuottanut mukavasti
• 31.8. lausunto Setan kanssa valtion CEDAW-raporttiluonnoksesta
• 5.9. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmä Jyväskylässä
• 10.9. Perhehoitohankkeen ohjausryhmä Kurvissa
• 12.9. Perhesuhdekeskus-hankkeen ohjausryhmä Kurvissa
• 24.9. tulossa MOT-ohjelman sijaissynnytysteemainen jakso
• 3.10. Monimuotoisten perheiden toiminnanjohtajien strategiapäivä
• 10.10. seuraava uutiskirje
• 3.-4.11. Monimuotoiset perheet -verkoston hallitusten tulevaisuusristeily
1.3. Sähköinen työskentelyalusta
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Keskusteltiin mahdollisesta tulevasta sähköisestä keskustelu- ja työskentelyalustasta
hallitukselle ja mahdolliseksi muillekin vapaaehtoisille. Ei tehty päätöksiä. Hallituksen
jäsenet selvittelevät teknisiä mahdollisuuksia.
2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
2.1. Ajankohtaiset kuulumiset
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee muut ajankohtaiset kuulumiset
vaikuttamistyöstä, ainakin lapsenhuoltolaki, sijaissynnytys,
hedelmöityshoitosyrjintä ja Tanen hallitusohjelmatavoitteet. Merkitään
tiedoksi.
Päätös:
Puheenjohtaja esitteli Tanen miesjaoston työtä ja
hallitusohjelmatavoitteita. Toiminnanjohtaja esitteli muita ajankohtaisia
kuulumisia: Lapsenhuoltolaki on lakivaliokunnan käsittelyssä ja yhdistys
on kutsuttu kuultavaksi 4.10. Muut lausunnonantajat kontaktoitu.
Sijaissynnytysteemainen MOT-ohjelma tulossa 24.9. Yleltä. Sen jälkeen
A-studion keskustelu. MOT keskittynee kaupalliseen sijaissynnytykseen
kehittyvissä maissa. Pyritään julkaisemaan yhdessä Simpukan ja
Kohtuuttomien kanssa mielipidekirjoitus Helsingin Sanomiin seuraavana
aamuna. Valmistaudutaan yhteisin tiedottein vastaamaan MOT:issa
esiin nostettuihin asioihin. Marraskuussa tavataan Simpukan,
Kohtuuttomien ja Väestöliiton kanssa pohtimaan viime metrien
vaikuttamistyötä ennen vaaleja. Hedelmöityshoitosyrjinnän osalta
selvitetty, että hallinto-oikeudet eivät ole vieläkään antaneet ratkaisuja
sairaanhoitopiirien ylilääkärien uhkasakoista, jotka langetettiin syrjivän
käytännön poistamiseksi julkisilta klinikoilta. Palko ei aio käsitellä asiaa
ennen tuomioistuinten ratkaisuja. Ylilääkärit ilmeisesti pohtivat
palveluvalikoimaa keskinäisissä neuvotteluissaan. Asiassa ei ole juuri
nyt muita toiminnanpaikkoja kuin pitää julkista keskustelua yllä.
Tarjotaan yhteistyössä Simpukan kanssa juttuideoita ja haastateltavia
lehdille.
3. Sukupuolen moninaisuuden työryhmän kuulumiset
Esitys:
Hanna Ruohonen esittelee. Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Ryhmä kokoontui elokuun lopussa. Osallistujina ainoastaan Hanna,
Kaisa, Krister ja yksi muu. Lokakuussa yritetään vielä pitää työpaja ja
työstää toiveita toimintaan. Suunnitteilla ryhmä aikuisille,
vapaaehtoinen vetäjäksi, neljä kertaa vuodessa. Sähköinen
keskustelualusta vertaistoiminnalle, mahdollisesti slack. Tietoa
nettisivuille. Kuka työstää tiedon nettisivuille? Facebookkeskusteluryhmä on ongelmallinen koska kaikilla ei tunnuksia.
TransHelsinki-viikolle perhetapaaminen. Mietitään myös lokakuun
kokouksessa, mitä viikolle voisi järjestää.
4. Talousasiat
4.1. Talousarvio 2019
Esitys:
Vahvistetaan talousarvio 2019. Esityslistan liitteinä toiminnanjohtajan
esitykset ’Talousarvio 2019 ’ ja ’Minimibudjetti 2019 perustoiminta’.
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Päätös:

Esitys talousarvioksi valmisteltu hallituksen 25.8. käymän keskustelun
pohjalta.
Esityksen mukaan.

4.2. Määrärahojen varaaminen paikallistoimintaan 2019
Esitys:
Vahvistetaan paikallistiimeille vuodelle 2019 varattavat määrärahat.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4.3. Stean avustushakemus
Esitys:
Haetaan Stealta 279 000 euroa yleisavustusta vuodelle 2019. Korotusta
(75 000 euroa) haetaan toimintakulujen lisäykseen ja
asiantuntijan/tiedottajan palkkaamiseen.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4.4. Helsingin ja Turun kaupunkien avustushakemukset
Esitys:
Haetaan Helsingin ja Turun kaupungeilta avustusta vuodelle 2019
edellisten vuosien tapaan. Valtuutetaan toiminnanjohtaja
valmistelemaan hakemukset yhteistyössä paikallistiimien kanssa ja
päättämään haettavien avustussummien suuruuden.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4.5. Tositetarkastuskertomus
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee tositetarkastuskertomuksen yhdistyksen
tositteista 1-8/2018. Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
5. Toimintasuunnitelma 2019
Esitys:
Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2019, joka on valmisteltu hallituksen
26.5. käymän keskustelun pohjalta.
Päätös:
Esityksen mukaan. Yleisenä huomiona, että sukupuolen moninaisuus ei
näy juurikaan toimintasuunnitelmassa. Hallituksen jäsen Markus Oja
esitti tässä yhteydessä toiveen, että yhdistyksen tiedotteissa ja
materiaaleissa otettaisiin yleisesti polyasiat aiempaa paremmin esille:
apila-, uusperhe- ja erotoiminnassa olisi hyvä muistaa puhua myös
monisuhteisuudesta. Moniskunnat-termi nostaa karvoja pystyyn
polypiireissä.
6. Syyskokousasiat 2018
6.1. Jäsenmaksu 2019
Esitys:
Esitetään vuosikokoukselle, että jäsenmaksut pidetään vuonna 2019
vuoden 2018 tasolla, eli 20 euroa perheen ensimmäiseltä jäseneltä ja 5
euroa muilta perheenjäseniltä. Kannatusjäsenmaksu 30 euroa
yksityisille henkilöille ja 200 euroa yhteisöille.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6.2. Tilintarkastajat 2019
Esitys:
Esitetään vuosikokoukselle tilintarkastajiksi 2019 Virva Saarinen, HTwww.sateenkaariperheet.fi — info@sateenkaariperheet.fi

Päätös:

tilintarkastaja ja varatilintarkastajaksi Aarto Hirvi, HT-tilintarkastaja.
Esityksen mukaan.

6.3. Syyskokous 2018
Esitys:
Järjestetään syyskokous Tampereella Varalan opistossa pe 23.11.2018
kello 19, Setan edustajakokouksen yhteydessä. Kutsu kokoukseen
lähetetään jäsenille uutiskirjeessä 10.10. Kokouspaperit julkaistaan
kotisivuilla tiedostolinkkeinä. Vahvistetaan kokouksen esityslista.
Toimisto vastaa kokouksen käytännönjärjestelyistä ja tarjoiluista.
Korvataan syyskokouksen jälkeinen majoitus niille, jotka osallistuvat
yhdistyksen edustajana Setan edustajakokoukseen (Seta kustantaa
heidän matkakulunsa). Yhdistys korvaa matkakulut syyskokoukseen
vain hallituksen jäsenille. Päätetään lapsenhoidon järjestämisestä
kokoukseen.
Päätös:
Esityksen mukaan. Lapsenhoito järjestetään, jos ilmoittaa tarpeesta
samassa yhteydessä kuin majoituksen tarpeestakin ilmoitetaan noin 10
päivää etukäteen.
6.4. Hallitus 2019
Esitys:
Päätös:

7. Strategiatyö
Esitys:
Päätös:

Keskustellaan ja tehdään mahdolliset päätökset vuoden 2019
hallituksen jäsenten kutsumisesta/etsimisestä/tiedottamisesta.
Tiedotetaan uutiskirjeessä 10.10. että hallitustyöstä kiinnostuneet
voivat olla yhteydessä puheenjohtajaan.

Keskustellaan toiminnanjohtajan opiskeluihin liittyvän strategiatyön
prosesseista.
Jos toiminnanjohtajan marraskuussa alkavaan johtajakoulutukseen
kuuluu strategian työstäminen, tehdään se hallituksen aiempien
vuosien strategiakeskusteluiden, henkilöstön kanssa käytävien
keskusteluiden ja jäsenkirjeessä jo aiemmin pyydetyn
strategiapalautteen pohjalta. Toiminnanjohtajan työstämä
strategiaesitys tuodaan hallituksen käsiteltäväksi joko sähköisesti tai
kokouksessa, aikataulusta riippuen. Myöhemmin päätetään,
käytetäänkö työstettyä strategiaa yhdistyksen strategiana.

8. Seuraavat kokoukset
Esitys: Lauantaina 17.11.2018 kello 10.30-15.30 SETAn toimistolla Pasilassa.
Päätös: Esityksen mukaan, paitsi paikka oma toimisto.
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