PÄÄTÖSLUETTELO 8/2018
Helsinki 17.11.2018

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

La 17.11.2018 klo 10.30–15.30
Clarion Hotel Ruoholahti, Helsinki

Läsnä:

Krister Karttunen
Tiia Kovanen
Petri Segerholm
Anu Kantola
Marjukka Irni
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.
• 19.10. Toiminnanjohtajan mielipidekirjoitus hedelmöityshoitosyrjinnästä Helsingin
Sanomissa
• 21.10. Sunnuntaisuomalaisessa perhehoitohankkeen laaja esittely: ” Äiti ja äiskä –
Helin ja Sarin perhe on vielä harvinaisuus, mutta heidän kaltaisiaan
sijaisvanhempia halutaan lisää”
• Perhehoitohankkeen esittely myös Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:n
asiakaslehdessä
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-valmennuksen aloitusta siirrettiin tammikuuhun
• Perhesuhdekeskuksen jatkohakemuksen valmistelu suunniteltu teemaksi
hallituksen ensimmäiseen kokoukseen 2019, Sanna Metsäpuu osallistuu
kokoukseen
• Keräys venäläisen sateenkaariperheen asianajokuluihin tuotti käytännössä koko
tavoitellun summan
• 12.12. seuraava uutiskirje
• Nelfan vuosikokous kutsuttu Helsinkiin 8.-10.3.2019. Seminaari järjestetään pe 8.3.
iltapäivällä. Seminaarille varattu Eurooppasali.
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•

Vuonna 2017 Sateenkaariperheet oli Setan suurin jäsenjärjestö – 16
kokousedustajaa edustajakokoukseen

2. Uuden järjestösihteerin R Räihän esittäytyminen
R esittäytyi hallitukselle.
3. Jäsenasiat
3.1. Uudet jäsenet
Esitys:
Päätös:
3.2. Jäsenhankinta
Esitys:

Keskustelu:

Päätös:

Hyväksytään uudet jäsenet ja myönnetään ero jäsenyydestä sitä
hakeneille järjestösihteerin kokoukseen tuoman listan pohjalta.
Esityksen mukaan.

Jäsenmäärä lievässä laskussa ensimmäistä kertaa ainakaan 10 vuoteen.
Monimuotoiset perheet -verkoston yhteinen jäsenhankintakoulutus
tulossa tammikuun alussa. Järjestösihteeri alustaa keskustelun
jäsenhankinnan tehostamisen keinoista. Päätetään jäsenhankinnan ja
jäsenyysprosessin kehittämisen suuntaviivoista.
R esitteli tietoja jäsenyyksistä viime vuosilta ja jäsenprosessin
ongelmista. Pohdittiin, että Mobile Pay olisi hyvä olla, esim. prideilla
voisi maksaa jäsenmaksun saman tien. Myös Paytrail nettisivuille
tulevaisuudessa? Ensin kuitenkin katsotaan, tuleeko Setalle yhteinen
jäsenrekisteri. Paikallistoiminnassa ei heti ensimmäisenä haluta kertoa
jäsenyydestä, täytyy voida sanoa osallistujille, että voi tulla ilman
jäsenyyttä. Ketkä on meidän kilpailijoita – muut setan jäsenjärjestöt?
Yhteistyö muiden jäsenjärjestön kanssa aina ensiarvoisen tärkeää. Onko
eronneet tai maksamattomat tietyltä alueelta, minkä ikäisiä tms? Onko
mahdollista antaa jäsenalennus, jos kuuluu toiseen Setan
jäsenjärjestöön? Ehkä joskus, jos on setan yhteinen jäsenrekisteri, voisi
olla mahdollinen. Kohdennettu uutiskirje tulevaisuudessa? – oman
alueen tapahtumat uutiskirjeen alkuun, ja muu kohdennus esim
perhetilanteen tai ikäryhmän mukaan. Meidän jäsenmäärät ovat olleet
kuitenkin hyvin vakaat, vrt. esim. HeSeta. Täytyy pohtia, miten jäsenet
saadaan maksamaan jäsenmaksunsa (uudet JA vanhat) – miten
motivoidaan maksamaan. Kampanjointi pysyvien jäsenien saamiseksi.
Kannatusjäsenten kampanjointi on tarpeen – sitä ei ole vielä tehty
käytännössä yhtään. Jäsenistön pysyvyys on kuitenkin meillä aika hyvin
kunnossa: viime vuosikymmenellä liittyneitä on 210 edelleen
jäsenistössä. Kannatusjäsenyyteen yhteisöille ei sisälly mitään
mainostilaa. Mutta pitäisikö myydä tulevaisuudessa sertifikaattia?
Kirjataan hallituksen keskustelu tiedoksi työntekijöille asian
jatkovalmisteluun. Tammikuussa järjestösihteeri ja toiminnanjohtaja
osallistuvat Monimuotoiset perheet -verkoston järjestämään
jäsenhankintakoulutukseen.

4. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
4.1. Ajankohtaiset kuulumiset
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Esitys:

Tiedoksi:

Toiminnanjohtaja esittelee muut ajankohtaiset kuulumiset
vaikuttamistyöstä, ainakin lapsenhuoltolaki, sijaissynnytys,
hedelmöityshoitosyrjintä, hallitusohjelmatavoitteiden viestintä, IlgaEuroopan konferenssi, Tanen miesjaoston kuulumiset ja momu-risteily.
Merkitään tiedoksi.
Lapsenhuoltolaki edelleen lakivaliokunnan käsittelyssä. Sijaissynnytys
kannanotto kumppanien kanssa, julkaistaan tiedotteena maanantaina.
Hedelmöityshoitosyrjintä ollut viime aikoina paljon julkisuudessa.
Syötetään lisää juttuja mediaan. Sairaanhoitopiirien oma valmistelu
tuntuu edistyvän. Omia hallitusohjelmatavoitteita viedään
henkilökohtaisten kontaktien kautta potentiaalisille
hallitusohjelmaneuvottelijoille. Ilga-Euroopan konferenssissa oli aika
ohut perhenäkökulma. Tanen miesjaostossa valittiin vuoden mies.
Momu-risteilyn parasta antia oli ryhmätyö, jossa sekotettiin järjestöjen
ihmisiä.

5. Sukupuolen moninaisuuden työryhmän kuulumiset
Esitys:
Hanna Ruohonen esittelee. Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Krister esitteli. Päälinjat on sovittu. Tulossa vielä yksi viimeinen kokous
21.11. Edellisessä kokouksessa workshopattiin käytännön ideoita.
Hanna esittelee tulokset seuraavassa hallituksen kokouksessa.
6. Talousasiat
6.1. Matkakulukorvaukset
Esitys:
Keskustellaan matkakulukorvauksista ja kirjataan mahdolliset
muutokset käytäntöihin voimassa olevaan taloussääntöön
Päätös:
Kirjataan taloussääntöön, että palkkiosopimuksiin tulee aina jokin
kirjaus matkakuluista. Täysien kilometrikorvausten maksaminen (vain
työntekijät ja palkkioperusteiset) aina ainoastaan toiminnanjohtajan
etukäteisellä luvalla. Luvan ei tarvitse olla kirjallinen. Toiminnanjohtaja
päivittää taloussäännön sanamuodot ja tuo vahvistettavaksi hallituksen
seuraavaan kokoukseen.
7. Edustukset
7.1. Väestöliiton syyskokous 28.11.2018
Esitys:
Keväällä valitut kokousedustajat käyttävät yhdistyksen äänivaltaa.
Toiminnanjohtaja Juha Jämsä on Setan ja Monimuotoiset perheet verkoston ehdokas liiton hallitukseen. Äänestetään Jämsän valinnan
puolesta.
Päätös:
Esityksen mukaan.
7.2. Lastensuojelun keskusliiton syyskokous 28.11.2018
Esitys:
Päätetään kuka käyttää kokouksessa yhdistyksen äänivaltaa.
Päätös:
Ei osallistuta.
7.3. Setan edustajakokous 24.-25.11.2018
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Esitys:

Päätös:

Nimetään kokousedustajat (enintään 16 henkilöä) ja valtuuston jäsen ja
varajäsen Setan edustajakokousta varten. Valtuutetaan puheenjohtaja
hyväksymään lisää kokousedustajia, jos vapaaehtoisia ilmenee vielä
hallituksen kokouksen jälkeen.
Esityksen mukaan. Valtuuston jäseneksi ehdotetaan Anu Kantolaa, ja
varaehdokkaaksi Markus Ojaa. Äänestetään Krister Karttusta Setan
hallitukseen.

7.4. Perhehoitohankkeen ohjausryhmä
Päätös:
Petri jatkaa ohjausryhmän jäsenenä. Hallitus saattaa nimetä
tammikuussa keskuudestaan toisenkin edustajan ohjausryhmään.
8. Syyskokous 23.11.2018
Esitys:
Todetaan tilanne ilmoittautumisten, lastenhoidon ja
hallitusehdokkaiden osalta.
Päätös:
Kirjataan tiedoksi: ilmoittautumisia todella vähän, lastenhoitoa ei ole
pyydetty eikä siis järjestetä, uusia hallitusehdokkaita on ilmoittautunut
vain yksi, uusia puheenjohtajaehdokkaita ei ole ilmoittautunut yhtään.
9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita.
10. Seuraavat kokoukset
Esitys: Lauantaina 26.1.2019 kello 10.30-17.30 Kurvissa seuraavan aikataulun mukaisesti:
10.30 Tutustumista ja perehdytystä
11.30 Perhesuhdekeskuksen vakinaistaminen, Sanna Metsäpuu keskusteluttaa
12.30 Lounas
13.30-17.30 Hallituksen kokous ja järjestäytyminen (kahvit välissä)
Päätös: Esityksen mukaan
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