PÄÄTÖSLUETTELO 2/2019
Helsinki 2.3.2019

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

La 2.3.2019 klo 10.30–15.30
Yhdistyksen toimisto Kurvi, Hämeentie 29, Helsinki

Läsnä:

Krister Karttunen
Anu Kantola
Marjukka Irni
Hanna Ruohonen
Markus Oja
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)
• 20.2. Perhehoitokumppanit Suomessa oy:n asiakaslehti esitteli Väriä perhehoitoon
-hanketta.
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.
• Talven saldovapaat ja loput vuosilomat: Juha 12.-15.3. ja 25.-27.3.
• Seuraavat uutiskirjeet: 6.3., 17.4. ja 5.6.
• Tiedote 4.2.: Euroopan sateenkaariperhejärjestöt Helsinkiin - lapsen oikeudet
teemana avoimessa seminaarissa
• 5.2. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmä
• 6.2. Toiminnanjohtaja kävi kuultavana OM:n viharikosten vastaisen hankkeen
tilaisuudessa
• 11.2. HLBTI ja lapset -työryhmän viimeinen kokous ehdotti itselleen jatkoa
seuraavalla kaudella
• 13.2. Lapsiasianeuvottelukunnan viimeinen kokous
• 18.2. Väriä perhehoitoon -hankkeen ohjausryhmä
• 26.2. Perhehoito vai adoptio -keskustelutilaisuus Kurvissa
• 28.2. OM:n intersukupuolisuus-selvityksen julkistamistilaisuus. Yhdistys antanut
selvitykseen panoksensa
• 1.3. Helsingin kaupungin kuulemistilaisuus yhdenvertaisuussuunnitelmasta
• 5.3. Väestöliiton hallituksen kokous
• 6.3. Perhesuhdekeskuksen ohjausryhmä
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8.-10.3. Nelfan vuosikokousviikonloppu Helsingissä. 8.3. seminaariin on jo
mukavasti ilmoittautumisia. Sunnuntaina järjestetään koko perheen tapahtuma.
18.-22.3.2019 Ilgan kokoukseen osallistuu puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja
30.-31.3. Paikallistoiminnan kehittämispäivät Tampereen kylpylässä, johon
kutsuttu kaikki paikallistiimit. Samassa paikassa järjestetään hallituksen kokous ja
kevätkokous 30.3.
Liityttiin mukaan Lastensuojelun Keskusliiton vaalikampanjaan Ääni lapselle
Turun avustus nousi 1300 euroon
Äitiyslaki voimaan 1.4. ja lapsenhuoltolaki voimaan 1.12.
Seta perustanut sateenkaaripoliittisen vaikuttamistyön verkoston, johon
toiminnanjohtaja tulee osallistumaan.
Yhdistys mukana Setan eduskuntavaalikampanjassa: toiminnanjohtaja
perhepoliittisten tavoitteiden yhteyshenkilönä, yhdistyksen tavoitteet linkitettynä
Setan tavoitteisiin

2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
2.1. Ajankohtaiset kuulumiset
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee ajankohtaiset kuulumiset vaikuttamistyöstä.
Keskustellaan.
Päätös:
Eduskuntavaalivaikuttaminen: ollaan mukana Setan ja verkoston
kampanjoissa, painotetaan sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa,
viedään omia tavoitteita tiedoksi päättäjille henkilökohtaisin
yhteydenotoin, eri tiedotteiden ja kannanottojen yhteydessä ja
neuvotaan jäseniä olemaan yhteydessä omiin ehdokkaisiinsa.
Sijaissynnytys: helmikuussa julkaistu suomalais-ruotsalaisen miesparin
haastattelu sijaissynnytyksestä. Aihe ei laajemmin ota lähteäkseen
suuremmaksi yhteiskunnalliseksi keskusteluksi. Äitiyslaki: mahdollisuus
viestiä muita tavoitteita äitiyslain voimaantulosta tiedotettaessa.
Lapsistrategia: on pyritty vaikuttamaan ennen kaikkea verkoston
kanssa. Suunnitteilla kannanotto kumppanien kanssa, jossa vaaditaan
lasten ja perheiden moninaisuutta ja haavoittuvien lapsiryhmien
suojelua strategian peruslähtökohdiksi.
3. Tilinpäätös 2018 ja tilintarkastus
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman,
taseen ja toimintakertomuksen. Hallitus vahvistaa tilinpäätöksen ja
allekirjoittaa tasekirjan esitettäväksi kevätkokoukselle. Tilintarkastus
toimitetaan 4.3.2019. Myönnetään toiminnanjohtajalle valtuudet
päivittää toimintakertomukseen keltaisella merkityt koulutustoiminnan
puuttuvat luvut ja lisätä liitteen yksi koulutustaulukko. Myönnetään
myös valtuudet tehdä muotoseikkoihin liittyvät tekniset muutokset.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4. Kevätkokous 2019
Esitys:

Järjestetään kevätkokous la 30.3.2019 kello 17 Tampereen kylpylässä
paikallistoiminnan kehittämispäivien yhteydessä. Kutsu kokoukseen
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Päätös:

lähetetään jäsenille 7.3. uutiskirjeen yhteydessä. Kokouspaperit
julkaistaan samassa yhteydessä kotisivuilla tiedostolinkkeinä.
Vahvistetaan kokouksen esityslista lähettäväksi kokouskutsun liitteenä.
Esityksen mukaan.

5. Monimuotoiset perheet -verkoston pysyvä rahoitus
Esitys:
Päätetään hakea STEAlta Ak-avustusta Monimuotoiset perheet verkoston toimintaan verkoston johtoryhmän valmisteleman
hakemuksen pohjalta. Jatketaan edelleen toiminnan hallinnoijana ja
työntekijöiden esimiehenä. Hyväksytään yhteistyösopimuspohja muille
verkoston jäsenille. Sitoudutaan omalta osaltamme verkoston
strategiaan ja johtosääntöön.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6. Jäsenrekisteri
Esitys:
Päätös:

Siirretään kesän aikana jäsentiedot Setan hankkimaan uuteen,
yhteiseen jäsenrekisteriin.
Esityksen mukaan.

7. Tilojen vuokraaminen Regnbågsankanille
Esitys:
Regnbågsankan on alustavasti kysellyt työpisteen/-pisteiden
vuokraamisesta Kurvista. Keskustellaan, millä edellytyksillä asiassa
voidaan edetä.
Päätös:
Suhtaudutaan asiaan myönteisesti, kunhan ei häiritse meidän omaa
toimintaa. Jonkinlainen vuokra on määriteltävä. Annetaan
toiminnanjohtajalle valtuudet neuvotella ja päättää asiasta.
8. Työnantajaliiton jäsenyys
Esitys:
Päätetään, onko työnantajaliiton (Hyvinvointiala HALI ry) jäsenyys
ajankohtaista.
Päätös:
Ei ole ajankohtaista.
9. Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän (IFED) organisaation jäsenyys
Esitys:
Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän koordinaatioryhmä on
järjestäytynyt omaksi järjestökseen. Järjestön rahastonhoitaja Maria
von Känel on pyytänyt Sateenkaariperheet ry:tä liittymään järjestön
jäseneksi. Jäsenmaksun suuruus on itse päätettävissä.
Päätös:
Liitytään jäseneksi ja maksetaan 100 euroa jäsenmaksua. Osallistutaan
vuosikokoukseen Wellingtonissa ILGAn kokouksen yhteydessä.
Toiminnanjohtaja käyttää kokouksessa yhdistyksen äänivaltaa.
10. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin uudesta lapsiasiavaltuutetusta.
11. Seuraavat kokoukset
Esitys: La 30.3. kello 14.00–16.30 Tampereen kylpylässä (uudet jäsenet, suunnittelua).
Hallituksen kokous järjestetään kevätkokouksen ja paikallistoiminnan
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kehittämispäivien yhteydessä. Hallituksen jäsenten odotetaan osallistuvan päivän
ohjelmaan kello 10-18 välillä. Illalla on mahdollisuus jäädä kylpylään kylpemään ja
syömään päivällistä paikallistiimien kanssa.
Päätös: Esityksen mukaan.
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