PÄÄTÖSLUETTELO 3/2019
Helsinki 18.5.2019

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

La 18.5.2019 klo 10.30–15.30
Kurvi, Hämeentie 29, Helsinki

Läsnä:

Krister Karttunen
Tiia Sudenkaarne
Anu Kantola
Marjukka Irni
Anu Pellinen
Hanna Ruohonen
Jenni Kemppi
Julian Honkasalo

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

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)
• 4.4. Savon Sanomien uutisessa hallinto-oikeuden hedelmöityshoitoratkaisusta
haastateltu toiminnanjohtajaa (julkaistu myös muissa Uutissuomalaisen
paikallislehdissä)
• 5.4. Ylen laajassa nettiartikkelissa perhehoitohanketta haastateltu
• 5.4. Helsingin Sanomien artikkeli naisparin perheestä viittasi myös yhdistykseen
• 11.4. Iltalehti uutisoi yhdistyksen tiedotteesta HUSin päätöksestä aloittaa
naisparien lapsettomuushoidot
• 29.4. Lännen median artikkeli polyamoriasta julkaistu lukuisissa lehdissä.
Perhetyöntekijä Terhi Väisästä haastateltu.
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.
• Jenni Kerppolan työsuhde päättyi 31.3.
• Sara Mäkäräisen työsuhde alkoi 15.4.
• Monimuotoiset perheet -verkoston työntekijöiden tittelit muuttuivat: johtava
asiantuntija Anna Moring ja erityisasiantuntija Sara Mäkäräinen (seuraavalle
vuodelle haetaan vielä toista erityisasiantuntijan tehtävää)
• Seuraavat uutiskirjeet 5.6., 28.8., 9.10. ja 11.12.
• 6.3. Perhesuhdekeskuksen ohjausryhmä
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18.-22.3. Ilgan vuosikokous Wellingtonissa (puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja
osallistui)
19.3. IFEDin vuosikokous Wellingtonissa (toiminnanjohtaja osallistui)
25.4. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmä
6.5. puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kuultavina Vihreän eduskuntaryhmän
tilaisuudessa
8.5. Toiminnanjohtaja ja johtava asiantuntija kävivät Otavassa kouluttamassa
oppikirjojen kustannustoimittajia moninaisuuden huomioimisesta
15.5. Moninaiset perheet -verkosto säätytalon edessä muistuttamassa
hallitusohjelmaneuvottelijoita verkoston tavoitteista
16.5. toiminnanjohtaja osallistuu EN:n 70-vuotisjuhlaan Finlandia-talossa
17.5. toimistolla Entiset heterot -kirjan julkaisutilaisuus
21.5. tavataan STEAn uusi avustusvalmistelija
Kouluoppaasta on tulossa uusi painos vanhan painoksen loputtua. Sisältö on
uusittu, ja on tilattu oppaan graafinen ilme ja taittaminen siten, että voidaan
käyttää samaa pohjaa kaikissa uusissa oppaissa, ja vanhoissa oppaissakin uusien
painosten kohdalla. Tätä myötä oppaiden ulkoasu yhdenmukaistuu vuosien
saatossa.
Vapaaehtoiset koordinoivat pride-tapahtumia omilla paikkakunnillaan. Henkilöstö
on lisäksi lupautunut muutamille paikkakunnille (Lahti, Raasepori), joilla ei ole
vapaaehtoisia.
Toimistolla on viety loppuun jäsenhankinnan suunnitelmat, joita toteutetaan
pikkuhiljaa loppu- ja ensi vuoden aikana.
Regnbågsankanille on vuokrattu puolikas huone, muuttivat sisään huhtikuussa
Järjestösihteeri osallistunut saavutettavuusdirektiiviä koskevaan koulutukseen.
Huolehditaan direktiivin aikataulun puitteissa, että nettisivut ovat saavutettavat.
Medisiinariliitto suunnittelee vuosittaisia koulutuksia lääketieteen opiskelijoille.
Olemme lupautuneet olemaan yhteistyökumppanina.
Johtava asiantuntija Anna Moring opintovapaalla kesä-elokuun.
Työntekijöiden kesälomat sijoittuvat hyvin pitkälle heinäkuuhun ja elokuun alkuun.
Toiminnanjohtaja on kesällä muutamia lyhyempiä pätkiä lomalla, mutta pitää
pitkän lomajakson syyskokouksen jälkeen ajalla 11.11.-10.1. Osa lomajaksosta on
palkatonta vapaata, josta sovittu puheenjohtajan kanssa.
14.12. hallitukselle varattu sauna ja päivällinen Löylystä

2. Toimintasuunnitelmalinjat 2020
Esitys:
Keskustellaan työntekijöiden valmisteleman toimintasuunnitelmalinjat
2020 -paperin pohjalta vuode 2020 toimintasuunnitelman linjoista ja
vuositeemasta. Evästetään työntekijöitä jatkovalmisteluun. Tämän
kohdan käsittelyyn osallistuvat toiminnanjohtajan lisäksi
vertaistoiminnan koordinaattori ja järjestösihteeri.
Päätös:
Ehdotetaan syyskokoukselle toimintasuunnitelman vuositeemaksi
”vanhemmuuskumppanuus” vuosille 2020-2021. Kokeillaan
vuositeemaa toistaiseksi kahden vuoden jaksolla, jotta saadaan
enemmän toteutettua teeman aikana. Todettiin, että
vanhemmuuskumppanuus-teema jatkaisi perhesuhdekeskuksen työtä,
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vaikka ei saataisi jatkorahoitusta. Vanhemmuuskumppanuutta
tarkastellaan mahdollisimman laajasti käsitettynä, sisältäen ainakin
apila- ja polyperheet, eron jälkeinen kumppanuus, myös
vanhemmuuskumppanuus parisuhteessa ja parisuhdenormatiivisuuden
purkaminen. Lisäksi todettiin, että vaikka intersektionaalisuutta ei
valittu vuositeemaksi, esimerkiksi esteettömyyttä pyritään kuitenkin
koko lisäämään resurssien mukaan. Päätettiin myös, että talven
perheleiri järjestetään parittomina vuosina ja koululaisperheiden
perheleiri järjestetään parillisina vuosina. Kokeillaan syyskokouksen
yhteydessä yksipäiväisen paikallistoiminnan kehittämispäivän
järjestämistä kevään kaksipäiväisen tapahtuman lisäksi. Toimisto
valmistelee toimintasuunnitelmaluonnoksen tältä pohjalta
3. Jäsenasiat
Esitys:
Päätös:

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

4. Paikallistoiminnan tavoitteet ja määrärahojen jakamisen kriteerit
Esitys:
Päätetään paikallistoiminnan tavoitteiden ja määrärahojen jakamisen
kriteereiden päivittämisestä toiminnanjohtaja esityksen pohjalta.
Asiasta keskusteltu paikallistoiminnan kehittämispäivillä tiimien kanssa.
Hallitus evästänyt toiminnanjohtajaa heti tiimien kanssa käydyn
neuvottelun jälkeen.
Päätös:
Vahvistettiin toiminnanjohtajan esitys muutamilla sanamuutoksilla.
5. Talousasiat
5.1. Taloussääntö 2019
Esitys:
Vahvistetaan taloussääntö 2019 tarkennettuna leirityöryhmiä
koskevalla ohjeistuksella
Päätös:
Esityksen mukaan.
5.2. Perhesuhdekeskus-toiminnan avustushakemus
Esitys:
Haetaan STEAlta pysyväisluonteista ak-avustusta perhesuhdekeskustoiminnalle perhesuhdekeskus-hankkeen ohjausryhmän viitoittamassa
muodossa vuoden 2020 alusta lukien. Avustusta haetaan kolmen
työntekijän ja toimintakulujen kattamiseen. Avustus haetaan STEAlta
toukokuun loppuun mennessä. Valtuutetaan toiminnanjohtaja
päättämään lopullisesta haettavasta avustussummasta.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6. Edustukset
6.1. Väestöliiton kevätkokous ma 27.5. klo 13 Väestöliitossa
Esitys:
Nimetään kaksi varsinaista ja kaksi varakokousedustajaa, jotka
edustavat yhdistystä Väestöliiton kevät- JA syyskokouksissa
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Päätös:

Varsinaiset kokousedustajat Anu Kantola ja Krister Karttunen,
varakokousedustaja Hanna Ruohonen.

6.2. Lastensuojelun keskusliiton kevätkokous ti 28.5. klo 13 Linnanmäellä
Esitys:
Nimetään yksi äänivaltainen kokousedustaja edustamaan yhdistystä
liiton kevätkokouksessa.
Päätös:
Nimettiin Krister Karttunen.
6.3. Ilga-Euroopan vuosikokous 24.-26.10. Prahassa
Esitys:
Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja toimivat yhdistyksen
kokousedustajina vuosikokouksessa ja osallistuvat samassa yhteydessä
järjestettävään konferenssiin.
Päätös:
Esityksen mukaan.
7. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
7.1. Ajankohtaiset kuulumiset
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee ajankohtaiset kuulumiset vaikuttamistyöstä.
Keskustellaan.
Päätös:
Toiminnanjohtaja kertoi kuulumiset hallitusohjelmavaikuttamisesta,
sijaissynnytysvaikuttamisesta ja hedelmöityshoitojen aloituksesta
julkisilla klinikoilla.
8. Kansainvälisen toiminnan tavoitteet
Esitys:
Keskustellaan yhdistyksen kansainvälisen toiminnan tavoitteista.
Päätös:
Käsitellään jossain tulevassa kokouksessa.
9. Muut esille tulevat asiat
•
Lohja Priden puistojuhlaan on tullut kutsu osallistua yhdistyksen esittelypöydän
kanssa. Julian Honkasalo ja Tiia Sudenkaarne lupasivat osallistua ja esitellä yhdistystä.
10. Seuraavat kokoukset
Esitys: la 31.8. klo 10.30-15.30 Kurvissa (budjettilinjaukset 2020, perhehoitohankkeen
projektipäällikkö ennakkosuunnitelmista poiketen läsnä vasta syyskuun kokouksessa)
Päätös: Esityksen mukaan.
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