PÄÄTÖSLUETTELO 4/2019
Helsinki 4.9.2019

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

La 31.8.2019 klo 10.40–15.00
Kurvi, Hämeentie 29, Helsinki

Läsnä:

Krister Karttunen
Tiia Sudenkaarne (saapui 10.50, poistui 14.40)
Anu Kantola (poistui 14.30)
Marjukka Irni
Hanna Ruohonen (poistui 13.50)
Markus Oja
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)
• 27.5. Toiminnanjohtajan, lapsiasiavaltuutetun ja Väestöliiton mielipidekirjoitus
HS:ssa: ”Translain on huomioitava lapsen oikeudet”
• Yo. mielipidekirjoitukseen ja sen pohjalta lähetettyyn järjestöjen yhteiseen
tiedotteeseen viitattu kesän aikana useissa uutisartikkeleissa, esim MTV Uutiset
12.7.
• 9.8. puheenjohtaja allekirjoittajana Keskisuomalaisen mielipidekirjoituksessa, joka
oli vastine Tapio Puolimatkan transfobiselle mielipidekirjoitukselle
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.
• Seuraavat uutiskirjeet 10.10. ja 12.12.
• 21.5. tavattiin STEAn uusi avustusvalmistelija
• Toiminnanjohtaja oli kesällä muutamia lyhyempiä pätkiä lomalla, mutta pitää
pitkän lomajakson syyskokouksen jälkeen ajalla 11.11.-10.1. Osa lomajaksosta
saattaa olla palkatonta vapaata (riippuu saldotuntien määrästä), josta sovittu
puheenjohtajan kanssa.
• 14.12. hallitukselle varattu sauna ja päivällinen Löylystä
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UM myönsi yhdistykselle 3200 euron suuruisen valtioavun ihmisoikeuksia
edistävään kv-työhön. Avustus käytetään osallistumiseen Ilgan ja Ilga-Euroopan
kokouksiin.
4.9. tapaaminen oikeusministerin valtiosihteerin kanssa
Yhteistyötä käynnistellään Imetyksen tuki ry:n kanssa
Kumppanien kanssa ollaan koordinoimassa sukusolujen lahjoittajien rektyrointia
Miten lapsia tehdään -osio päivitetty nettisivuilla
19.8. Lapsiasianeuvottelukunnan kauden viimeinen kokous, meidän jatko
neuvottelukunnassa auki
2.9. Setan työntekijäpäivät
3.9. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmä
Cofacen konferenssi Helsingissä 3.-4.10. Toiminnanjohtaja edustaa Nelfaa.
23.-24.9. toiminnanjohtaja kutsuttu Suomen puheenjohtajuuskauden
koordinoimaan Komission HLBTI-konferenssiin Brysselissä. Komissio maksaa kulut.
Riikka Aapalahti harjoittelussa Perhesuhdekeskuksessa
Marraskuun sosiaalialan koulutukseen tuli hetkessä lähes sata osallistujaa,
lastensuojelupäivien työryhmään tullut 50 ilmoittautumista. Sosiaalialaa siis
kiinnostaa meidän teemat.
Uusi jäsenrekisteri ollut käytössä kesäkuusta lähtien.
Perhevalmennukseen ja eroryhmiin ollut paljon ilmoittautuneita.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
2.1. Ajankohtaiset kuulumiset
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee ajankohtaiset kuulumiset vaikuttamistyöstä.
Keskustellaan ainakin oikeusministerin valtiosihteerin tapaamisesta
4.9., jossa tullaan keskustelemaan vanhemmuuslaista, syrjinnän ja
rasismin vastaisesta ohjelmasta, yhdenvertaisuuslain uudistamisesta,
perus- ja ihmisoikeusohjelmasta ja tasa-arvo-ohjelmasta. Lisäksi
ajankohtaisia asioita ovat ainakin julkisten klinikoiden hoidot,
lahjasolurekrytointi, perhevapaat, lapsistrategia, sijaissynnytyslaki ja
translaki. Uuden lapsiasianeuvottelukunnan asettamista odotetaan
jännityksellä.
Päätös:
Kirjataan tiedoksi.
3. Talousasiat
3.1. Tositetarkastuskertomus
Esitys:
Merkitään tiedoksi tositetarkastajien tarkastuskertomus tammikesäkuun tositteista.
Päätös:
Esityksen mukaan.
3.2. Valtakunnallisen vertaistoiminnan kulut
Esitys:
Keskustellaan valtakunnallisen vertaistoiminnan kustannuspaikan
avustusosuuden kohdentamisesta eri toimintoihin. Keskustelun pohjana
toimii selvitys valtakunnallisen vertaistoiminnan tapahtumista 20142018.
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Päätös:

Päätökset valtakunnallisen vertaistoiminnan kustannuspaikan
avustuksen kohdentamisesta yksittäisille toiminnoille tehdään
toimistolla niin, että suurin osa avustuksesta varataan kaikille
sateenkaariperheille yleisesti kohdennetuille talven, kesän ja
koululaisten perheleireille. Tiedotetaan selkeästi, että leirit ovat
avoimia kaiken muotoisille sateenkaariperheille. Mahdollisuuksien
mukaan järjestetään yleisillä perheleireillä eri perhemuodoille ja tilanteille kohdistettua toimintaa ja keskustelua.
Voidaan järjestää myös erityisryhmille kohdistettua leiritoimintaa, jos
löytyy vapaaehtoisia järjestäjiä. Toimisto neuvoo vapaaehtoisia sekä
hoitaa taloushallinnon ja tiedotuksen, mutta muuten leirien pitää
syntyä vapaaehtoisvoimin. Tarvittaessa erityisryhmien leireihin voidaan
käyttää myös hiukan valtakunnallisen vertaistoiminnan
kustannuspaikan avustusta toimiston harkinnan mukaan, kuitenkin
enintään joitakin satoja euroja. Pääasiassa erityisryhmien leirit
kuitenkin pyritään kattamaan osallistujamaksuilla.
Sekä perheleirejä että erityisryhmien leirejä voidaan järjestään myös
osana paikallistiimin toimintaa, jolloin leiriin voidaan varata paikallisen
vertaistoiminnan kustannuspaikan avustusta kunkin paikallistiimin
harkinnan mukaan. Paikallistiimi voi saada leirin järjestämisen takia
ylimääräistä avustusta uusien paikallistoiminnan tavoitteiden ja
määrärahan jaon kriteerien mukaisesti. Kaiken leiriin käytettävän
avustuksen määrä on tiimin harkinnassa, tietysti tiimin oman budjetin
puitteissa. Mutta leiriin käytettävän avustuksen määrä voi siis olla
enemmänkin kun leirin perusteella saatu ylimääräinen ”leirikorotus”
tiimin avustukseen.

3.3. Talousarviolinjat 2020
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee talousarvion 2020 reunaehdot. Päätetään
alustavasti kustannuspaikoille varattavasta avustusosuudesta.
Talousarvio vahvistetaan lopullisesti syyskuun kokouksessa.
Päätös:
Valmistellaan sekä nollabudjetti, joka olettaa, että avustukset eivät
kasva yhtään, että varsinainen budjetti, joka rakennetaan
toimintasuunnitelman mukaiseksi. Nollabudjetissa valtakunnallisen
vertaistoiminnan yleisavustusosuus on 9000 euroa, paikallisen
vertaistoiminnan 7000 euroa ja vertaistoiminnan kehittämisen 4000
euroa. Muut kulut pysyvät samoina kuin vuonna 2019, paitsi
palkkakuluihin tehdään yleiskorotuksen ja ikälisien vaatimat korotukset.
Pyritään tekemään tulokseltaan neutraali budjetti. Mutta jos tilanne
vaatii, voidaan tehdä lievästi tappiollinen budjetti.
4. Kansainvälisen toiminnan tavoitteet
Esitys:
Keskustellaan yhdistyksen kansainvälisen toiminnan tavoitteista.
Päätös:
Jatketaan keskustelua myöhemmin.
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Keskustelu:

Mitä kaikkea yhdistyksen kv-toiminta voisi olla? Hyötymistä vai hyvän
jakamista? Onko toiminta Euroopan Unionin tasolla lainkaan kvtoimintaa vai kotimaan toimintaa? Sitä kautta voidaan vaikuttaa
Suomen kansalaisia koskevaan lainsäädäntöön ja ennen kaikkea
vapaaseen liikkuvuuteen. Pitäisikö tyytyä vaikuttamaan EUlainsäädäntöön vain tukemalla Nelfan ja Ilga-Euroopan työtä? Vai
pitäisikö ryhtyä lobbaamaan itse suoraan? Pitäisikö luoda suoria
yhteyksiä eurooppalaisiin lapsi- ja perhejärjestöihin? Vai viedä viestiä
Väestöliiton, LSKL:n, Nelfan ja Ilga-Euroopan kautta? Entä mitä EU:n
ulkopuolinen kv-toiminta voisi olla? Kehitysyhteistyöhankkeita? Tai ItäEuroopan sateenkaariperhejärjestöjen tukemiseen tähtääviä hankkeita?
Itä-Eurooppa-hankkeita voisi toteuttaa myös komission rahoituksella,
mutta tulisiko kyseeseen myös esimerkiksi Pohjoismainen rahoitus? ItäEurooppa-hanke olisi Nelfan ja Ilga-Euroopan tontilla. Sellainen tulisi
tehdä neuvotellen heidän kanssaan. Yksinkertaisimmillaan (ja
nykyisellään) kv-toiminta on sitä, että seurataan kv-tason toimintaa ja
keskustelua saadaksemme tietoa ja uusia ideoita oman toimintamme
kehittämiseksi. Tämä tärkeä osa toiminnanjohtajan osaamisen
kehittämistä.

5. Muut esille tulevat asiat
•
Setan edustajakokous 23.-24.11. Joensuussa, etsitään kokousedustajia, keskusteluissa
seksityö ja eheytys
6. Seuraavat kokoukset
Esitys: La 28.9. klo 10.30-15.30 uudessa Kotolassa, Lintulahdenkatu 10, Sörnäinen
(toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, STEA-hakemus, syyskokousasiat,
perhehoitohankkeen projektipäällikkö Heidi Puustinen osallistuu kokoukseen alkuun
ja esittelee hankkeen tilannetta)
* Päätetään myös pikkujouluista 14.12. Tila on jo varattu.
Tiedoksi: Syyskokouspäivän alustava suunnitelma
Lauantaina 9.11.2019
13-15 Hallituksen kokous (tiimit tapaa EHKÄ samaan aikaan)
15.00 Jäsenperheet kutsutaan aloituskahville toimistolle, jonka jälkeen
15.30 alkaa kolme rinnakkaista tapahtumaa:
* koululaiset lähtevät lyhyelle retkelle toimistolta
* pienemmille lapsille ohjelmaa toimistolla
* aikuiset kokoustaa toimiston alakerrassa Sexpon tiloissa
16.30 Kaikki kokoontuu takaisin toimistolle. Ohjelmassa jotain kivaa koko perheelle,
esim perhejoogaa + jotain syötävää
Päätös: Seuraava kokous esityksen mukaan. Pidetään pikkujoulu aiemmin sovitusti (14.12.)
vaikka toiminnanjohtaja on tuolloin vuosilomalla.
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