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SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS
Aika:
Paikka:

La 9.11.2019 klo 13-15
Sexpon toimistolla Kurvin alakerrassa, Hämeentie 29, 4. krs, Helsinki

Läsnä:

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

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)
• 31.10. Talentia-lehdessä artikkeli perhehoitohankkeesta
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 12.12. ja 17.1.
• Toiminnanjohtaja vuosilomalla 11.11.-10.1.
• 14.12. hallituksen pikkujouluihin varattu sauna ja päivällinen Löylystä
• Simpukan kanssa toteutettu yhteistyökumppanien innostaminen
lahjasolurekrytointikampanjoihin lokakuun lopussa
• Jäsenkysely toteutetaan alkuvuodesta. Kyselyssä kerätään tällä kertaa aiempaa
enemmän arviointitietoa yhdistyksen toiminnasta (esim
viestintä/jäsenyysprosessi/vaikuttamistyö). Lisäksi kysellään muutamia kysymyksiä
eri teema-aluilta, kuten lapsettomuus, sijaissynnytys, imetys, äitiyden
tunnustaminen neuvolassa, vanhemmuuskumppanuushankeen tarvetietoa.
• Toiminnanjohtaja koulutuksessa 29.10. koskien uutta työaikalainsäädäntöä
• 31.10. Väriä perhehoitoon -hankkeen ohjausryhmä: väliarviointi, hankkeen oppaat
• 15.11. adoptioneuvojien koulutus samaa sukupuolta olevista adoptiohakijoista
• 10.12. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmän kokous
• Lapsenhuoltolain uudistus astuu voimaan 1.12. Yhdistyksen kotisivut päivitetään
tältä osin marraskuun alussa.
• 15.10. lähetetty tiedote: Sateenkaari-ihmisten toivottu lapsiluku on kaukana
toteutumisesta - yhteiskunnan tuettava myös sateenkaariperheiden
lapsiperheellistymistä
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•

Sukusolupankkeihin tullut hyvin yhteydenottoja, alkuinnostuksen jälkeen
yhteydenottoja tulee olemaan vähemmän ja jatkuvaa rekrytointia tullaan
tarvitsemaan

2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
2.1. Ajankohtaiset kuulumiset
Esitys:
kirjataan tiedoksi toiminnanjohtaja esittelyt ajankohtaisista
kuulumisista vaikuttamistyöstä:
• Sijaissynnytyskumppanien toimintasuunnitelma tulevaan
vaikuttamistyöhön tehty 14.10. Työstetään taustapaperit (lyhyt
ja pitkä) työn tueksi. Nostetaan esille ratkaistavaksi tulevia
seikkoja, esitetään vaihtoehtoisia ratkaisutapoja, viitataan
ulkomaisiin käytäntöihin
• 8.11. annettu lausunto translain säätämistä valmistelevalle
virkamiestyöryhmälle: vanhemmuusmerkinnät,
perheellistymismahdollisuudet, perhevapaat. Lausuntoon saatu
tärkeää tukea perheille tehdystä kyselystä. Kyselyn tulosten
perusteella vanhemmuusmerkintöjen eri kirjaamistavat on hyvin
selkeää asettaa paremmuusjärjestykseen.
• 22.10. annettu lausunto perhevapaauudistusta valmistelevalle
työryhmälle: etuuksien nimet sukupuolineutraaleiksi, vapaat
voitava jakaa useamman kuin kahden vanhemman kesken
joustavasti, ”tervetulovapaa” (isyyslain 18vrk osuus)
myönnettävä kaikille tosiasiallisille vanhemmille
• Paljon tullut lausuntopyyntöjä, joihin ei ole kyetty vastaamaan.
On kuitenkin huolehdittu, että Seta ja/tai Momu-verkosto
lähettävät lausunnon
• 5.11. Setan vaikuttajaverkoston kokouksessa keskeisiä teemoja
translaki ja vanhemmuuslaki
• Työstetty tiivis taustapaperi vanhemmuuslaista vaikuttamistyön
tueksi. Vanhemmuuslain toivotusta sisällöstä kerrottu
yhteistyössä momu-verkoston ja Setan kanssa laajasti
poliitikoille, hallitusneuvotteluissa mukana olleille, virkamiehille,
lapsi/perhejärjestöille ja suurelle yleisölle omien uutisten ja
tiedotteiden kautta. Vanhemmuuslain esikuvana Alankomaiden
työryhmän esitys, joka tosin ei tällä hetkellä etene Alankomaissa
yhden vaa’ankieliasemassa olevan kristillisen puolueen takia.
Apilaperheen vanhemmuuden vahvistamisen malli on kuitenkin
erinomainen ja loppuun asti hallituksen esitykseksi valmisteltu.
Päätös:
Esityksen mukaan.
3. Talousasiat
3.1. Hallituksen jäsenten kulukorvaukset
Esitys:
Päätetään kannatetaanko paikallistiimin jäsenen ehdotusta, että
hallituksen jäsenille maksettaisiin yksi yö hotellissa, jos hallituksen
kokousmatkan pituus ylittäisi esim yhdeksän tuntia.
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Päätös:

4. Uudet jäsenet
Esitys:
Päätös:

Toiminnanjohtaja tekee seuraavaan kokoukseen esityksen
vapaaehtoisten yöpymiskorvausten ehdoista osana taloussääntöä 2020.
Esityksessä huomioidaan sekä lähtö- ja paluuaikojen että päivän
pituuden kohtuullisuus.

Hyväksytään uudet jäsenet ja myönnetään ero jäsenyydestä sitä
hakeneille
Esityksen mukaan.

5. Edustukset
5.1. Setan edustajakokous Joensuussa 23.-24.11.
Esitys:
Nimetään yhdistyksen kokousedustajat ja valitaan yhdistyksen jäsen ja
varajäsen Setan valtuustoon. Annetaan mahdolliset äänestysohjeet
kokousedustajille.
Päätös:
Valtuutetaan puheenjohtaja hyväksymään kokousedustajat
kokouksessa olevan tilanteen perusteella. Kannatetaan hallituksen
jäseneksi Anu Kantolaa. Valtuuston jäseneksi nimetään Markus Oja,
varajäseneksi Tiia Sudenkaarne.
5.2. Väestöliiton syyskokous 26.11. klo 14 (klo 13) lähtien Väestöliiton Väentuvassa
Esitys:
Kirjataan tiedoksi kokouksen ajankohta. Esityslistalla lakisääteiset asiat
ja syntyvyyttä koskeva kannanotto. Kokousedustajat koko vuodeksi
valittu hallituksen kokouksessa 3/2019: Varsinaiset kokousedustajat
Anu Kantola ja Krister Karttunen, varakokousedustaja Hanna Ruohonen.
Päätös:
Esityksen mukaan.
5.3. Lastensuojelun keskusliiton syyskokous 28.11. klo 13 (klo 12) alkaen Sokos Hotel
Presidentin Sylvi-salissa
Esitys:
Nimetään yhdistyksen edustaja kokoukseen. Esityslistalla lakisääteiset
asiat. Ennen kokous THL:n tutkija alustaa kouluterveyskyselyn
tuloksista.
Päätös:
Krister Karttunen edustaa yhdistystä.
6. Hallituksen itsearviointi
Esitys: Keskustellaan itsearviointikyselyn tuloksista (tuodaan kokoukseen) ja päätetään
mahdollisista hallituksen työn kehittämistoimenpiteistä.
Päätös: Talouden seurantaa ei ole tarvetta käsitellä useammin. Toiminnan pitkän aikavälin
suurten linjojen suunnitteluun voitaisiin tulevaisuudessa harkita esimerkiksi erillistä
iltakoulua tai internaattipäivää/viikonloppua. Esityslistan tiedoksi-asioihin lisätään
mahdollisuuksien mukaan aiempaa enemmän ajankohtaisia asioita muiden
työntekijöiden tehtävien joukosta.
7. Seuraavat kokoukset
Esitys: La 1.2.2019 klo 10.30-15.30 Kurvissa (järjestäytyminen, käyttötalousarvio, aktoimintojen käynnistäminen)

www.sateenkaariperheet.fi — info@sateenkaariperheet.fi

