PÄÄTÖSLUETTELO 3/2020
Helsinki 30.3.2020

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

27.-29.3.2020
Sähköpostikokous

Osallistuivat: Krister Karttunen
Tiia Sudenkaarne
Marjukka Irni
Markus Oja
Kris Clarke
Hertta Ollikainen
Julian Honkasalo
Juha Jämsä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

varajäsen
varajäsen
toiminnanjohtaja, sihteeri

1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumat
Tässä listataan edellisen kokouksen jälkeen huomatut mediaosumat, jotka koskevat
yhdistystä tai yhdistyksen toimihenkilöitä (ei siis kaikkea sateenkaariperheteemaista)
• Maaliskuun aikana on ollut paljon mediaosumia, jossa on mainittu Kaisa Niittynen
Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelman asiantuntijana. Usein miten ei kuitenkaan
ole käynyt ilmi, että Kaisa on yhdistyksen työntekijä.
• 15.3. Iltalehden artikkelissa mainittiin, että Kaisa Niittynen on Sateenkaariperheet
ry:n työntekijä
• 17.3. Anna-lehdessä Anna Moringin haastattelu kumppanuusvanhemmuudesta,
mainittiin yhdistyksen toiminta
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.
• Yhdistyksen kaikki kasvokkaiset vertaistapahtumat peruttu huhtikuun loppuun
saakka koronaepidemian takia, 31.3. toimistopalaverissa päätetään toukokuun
tapahtumista.
• Kaikki työntekijät työskentelevät kotoaan käsin. Suurin osa työstä sujuu
normaalisti. Peruttujen tilaisuuksien takia työtehtävät ovat hiukan muuttuneet.
Työntekijöillä on joka tapauksessa kädet täynnä töitä.
• Vertaistoiminnan koordinaattori aloittaa suorittaa huhtikuussa vuoden mittaista
lähiesimiestyön ammattitutkintoa vertaistoiminnan koordinaattoreille Omniassa.
Tutkinnon kaikki tehtävät liittyvät oman järjestön työn kehittämiseen. Korona
lykkää aloitusta.
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Seuraavat uutiskirjeet: 23.4. ja 11.6.
UM myönsi 2500 euroa valtionapua kv-toimintaan
Tampere myönsi viime vuoden tapaan 3000 euron avustuksen paikalliseen
vertaistoimintaan Tampereella
Monimuotoiset perheet -verkosto mukana järjestämässä Lisääntymisen
tulevaisuus -tapahtumaa Oodissa 3.9.
Toiminnanjohtaja osallistui IFEDin vuosikokoukseen etäyhteyksin 19.3. sekä Nelfan
vuosikokoukseen 28.3.

2. Jäsenasiat
Esitys:
Päätös:

Hyväksytään uudet jäsenet ja myönnetään ero jäsenyydestä sitä
hakeneille liitteenä olevan listan pohjalta.
Esityksen mukaan.

3. ISIO ry:n kannatusjäsenyys
Esitys:
Liitytään ISIO ry:n kannatusjäseneksi ja maksetaan 500 euron suuruinen
jäsenmaksu.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4. Kevätkokouksen siirtäminen
Esitys:
Merkitään tiedoksi hallituksen 15.3. sähköpostissa tekemä päätös
siirtää koronaepidemian takia kevätkokousta kaksi päivää
myöhemmälle eli 30.3. klo 18 ja siirtää kokous Helsinkiin ja
etäosallistuttavaksi. Uusi kokouskutsu lähetettiin jäsenille 16.3.
Päätös:
Esityksen mukaan.
5. Seuraava kokous
Esitys:
Päätös:

La 16.5. klo 10.30 alkaen, joko yhdistyksen toimistolla tai Microsoft
Teams -sovelluksessa, koronatilanteen mukaan.
Esityksen mukaan.
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