PÄÄTÖSLUETTELO 5/2020
Helsinki 29.8.2020

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:
Paikka:

Lauantaina 29.8.2020 kello 10.30–15.30
Toimistolla, Hämeentie 29, Helsinki.

Läsnä:

Krister Karttunen (läsnä)
Tiia Sudenkaarne (etänä)
Anu Kantola (läsnä)
Markus Oja (etänä)
Petri Segerholm (läsnä)
Kris Clarke (läsnä)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja, sihteeri

1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumat
Tässä listataan edellisen kokouksen jälkeen huomatut mediaosumat, jotka koskevat
yhdistystä tai yhdistyksen toimihenkilöitä (ei siis kaikkea sateenkaariperheteemaista)
• 30.6. STT:n uutinen naisparien hedelmöityshoidoista julkisilla klinikoilla sisälsi
toiminnanjohtajan kommentit ja sen julkaisivat MTV3, HS, Yle, Kaleva, Hämeen
Sanomat, Forssan lehti ja vastuullisuusuutiset.
• 1.8. MTV3:n artikkelissa naisparin vauvatoiveista viitattiin yhdistyksen nettisivuilta
löytyviin tietoihin
• Sateenkaariperhesuhteita käsittelevän tietokirjan, jossa kirjoittajina useampi
yhdistyksen työntekijä, ennakkomarkkinointi näkynyt jo jonkin verran
mediaosumissa
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: 27.8., 8.10. ja 10.12.
• ITV Finland oy kysellyt alustavasti mukana olostamme mahdollisella Lapsi
tuntemattoman kanssa -ohjelman toisella tuotantokaudella. Alustavasti vastattu
myöntävästi.
• Vallila Oy on kysellyt kiinnostusta yhteistyöhön, jolla voisivat tukea toimintaamme.
Neuvotteluja käydään.
• Kurvin saliin hankittu kunnolliset etäkokouslaitteistot.
• Syksyn aikana työstetään direktiivin vaatimat saavutettavuusselosteet nettisivuille
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Uutiskirjettä aletaan syksyn aikana julkaista Mailchimp-ohjelmistolla, joka pelaa
yhteen uuden jäsenrekisterin kanssa
Nettisivuille on tulossa syksyn aikana tärkeimmistä tiedoista koostuvat kieliversiot
englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi ja saameksi. Samalla käännätetään opas
muunsukupuolisille vanhemmille (englanti->suomi) ja tietomateriaalia
kumppanuusvanhemmille (suomi->englanti)
Nettisivuille tulossa informaatiomateriaali sijaissynnytystä pohtiville. Materia
valmisteltu ja ylläpidetty yhteistyössä Simpukan kanssa.
Suurin osa Helsinki Pride -tapahtumistamme järjestetään etänä.
Suunnitelma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman työstämiseksi tuodaan
hallituksen syyskuun kokoukseen. Asiaa on valmistellut työntekijöistä koostuva
työryhmä.
Paikallistoiminnan kehittämispäivät järjestetään syyskuussa, koronatilanteen
mukaan kasvokkain ja/tai etänä.
Syksyn toimintapäivän ohjelmaa on hankala suunnitella koronatilanteen takia,
mutta 7.11. järjestetään vähintään syyskokous
Kesän aikana tehtiin kyselyt sekä kumppanuusvanhemmille että erikseen
kumppanuusvanhemmuutta harkitseville. Nämä antavat tietoa sekä
kumppanivanhemmuustoiminnan kehittämiseen että hankehakemuksen
valmisteluun.
Simpukan hallinnoima lahjasoluhoitoja käyttäneiden perheiden hanke tuottaa
perhevalmennusta ja ryhmiä kohdennetusti myös sateenkaariperheille
yhteistyössä meidän kanssa ja meidän tiloissa.
Loppukeväästä toimisto osallistunut viestintäkoulutukseen ja omaan sparraukseen,
jonka tarjosi momu-verkosto. Toiminnanjohtaja työstää syksyn aikana jonkinlaisen
viestintäsuunnitelman, jota voidaan tarkentaa, jos lähiaikoina saadaan palkattua
vaikuttamisviestinnän asiantuntija.
Soste masinoi kampanjaa, että järjestöt kertoisivat oman työnsä merkityksestä,
jotta hallitus varmasti etsisi järjestöjen rahoitukseen ratkaisuja
veikkausvoittovarojen pienentyessä. Verkosto julkaisi asiasta kannanoton 18.8.
Ulkoministeriön jo myöntämää avustusta saa käyttää peruuntuneiden kvsemmojen sijaan ”vastaavaan toimintaan” tämän vuoden aikana. Tältä vuodelta
ylijäävä avustus tulee palauttaa, eikä sitä voi käyttää vuonna 2021.
Vertaistoiminnassa ollut koronan takia hyvin hiljaista. Helsingissä on ollut
perhekahvila käynnissä, muutamilla muillakin paikkakunnilla yksittäisiä tapaamisia
esim. koululaisille. Loppukesästä toteutuneet Tampereen tiimin perheleiri, vaellus,
ja Helsingin koululaisten leiri. Korona karsi osallistujia myös näistä. Tosin oireiden
takia ei juurikaan peruttu, vaan perumiset liittyi siihen, että ei haluttu ottaa riskejä.
Perhesuhdekeskuksessa aloittaa palkkioperustainen terapeutti Miia Lehtonen, joka
alustavan sopimuksen mukaan hoitaa kolme asiakastapaamista viikossa. Tämä
helpottaa asiakastyön ruuhkaa. Steasta on kysytty lupaa rahan kohdentamiseen
näihin kuluihin, koska kulua ei ole mainittu avustushakemuksessa.
Perhesuhdekeskuksen muita ajankohtaisia: rakkaussuhteen työkirja on koeluvussa,
vanhempien chatit käynnistyy, rakkaussuhteiden kouluttajakoulutus syksyllä.
Helsingin eroryhmä täynnä, valtakunnalliseen eroryhmään vielä muutama paikka,
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Käännetään viimeinenkin kivi -rakkaussuhdekurssi täynnä, läheisyys-kurssi täynnä,
rikasta minua -kursille vielä muutama paikka.
Perhevalmennus järjestetään syksyllä kaksi kertaa, toinen valtakunnallisesti netissä
6 tapaamisen kurssina ja toinen viikonlopun päiväkurssina Helsingissä.
Perhehoitohankkeesta on peruuntunut paljon toimintoja, jotkut koulutuksista on
saatu siirrettyä verkkoon, suurin osa peruttu, lastensuojelun perhehoidon syksyn
valtakunnalliset päätapahtumat peruttu, hankkeen loppuseminaarin järjestäminen
on uhan alla. Opas ammattilaisille on valmis ja sitä ollaan juuri painattamassa.
Perhehoitoliiton kanssa kuvataan oma osio sateenkaariasioista Perhehoitoliiton
nettikurssiin. Heidi todennäköisesti lopettaa vuoden loppuun, vaikka talouden
puolesta olisi mahdollista jatkaa työsuhdetta ensi vuoden puolelle. Avustusta tulee
jäämään yli kaikkien peruutusten takia. Ylijäävää voidaan käyttää ensi vuonna
perhehoitoon liittyviin asioihin, kuten osallistumiseen Lastensuojelupäiville, yli
jäävä palautetaan Stealle.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
2.1. Ajankohtaiset asiat
Esitys:
Merkitään tiedoksi:
• Sijaissynnytystä koskevan taustapaperin valmistelu kumppanien
kanssa on edistynyt, ja se pyritään saamaan johonkin
vaiheeseen 7.9. mennessä, jolloin Väestöliiton työryhmä aloittaa
Väestöliiton kannanmuodostuksen.
• Vanhemmuuslaista on luvattu hallituksen esitysluonnos
lausunnolle kesän aikana, mutta ei ole vielä näkynyt. Toisaalta
alkukesästä kuultiin, että hallitusryhmät olisivat vielä pitämässä
neuvonpitoa vanhemmuuslain sisällöstä. Vielä ei ole tietoa,
onko kokousta ollut ja mitä siellä on päätetty.
• Translaista eikä perhevapaista ole uutta tietoa.
• Lahjasoluhoitojen yksityiskohtiin liittyviä kysymyksiä nostetaan
esille klinikoiden kanssa, liittyen myös sukupuolen
moninaisuuteen.
• Väestöliiton syyskuussa julkaistavan väestöpoliittisen ohjelman
suosituksissa näkyy monin tavoin yhdistyksen ja verkoston
tavoitteet, esim vanhemmuussuhteiden turva ja
hedelmöityshoitojen resurssit.
Päätös:
Esityksen mukaan.
3. Koronatilanne
3.1. Tapahtumat, vertaistoiminta
Tiedoksi:
Toiminnanjohtaja esitteli tilannetta kokouksessa.
3.2. Työnteko, työyhteisön paluu arkeen
Tiedoksi:
Toiminnanjohtaja esitteli tilannetta kokouksessa.
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4. Talousasiat
4.1. Välitilinpäätös ja tulosennuste 2020
Esitys:
Merkitään tiedoksi toiminnanjohtajan laatima yleisavustetun
perustoiminnan välitilinpäätös tammi-kesäkuu ja ennuste vuoden
2020 tulokseksi:
• Yleisavustettu perustoiminta, ylijäämä 12 000–21 000 €
• Perhesuhdekeskus, avustusta siirtynee 36 000 €
• Perhehoitohanke, avustusta siirtynee 55 000 €
• Monimuotoiset perheet -verkosto, kulut toteutunevat
talousarvion mukaisesti
Päätös:
Esityksen mukaan.
4.2. Talousarvion 2021 suuntaviivat
Esitys:
Keskustellaan vuoden 2021 talousarvion suuntaviivoista ja evästetään
toiminnanjohtaja valmistelemaan vuoden 2021 talousarvio syyskuun
kokoukseen.
Päätös:
Kirjataan tiedoksi hallituksen käymä keskustelu:
1. Mietitään voisiko taloudellisella panoksella edistää uusien jäsenien
ja osallistujien löytämistä, ehkä kohderyhmämarkkinointia,
videomateriaalia.
2. Voitaisiinko palkata projektipestillä joku tekemään paikallista
vaikuttamistyötä kuntavaalien yhteydessä?
3. Paikalliseen toimintaan voidaan kohdentaa aikaisempia vuosia
enemmän, jos suunnitelmia on. Saisiko paikallistoimintaan joku
erityinen vuoden 2021 toimenpide?
4. Leiritoimintaankin voidaan kohdentaa jonkin verran lisää resurssia,
jos toiminnan puolesta onnistuu.
5. Hallintoasiat
5.1. Palkkaukseen liittyvät käytännöt, yhdistyksen palkkapolitiikka
Esitys:
Vahvistetaan palkkaukseen liittyvä linjaus Sateenkaariperheet ry:ssä
toiminnanjohtajan luonnoksen mukaan. Henkilöstöä on hallituksen
toiveen mukaisesti kuultu, ja he kannattavat panostuksen laittamisesta
henkilökohtaisen palkanosan lisäksi työnantajakohtaiseen palkanosaan.
Päätös:
Muuten esityksen mukaan, mutta henkilökohtaisen palkanosan
maksimimäärästä ja kulttuuri- ja liikuntaedusta päätetään myöhemmin.
Toiminnanjohtaja toimittaa tarkemman kustannuslaskelman niiden
osalta.
5.2. Ehdotus strategiaprosessiksi
Esitys:
Strategian työstämisen prosessi:
• toiminnanjohtaja vastaa prosessin etenemisestä ja luonnosten
muokkaamisesta
• osallistaminen:
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Päätös:

o jäsenistö: on kuultu osana vuosien 2018 ja 2020
jäsenkyselyitä – toiminnanjohtaja työstää analyysin
strategiapäivään
o henkilöstö: osallistuu hallituksen ja henkilöstön yhteiseen
strategiapäivään, osallistuu strategiapäivän ohjelman
valmisteluun, kommentoi luonnokset
o pitäisikö kysyä yhteistyökumppaneilta? ehkä ei haluta
vaivata?
aikataulu:
o strategiapäivä lauantaina 6.2.2021 (sovittu jo työntekijöiden
kanssa)
o ensimmäinen luonnos hallituksen käsittelyyn loppukeväästä
2021 (ennen kaikkea visio/missio/arvot)
o toinen luonnos hallituksen käsittelyyn alkusyksystä 2021
(ennen kaikkea strategiset tavoitteet, painopisteet ja
toimintatavat)
vahvistaminen
o joko hallitus tai syyskokous vahvistaa syksyllä 2021

Esityksen mukaan. Kysellään avainyhteistyökumppaneilta, ainakin
Setalta, suullisesti ajatuksia ja toiveita meidän strategiasta.
Vahvistetaan strategia syyskokouksessa 2021. Strategian tavoitteena ei
ole laajentaa yhdistyksen toiminta-alaa ja -muotoja vaan tehdä
strategisia valintoja, mihin keskitytään ja kohdennetaan rajallisia
resursseja.

6. Kansainvälisen toiminnan tavoitteet
Esitys:
Jatketaan vuonna 2019 aloitettua keskustelua kansainvälisen työn
tavoitteista toiminnanjohtajan laatiman pohjapaperin pohjalta.
Päätös:
Perustetaan kv-työryhmä, johon nimetään aluksi hallituksen jäsenet
Krister, Kris, Tiia ja Anu. Krister laittaa työryhmän jäsenet yhteyteen
sähköpostilla. Työryhmä järjestäytyy ja pohtii, miten työryhmään
haalitaan jäseniä hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen kokouksessa
käytiin keskustelu, joka on kirjattu toiminnanjohtajan työstämän
pohjapaperin loppuun. Tämän paperin pohjalta työryhmä jatkaa
keskusteluaan.
7. Ilga-Europen vuosikokous netissä 24.-25.10.2020
Päätös:
Yhdistyksen äänivaltaisen edustajana kokouksessa toimii Krister
Karttunen. Halukkaat hallituksen jäsenet voivat osallistua vuosikokousta
edeltävään verkkoseminaariin 19.-23.10.2020.
8. Seuraava kokous
Esitys:
Päätös:

La 26.9. klo 10.30 alkaen, joko yhdistyksen toimistolla ja/tai Zoomsovelluksessa, koronatilanteen mukaan.
Esityksen mukaan.
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