PÄÄTÖSLUETTELO 7/2021
Siilinjärvi 25.9.2021

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS
Aika:
Paikka:

Lauantaina 25.9.2021 klo 15.15–18.00
Kunnonpaikka, Siilinjärvi ja etäyhteydellä Microsoft Teamsissa

Läsnä:

Anu Kantola

puheenjohtaja

Krister Karttunen (etänä)
Marjukka Irni
Markus Oja
Petri Segerholm
Inkeri Tanhua
Hertta Ollikainen

varajäsen

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)
• Toiminnanjohtajaa haastateltiin MTV3:n uutisiin 17.9. perhevapaauudistuksesta
• STT teki uutisen yhdistyksen 23.9. julkaisemasta tiedotteesta koskien hallituksen
esitystä vanhemmuuslaiksi. Uutinen julkaistiin vähintään 18 mediassa.
• Ainakin STT, HS ja MTV3 tekivät uutisia Väestöliiton sijaissynnytyskannanotosta
20.9., jossa yhdistys oli yhtenä allekirjoittajana.
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: 8.10. ja 10.12.
• Jäsenmäärä (maksaneet) on ylittänyt jo tässä vaiheessa vuotta kaikki edelliset
ennätykset ja on tällä hetkellä 1005
• Yhdistyksen toimintaa ohjaavat asiakirjat löytyvät nyt yhdeltä verkkosivulta
https://sateenkaariperheet.fi/himmeli/
• Toimistolla siirrytään uusien etätyökäytäntöjen kokeiluun heti, kun yleinen
etätyösuositus lakkaa, todennäköisesti syyskuun lopussa.
• Tiia Sudenkaarnen ja Jenni Kerppolan sateenkaariperheaiheiset väitöstutkimukset
julkaistu elokuun lopussa. Löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.
• Yhdistyksen instagram-tiliä ryhdytään ottamaan käyttöön syksyn aikana.
• Perhesuhdekeskus saanut uuden ilmeen ja uudet verkkosivut, jotka julkaistaan
lähiaikoina. Perhesuhdekeskuksesta aletaan puhua tarkemmin Sateenkaariihmisten perhesuhdekeskuksena. Tämä muotoilu on myös logossa.
• Kumppanuusvanhemmuushanke käynnistynyt lupaavasti.
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•
•
•
•
•

22.9. toiminnanjohtaja osallistui OM:n koordinoimaan pyöreän pöydän
keskusteluun sateenkaarivähemmistöjä koskevasta tutkimustiedosta
Perhevalmennusten kokonaisuutta pohditaan toimistolla uudestaan
kumppanuusvanhemmuushankkeen valmennusten alkaessa
15.10. perhehoitohankkeen loppuseminaari – vielä ehtii ilmoittautua mukaan
28.10. Monimuotoiset perheet -verkoston työntekijäpäivä.
6.11. syksyn toimintapäivään ei ole tälle vuodelle suunnitteilla toimintaa
jäsenperheille. Päivän aikana järjestetään tiimeille toimintaa, hallituksen kokous
sekä syyskokous.

2. Vaikuttamistyö
2.1. Vaikuttamistyön ajankohtaiset
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee kokouksessa ajankohtaista tilannetta eri
vaikuttamistyön prosesseissa. Kirjataan tiedoksi.
• Translain uudistuksen arviointi- ja seurantaryhmä kokoontuu
ensimmäisen kerran 29.10. Työryhmän jäseniltä on pyydetty
lausuntoja virkamiestyöryhmän muistiosta 26.9. mennessä.
Lausunnon valmistelu käynnissä. Työryhmän työn pitäisi olla
valmis 31.1.2022., mikä ei liene mahdollista.
• Hallitus antoi 16.9. eduskunnalla esityksen
perhevapaauudistuksesta. Esityksessä on monta kannatettavaa
uudistusta, mutta sateenkaariperheiden näkökulmasta otetaan
askelia taaksepäin. Eduskuntakäsittelyn aikana pyritään
lisäämään joustonmahdollisuuksia perhevapaiden
luovuttamisessa niin, että yhden oikeudellisen
huoltajavanhemman perheissäkin huoltajavanhempi voisi
luovuttaa kaikki 97 päivän ylittävät päivät muille vanhemmille.
• Hallitus ei ole vielä antanut esitystä vanhemmuuslaista.
Lausuntotiivistelmää ei ole julkaistu eikä tietoja
lausuntopalautteen vaikutuksista hallituksen esityksen sisältöön.
Hankeikkunan mukaan aloite esiteltäisiin 20.9. alkavalla viikolla.
• Yhdistys mukana Väestöliiton hallituksessa 17.9. vahvistetussa
lausunnossa sijaissynnytyksen säätelystä.
• Lokakuussa tavataan Simpukan kanssa HUSin
lisääntymislääketieteen yksikön uutta ylilääkäriä ja klinikan
ylihoitajaa ja psykologia. Julkisten klinikoiden käytännöistä tulee
meille koko ajan kyselyitä ja kritiikkiä, mitä välitämme edelleen
sairaanhoitopiireille.
• Ensimmäinen versio yhdistyksen perhepoliittisista tavoitteista
2022-2025 tulossa marraskuun kokoukseen. Painopistealueena
lienee useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman
vahvistaminen. Teemaa valmistellaan tiiviissä yhteistyössä
kumppanuusvanhemmuushankkeen, Monimuotoiset perheet verkoston, Suomen uusperheellisten liiton ja adoptioalan
toimijoiden kanssa.
Päätös:
Esityksen mukaan.
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3. Henkilöstöhallinnon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Esitys:
Vahvistetaan TAYV-työryhmän esitys henkilöstöä koskevaksi tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelmaksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4. Syyskokousasiat 2021
4.1. Jäsenmaksu 2022
Esitys:
Esitetään vuosikokoukselle, että jäsenmaksut pidetään vuonna 2022
vuoden 2021 tasolla, eli 20 euroa perheen ensimmäiseltä jäseneltä ja 5
euroa muilta perheenjäseniltä. Kannatusjäsenmaksu 30 euroa
yksityisille henkilöille ja 200 euroa yhteisöille.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4.2. Tilintarkastajat 2022
Esitys:
Esitetään vuosikokoukselle tilintarkastajaksi 2022 Virva Saarinen, HTtilintarkastaja ja varatilintarkastajaksi Aarto Hirvi, HT-tilintarkastaja.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4.3. Syyskokous 2021
Esitys:
Järjestetään syyskokous Helsingissä yhdistyksen toimistolla lauantaina
6.11.2021 kello 17, syksyn toimintapäivän yhteydessä. Syksyn
toimintapäivän muu ohjelma riippuu vielä koronasta ja toimiston
työntekijäresurssista. Kutsu kokoukseen lähetetään jäsenille
uutiskirjeessä 8.10. Kokouspaperit julkaistaan kotisivuilla
tiedostolinkkeinä. Vahvistetaan kokouksen esityslista. Toimisto vastaa
kokouksen käytännönjärjestelyistä ja tarjoiluista. Yhdistys korvaa
matkakulut syyskokoukseen vain hallituksen jäsenille.
Päätös:
Esityksen mukaan.
4.4. Hallitus 2022
Esitys:

Keskustellaan ja tehdään mahdolliset päätökset vuoden 2022
hallituksen jäsenten kutsumisesta / etsimisestä / tiedottamisesta.
Erovuorossa olevat voisivat ilmoitella aikomuksistaan. Samoin ne
kaudelle 2021–2022 valitut, jotka haluavat luopua tehtävästä kesken
kauden.
Erovuorossa olevat: Marjukka Irni, Petri Segerholm, Kris Clarke
(varsinaisia jäseniä) sekä Hertta Ollikainen (varajäsen)

Päätös:

Hallituksessa jatkavat kaudella 2022: Anu Kantola (puheenjohtaja), Tiia
Sudenkaarne, Krister Karttunen, Markus Oja, Inkeri Tanhua ja Elisa
Leonoff (varsinaisia jäseniä) sekä Julian Honkasalo (varajäsen).
Tiedotetaan uutiskirjeessä hallitukseen hakemisesta, innostetaan myös
paikallistoimijoita kehittämispäivillä.
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4.5. Hallituksen alustava kokousaikataulu 2022
Esitys:
Vahvistetaan hallitukselle alustava kokousaikataulu vuodelle 2022.
Lopullinen kokousaikataulu vahvistetaan hallituksen
järjestäytymiskokouksessa 13.2.2022.
▪

la 15.1. Hallituksen virkistyspäivä, Anu ja Markus järjestelee

▪

la-su 12.–13.2.
o Vantaalla Monimuotoiset perheet -verkoston
hallitusten yhteistyöpäivät 12.–13.2., jonka
yhteydessä sunnuntaina 13.2. myös hallituksen oma
järjestäytymiskokous (järjestäytyminen,
käyttötalousarvio)
la 5.3. klo 10.30–15.30
o Kurvissa (tilinpäätös, kevätkokousasiat,
perhepoliittiset tavoitteet 2022–2025)
la 27.3. klo 10.00–18.00
o Jyväskylässä paikallistoiminnan kehittämispäivien
yhteydessä, hallituksen kokous noin kello 14–16
(uudet jäsenet) HUOM: hallitus osallistuu myös
keskusteluun paikallistiimien kanssa noin klo 10-13 ja
kevätkokoukseen klo 17.00
o Majoittuminen mahdollista pe-la yönä, jos on
muuten vaikea päästä paikalle lauantaiaamuksi kello
10
la 21.5. klo 10.30–15.30
o Kurvissa (toiminnallinen TAYV-suunnitelma,
toimintasuunnitelmalinjat 2023)
la 27.8. klo 10.30–15.30
o Kurvissa (talousarviolinjat 2023)
la 24.9. klo 10.30–15.30
o Kurvissa (toimintasuunnitelman ja budjetin
vahvistaminen, stea-hakemus, syyskokousasiat,
eduskuntavaalitavoitteet)
la 5.11. klo 13.00–16.30
o Kurvissa, syksyn toimintapäivän yhteydessä (uudet
jäsenet, seuraavan vuoden näkymiä) HUOM: hallitus
osallistuu myös samassa yhteydessä järjestettävään
syyskokoukseen klo 17

▪

▪

▪

▪
▪

▪

Päätös:

Seuraava virkistyspäivä tammikuussa 2023.
Esityksen mukaan.

5. Toimintasuunnitelma 2022
Esitys:
Vahvistetaan toimiston luonnos toimintasuunnitelmaksi esitettäväksi
syyskokoukselle.
Päätös:
Esityksen mukaan.
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6. Talousasiat
6.1. Talousarvio 2022
Esitys:
Vahvistetaan toiminnanjohtajan laatima talousarvio 2022 esitettäväksi
syyskokoukselle. Liitteenä myös talousarvio kustannuspaikoittain.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6.2. Määrärahojen varaaminen paikallistoimintaan 2022
Esitys:
Vahvistetaan paikallistiimeille vuodelle 2022 varattavat määrärahat.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6.3. Stean avustushakemukset vuodelle 2022
Esitys:
Haetaan Stealta ak-toimintojen (perhesuhdekeskus ja verkosto)
avustukset ja yleisavustus. Yleisavustukseen haetaan 73 000 euroa
korotusta erityisasiantuntijan palkkaamiseen (60 000), kasvaviin
vuokrakuluihin (3 000) ja väliaikaisiin muuttokuluihin (10 000).
Perhesuhdekeskukseen haetaan korotusta kolmannen työntekijän
palkkaamiseen. Monimuotoiset perheet -verkoston avustukseen ei
haeta korotusta. Valtuutetaan toiminnanjohtaja valmistelemaan
hakemukset.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6.4. Helsingin ja Turun kaupunkien avustushakemukset
Esitys:
Haetaan Helsingin ja Turun kaupungeilta avustusta vuodelle 2022
edellisten vuosien tapaan. Valtuutetaan toiminnanjohtaja
valmistelemaan hakemukset yhteistyössä paikallistiimien kanssa ja
päättämään haettavien avustussummien suuruuden.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6.5. Tositetarkastus
Esitys:

Päätös:

Koska tositetarkastus alkuvuoden tositteiden osalta ei onnistunut tähän
kokoukseen mennessä hallituksen nimeämien tositetarkastajien
aikataulujen takia, päätetään tarkastaa koko vuoden tositteet yhdellä
kertaa. Tositetarkastuskertomus tuodaan tiedoksi hallituksen
kokoukseen 13.2.2022.
Esityksen mukaan.

6.6. Työmatkojen lentopisteet
Päätös:
Ei käytetä omia pistetilejä, mutta ei oteta yhdistykselle omaakaan tiliä.
7. Edustukset
7.1. Ilga-Euroopan vuosikokous 30.-31.10.2021
Esitys:
Nimetään yhdistyksen edustajiksi verkkokokoukseen Krister Karttunen
ja Anu Kantola.
Päätös:
Esityksen mukaan.
7.2. Setan edustajakokous marras-joulukuussa
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Esitys:
Päätös:

Valtuutetaan puheenjohtaja hyväksymään yhdistyksen kokousedustajat
kokouksen alla sen mukaan, miten vapaaehtoisia löytyy.
Esityksen mukaan.

8. Muut esille tulevat asiat
8.1. Kv-työryhmän kuulumiset
Tiedoksi:
Krister Karttunen kartoittanut pohjoismaisten sateenkaarijärjestöjen
halukkuutta pohjoismaiseen sateenkaariperhehankkeeseen.
Kiinnostusta ei kuitenkaan löytynyt. Jatketaan yhteistyön suunnittelua,
vaikka rahoitusta ei ole saatavilla.
9. Seuraavat kokoukset
Esitys: La 6.11. kello 13.00–16.30 (syyskokous kello 17)
Päätös: Esityksen mukaan.
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