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Sateenkaariperheet ry
julkaisuvapaa heti

Ensimmäistä kansainvälistä sateenkaariperhepäivää juhlitaan ympäri Suomen 6.5.2012

Toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina vietetään ensimmäistä kertaa kansainvälistä
sateenkaariperhepäivää. Silloin sateenkaariperheet kerääntyvät iloisiin, avoimiin ja näkyviin tapahtumiin
ympäri maailman. Päivä on ilon ja ylpeyden juhla.

Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän järjestää Euroopan sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö Nelfa
yhdessä kumppaniensa kanssa muilla mantereilla. Sateenkaariperheet ry järjestää tapahtumat ainakin
neljällä paikkakunnalla. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Tervetuloa mukaan!

Helsinki
Sateenkaariperhepäivä ravintola dtm:ssä, kello 15-18, Mannerheimintie 6 B, 3. krs
Videotervehdyksiä maailman muista sateenkaariperhepäivän tapahtumista. Suomalaiset lapset askartelevat
tervehdyksiä maailman muille sateenkaariperheille. Päivän ohjelmassa lisäksi Mimi ja Kuku, Jekun
piirustuspöytä (kuvakirjailija Katriina Koskinen, WSOY), rintamerkkipaja, pomppulinna ja ilmapalloja –
monenlaista kivaa koko perheelle!
Tapahtumassa myydään vohveleita ja voileipiä sekä mehua, limua, kahvia ja teetä. Varaa mukaasi myös
käteistä. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Sateenkaariperheet ry ja Kristiina Puukko. Menossa mukana
Mehubileet ja dtm.

Sateenkaariperheet ry on lastensuojelu- ja perhejärjestö, joka tekee
 Ihmisoikeustyötä
 Perhepolitiikan kehittämistyötä
 Lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä
 Sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden kehittämistyötä
 Moninaisuuskasvatustyötä

Waited for - dokumenttielokuva, kello 18.00, Bio Rex
Waited for on tunteita ravisuttava elokuva adoptiosta apartheidin jälkeisessä Etelä-Afrikassa. Kelly ja LeighAnn edustavat kahta eri rotua ja aikovat adoptoida mustan tyttövauvan. Pip ja Lee ovat valkoisia ja kahden
mustan tyttölapsen äitejä. Paula on entinen huumeriippuvainen, yksityisyrittäjä ja pienen mustan
poikalapsen adoptioäiti. He kaikki joutuvat pohtimaan rodun, perimän ja kulttuurin merkitystä. EteläAfrikka sallii adoption samaa sukupuolta edustaville pareille. Mutta minkälaisia ennakkoluuloja perheet
kohtaavat?
Elokuva on osa Helsinki African Film Festivalin ohjelmistoa. Elokuva ei ole suunnattu perheen pienimmille.
Lippujen varaus tapahtuman kotisivuilta.
Turku
Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän valokuvatyöpaja, kello 15-18
Valokuvatyöpajassa työskennellään pareittain siten, että lapsi toimii kuvaajana oman vanhemman
opastuksella. Sään salliessa kuvataan ulkona sinne rakennetulla reitillä, jossa on erilaisia pysäkkejä. Näillä
pysäkeillä on jokaisessa tehtävä, joka suoritetaan valokuvaamalla. Reitin jälkeen kuvat tulostetaan ja
kokoonnutaan kaikki yhdessä katsomaan kaikkien valokuvat ja keskustelemme niistä. Jos osallistujat
haluavat, valokuvat voidaan laittaa myöhemmin esille näyttelyn muodossa. Työpaja soveltuu kaikille
lapsille, joilla pysyy kamera kädessä, oman vanhemman opastuksella. Mukaan oma kamera (sekä kameran
piuha tulostamista varten).
Työpajaan tulee materiaalien varaamiseksi ilmoittautua 15.4. mennessä sähköpostitse:
turunsateenkaariperheet@gmail.com.
Mikkeli ja Jyväskylä
Mikkelin ja Jyväskylän tapahtumista ei ole vielä tarkempaa tietoa. Molemmissa kaupungeissa
kokoonnutaan perheiden kesken 6.5. ja tehdään jotain mukavaa yhdessä. Lisätiedot
info@sateenkaariperheet.fi.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Juha Jämsä
Toiminnanjohtaja, Sateenkaariperheet ry
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi, 044 997 1956

Lisätiedot netissä:
sateenkaariperheet.fi
facebook.com/sateenkaariperheet
facebook.com/events/395348133828223
haff.fi/fi/elokuvat/item/90-waited-for
mehubileet.com
mimijakuku.fi
dtm.fi
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