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SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS  
 
 
Aika: Lauantaina 7.11.2020 kello 14.00–15.00 
Paikka:  Toimistolla, Hämeentie 29, Helsinki ja Microsoft Teamsissa ao linkin kautta 
 
Läsnä:  Krister Karttunen   puheenjohtaja 
 Marjukka Irni  (etänä) 
 Anu Kantola 
 Markus Oja (etänä) 
 Petri Segerholm 

Kris Clarke (etänä) 
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) 

• Ei osumia 
 

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: 10.12. ja 10.1. 

• Monimuotoiset perheet -verkoston työntekijäpäivät peruuntuivat koronan takia 

• Toiminnanjohtaja vuosilomalla 9.11.–4.12. 

• Oltiin mukana järjestöjen kannanotossa 22.10. translain valmistelun 
käynnistämiseksi 

• TAYV-suunnittelun koulutus järjestetty 27.10. ja työryhmä kokoontunut 
ensimmäisen kerran 2.11. 

• Syyspäivänä ei järjestetä tiimeille omaa ohjelmaa, koska kehittämispäivät 
järjestettiin koronan takia syyskuussa. 

• Perhehoitohankkeen loppuseminaari toteutuu hybridinä 10.12. 

• Järjestetään yhteistyössä Setan kanssa lapsen oikeuksien keskustelutilaisuus lapsen 
oikeuksien edistäjille 9.12. 

• Vertaistoiminnan tapahtumat toteutuneet suurin piirtein suunnitelmien mukaan 
koronasta riippumatta. 

• Parisuhdeviikolla tuotetaan omaa sisältöä tapahtuman facebook-sivulle ja 
julkaistaan Perhesuhdekeskuksen rakkaussuhteen työkirja 
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• Sijaissynnytysohjeistus julkaistu verkkosivuille yhteistyössä Lapsettomien yhdistys 
Simpukan kanssa 

• Verkkosivujen keskeinen sisältö julkaisut neljällä kielellä 26.10. 

• STEA ilmoittanut, että koronan takia siirtynyt hankehakuaika päättyy 25.1.2021. 
Hallituksen aiemman päätöksen mukaan haetaan rahoitusta 
kumppanuusvanhemmuushankkeelle. 

• Perhehoitohankkeen työntekijän kokopäiväinen työ päättyy joulukuun alussa. 
Jätetään jonkin verran työtunteja esimerkiksi loppuseminaariin joulukuussa, 
loppuraporttiin tammikuussa ja ammatillisille päiville vuoden 2021 syksyllä. 

• Ollaan mukana TransHelsingin järjestelyissä. 
 

2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö 
2.1. Ajankohtaiset asiat 

Esitys: Merkitään tiedoksi: 

• Vanhemmuuslaista on ilmeisesti tulossa hallituksen 
esitysluonnos millä hetkellä tahansa, ei sisällä mitään meidän 
tavoitteita. Hallitusryhmät eivät suunnitelmistaan huolimatta 
ole tavanneet ja puhuneet vanhemmuuslain sisällöstä. Tehdään 
viime hetken painostusta, että hallituskumppanit reagoisivat. 
Saatu tietoja, että Vihreiden ja Vasemmiston hallitusryhmissä 
olisi vielä intoa yrittää vaikuttaa valmisteluun. 

• Aloitettu suunnittelu useamman vanhemman vanhemmuuden 
vahvistamiseksi viimeistään osana hallitusohjelmaa 2023. 
Tarvittavat uudistukset liittyvät sekä vanhemmuuslakiin 
(apilaperheet) että adoptiolakiin (uusperheet). Keskustelu 
adoptiolain kaikista uudistustarpeista aloitettu 
adoptiotoimijoiden verkostoissa. 

• Translaista eikä perhevapaista ole uutta tietoa. Translaista 71 
järjestön yhteiskannanotto 22.10. 

• Lahjasoluhoitojen osalta tavataan joulukuussa HUSin uusi 
vastuulääkäri Johanna Aaltonen, joka välittää meidän toiveita ja 
jäsenistön palautetta sairaanhoitopiirien yhteiseen 
linjaustyöhön.  

 Päätös: Esityksen mukaan. 
  

3. Jäsenasiat 
3.1. Uudet jäsenet 

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet ja myönnetään ero jäsenyydestä sitä 
hakeneille järjestösihteerin kokoukseen tuoman listan pohjalta. 

Päätös:   Esityksen mukaan. Yhden sukunimettömän kohdalla täytyy pyytää  
  sukunimitieto ennen kuin voidaan hyväksyä jäseneksi. 
 

4. Edustukset 
4.1. Setan edustajakokous verkossa 14.-15.11.2020 

Esitys: Valitaan yhdistyksen jäsen ja varajäsen Setan valtuustoon.  
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Päätös:  Valittiin valtuuston jäseneksi Markus Oja ja varajäseneksi Petri 
Segerholm. 

 
4.2. Väestöliiton syyskokous 30.11. klo 12-14 Väestöliiton Väentuvassa tai verkossa 

Esitys: Kirjataan tiedoksi kokouksen ajankohta. Esityslistalla lakisääteiset asiat 
ja keskustellaan strategiasta. Kokousedustajat koko vuodeksi valittu 
hallituksen kokouksessa 2/2020: Varsinaisiksi kokousedustajiksi valittiin 
Anu Kantola ja Krister Karttunen, varajäseniksi Marjukka Irni ja Markus 
Oja. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

4.3. Parisuhdekeskus Katajan vuosikokous 24.11. klo 18 mieluiten etäyhteyksin  
Esitys: Nimetään yhdistyksen edustaja kokoukseen.  
Päätös: Valittiin Hertta Ollikainen. 
 

4.4. Lastensuojelun keskusliiton syyskokous 30.11. klo 13–16 (klo 12), ilmeisesti verkossa 
Esitys: Nimetään yhdistyksen edustaja kokoukseen. Esityslistalla lakisääteiset 

asiat. Ennen kokousta ollut yleensä jokin mielenkiintoinen alustus. 
Päätös:  Valittiin Krister Karttunen toimimaan yhdistyksen edustajana  
  kokouksessa.   

 
4.5. Sosten liittokokous 20.1.2021 klo 13.00 Hotelli Korpilammella 

Esitys:  Nimetään yhdistyksen edustaja kokoukseen. Joka kolmas vuosi  
  järjestettävässä liittokokouksessa käsitellään strategiaa ja valitaan  
  valtuusto seuraavalle kolmivuotiskaudelle. 
Päätös: Valittiin Anu Kantola toimimaan yhdistyksen edustajana kokouksessa. 
  Ei osallistuta kokoukseen tänä vuonna. 

 
5. KV-työryhmän kuulumiset 

Esitys:  Kuullaan viime kokouksessa perustetun kv-työryhmän kuulumisia, jos 
  työryhmä on jo ehtinyt kokoontua ja järjestäytyä.  
Päätös:  Ei kuulumisia. 
 

6. Muut esille tulevat asiat 
Keskusteltiin hallituksen virkistyspäivän 9.1.2021 ohjelmasta. 
 

7. Seuraavat kokoukset 
Esitys: La 23.1.2021 klo 10.30–15.30 Kurvissa ja/tai verkossa (järjestäytyminen, 

käyttötalousarvio) 
 

Huom: hallituksen virkistyspäivä/ilta lauantaina 9.1.2021. Ohjelma vielä auki, Markus 
Oja luvannut järjestää. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.50 

 


