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SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS  
 
 
Aika: Lauantaina 22.5.2021 klo 10.30–15.30 
Paikka:  Toimistolla, Hämeentie 29, Helsinki, ja Microsoft Teamsissa 
 
 
Läsnä:  Anu Kantola (läsnä)   puheenjohtaja  
 Krister Karttunen (läsnä)   
 Marjukka Irni  (läsnä) 
 Petri Segerholm (läsnä) 

Kris Clarke (etänä klo 12.30 saakka) 
Inkeri Tanhua (läsnä) 
Hertta Ollikainen (etänä)   varajäsen  

 Julian Honkasalo (etänä klo 12.30 saakka) 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) 

• 18.3. Lapin kansa kertoi yhdistyksen Miten lapsia tehdään -tilaisuudesta Arctic 
Priden yhteydessä  

• IL ja IS kirjoittivat 8.4. pitkät artikkelit vanhemmuuslaista, joihin haastateltu myös 
toiminnanjohtajaa 

 
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. 

• TAYV-kysely toiminnasta kohderyhmille valmis, käännettävänä (en+ru), auki 
toukokuun lopulta kesäkuun puoliväliin. 

• TAYV-prosessin koulutukset turvallisempi tila + antirasismi + vammaisuus pidetty.  

• Perhesuhdekeskus kouluttanut kirkkohallituksen (kasvatus- ja perheasiat) 
tilaamana: perheneuvojien koulutuspäivä ja avoin Sateenkaariparit-seminaari 

• Perhehoitohankkeen tuloksena syntyy verkkokoulutuskokonaisuus, jonka 
Perhehoitoliitto vetää ensimmäistä kertaa joulukuun 2021 alussa 

• Uusi koronaohjeistus perui tapahtumat vielä toukokuun loppuun. Helsinki Pridelle 
kuitenkin jo kasvokkaisiakin suunnitelmia. Kesäleiri pyritään pitämään, tuli päivässä 
täyteen. Kokeiltiin uutta juttua, eli ilmoittautumismahdollisuutta ensimmäiseksi 
kuluvan vuoden jäsenmaksunsa jo hoitaneille (kaikkien jäsenrekisterissä olevien 
sijaan). Koululaisten oma leiri järjestetään elokuussa Helsingissä. Vanhemman 
neuvo -ryhmä siirrettiin syksyyn, lisää ilmoittautumisia toivotaan. 
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• Kevään chatit keränneet kivasti osallistujia, jotka olleet innostuneita keskustelijoita 
ja verkostoitujia. On toivottu, että chatteja voisi järjestää useamminkin, mutta 
ajatus jatkaa perhetyyppichatteja kaksi kertaa vuodessa, ellei sitten ilmesty 
vapaaehtoisia järjestämään lisää. 

• STEA vahvisti kumppanuusvanhemmuushankkeen rahoituksen. Rekrytoinnit on 
käynnissä. 

• IFED-päivän verkkotapahtumaan osallistui noin 25 laitetta. Lasten 
haastattelupyyntöön vastasi 38 perhettä. Haastatteluista saatiin teemapäivän 
some-postituksiin ihastuttavia lainauksia lasten haastatteluista. Päivitykset saivat 
paljon näkyvyyttä. Setan nuorisotoimikunta vietti myös teemapäivää näkyvästi. 
Twitterissä muutkin järjestöt ja yksityiset ihmiset olivat aktiivisia. 

• Tänä vuonna jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä tällä hetkellä 892. Vuonna 2020 
toukokuun lopussa oli 808 ja vuonna 2019 vastaavasti 874. 

• Puheenjohtaja osallistuu Espoon neuvolatyön kehittämiseen Espoon pyynnöstä. 

• Seuraavat uutiskirjeet: 11.6., 27.8., 8.10. ja 10.12. 
 

2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö 
2.1. Perhepoliittiset tavoitteet 2022–2025 

Esitys: Keskustellaan seuraavan perhepoliittisen tavoiteohjelman määrittelyn 
  prosessista ja aikataulusta. Ohjelman pitää olla valmis ennen kesän 
  2022 puoluekokouksia. 
Päätös: Keskustellaan tiimien kanssa paikallistoiminnan kehittämispäivillä  
  syyskuussa 2021 strategiatyön yhteydessä. Vahvistetaan  
  kevätkokouksessa 2022. 
 

2.2. Ajankohtaiset asiat 
Esitys: Merkitään tiedoksi: 

• Kuntavaaleihin saakka jaetaan kolmen yhteistyökumppanin 
(Seta, Momu, LSKL) kampanjoiden some-päivityksiä. 
Uutiskirjeessä 23.4. kehotettiin jäseniä olemaan yhteydessä 
ehdokkaisiin ja jakamaan heille yhdistyksen tavoitteita. 
Monimuotoiset perheet -verkoston vaalipaneelissa 5.5. 
nostettiin yhdistyksen tavoitteita esiin. 

• Trans ry teki yllättäen kansalaisaloitteen translaiksi. Aloite saisi 
tarvittavat 50 000 allekirjoitusta kahdessa päivässä. Aloite ei 
sisällä vanhemmuuteen ja lisääntymisterveydellisiin oikeuksiin 
liittyviä uudistuksia, joten kansalaisaloitteesta huolimatta 
hallituksen esitys translaiksi on edelleen tarpeen. 

• Translain uudistamisen arviointi- ja seurantatyöryhmään tuli 
nimeämispyyntö. Työryhmän toimikausi on 15.5.-31.12.2021. 
Hallituksen sähköpostikeskustelun pohjalta työryhmään 
esitettiin toiminnanjohtajaa. 

• Perhevapaauudistuksesta jätettiin perusteellinen lausunto. STM 
uutisoi lausuntokierroksen jälkeen, että hallituksen esitykseen 
on tehty lukuisia muutoksia perheiden monimuotoisuuden 
huomioimiseksi. Sateenkaariperheiden näkökulmasta 
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muutokset eivät korjanneet sitä ongelmallista peruslähtökohtaa, 
että oikeus etuuteen on tulevaisuudessa vain oikeudellisella 
huoltaja-vanhemmalla. Etuuden luovuttamista koskevien 
ehtojen laajentaminen auttaa kuitenkin osittain paikkaamaan 
oikeuksien heikennyksiä apilaperheissä ja naisparien koti-
inseminaatiotilanteissa. 

• Vanhemmuuslakiesitys oli odotetusti huonoa eikä sillä ole 
mitään yhdenvertaisuusvaikutuksia sateenkaariperheille. 
Esityksestä annettiin perusteellinen lausunto, joka lähetettiin 
myös yhteistyökumppaneille heidän lausuntojensa laatimisen 
tueksi. Vanhemmuuslakilausunnosta tehtiin myös uutinen 
verkkosivuille ja mediatiedote. Esityksestä lausuneet ovat 
kannattaneet ihan kiitettävästi myös sukupuolineutraaleja 
vanhemmuusmerkintöjä ja useamman kuin kahden 
oikeudellisen vanhemman mahdollisuutta. Vaatimuksemme on, 
että vanhemmuuden määrittymisen laajempi selvitystyö on 
käynnistettävä välittömästi.  

• EU-tuomioistuimessa järjestettiin 9.2. kuuleminen 
ennakkotapauksesta, joka liittyy sateenkaariperheiden 
vapaaseen liikkuvuuteen ja perheoikeudellisten asiakirjojen 
tunnustamiseen. Tuomioistuimen julkisasiamies otti 
huhtikuussa kannan, että Bulgarian olisi tullut tunnustaa 
sateenkaariperheen lapsen vanhemmuus. Julkisasiamiehen 
kannanotto yleensä ennakoi hyvin tuomioistuimen lopullista 
päätöstä. 

• Soittokierros yksityisille klinikoille osoitti, että suhtautuminen 
kumppanuusvanhemmuuteen muuttunut selvästi takavuosia 
nihkeämmäksi. Kumppanuusvanhempien oikeudet 
hedelmöityshoitoihin sekä yksityisillä ja julkisilla klinikoilla on 
hedelmöityshoitovaikuttamistyön keskiössä. 

• Sisäisen turvallisuuden selonteko, johon lausuttiin syksyllä, 
sisälsi vain hyvin yleisiä viittauksia seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin, eikä lainkaan sateenkaariperheisiin.  

 Päätös: Esityksen mukaan. 
 

3. Toimintasuunnitelmalinjat 2022  
Esitys:  Keskustellaan vuoden 2022 toimintasuunnitelmalinjoista toimiston 
  valmisteleman pohjapaperin pohjalta. Toimintasuunnitelmaluonnos 
  tuodaan hallituksen syyskuun kokoukseen. 
Päätös:  Esityksen mukaan. Evästettiin toimistoa jatkovalmistelussa. 
 

4. Henkilöstöasiat 
4.1. Vertaistoiminnan koordinaattorin valinta 

Esitys: Vahvistetaan vertaistoiminnan koordinaattorin sijaisen valinta  
  rekrytointityöryhmän kokoukseen tuoman esityksen pohjalta. 
Päätös: Valitaan tehtävään Emilia Metsä. 
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4.2. Työnantajan TAYV-suunnitelman toimenpiteiden valinta 
Esitys: Käsitellään työnantajan tayv-suunnitelmaan otettavia toimenpiteitä. 
  Henkilöstö käsittelee asiaa hallituksen kokousta edeltävällä viikolla. 
  Hallituksen kokoukseen tuodaan kuulumiset henkilöstön keskustelusta. 
  Lopullinen suunnitelmaluonnos tulee hallituksen vahvistettavaksi  
  syksyllä. 
Päätös: Keskusteltiin alustavasta luonnoksesta ja evästettiin toimistoa  
  jatkovalmistelussa. 
 

5. Kuulumiset työryhmistä 
5.1. Kuulumiset kv-työryhmästä 

Esitys: Kirjataan tiedoksi: kokoontunut nyt ensimmäisen kerran. Pohdittiin 
  pohjoismaisen verkostautumisen käynnistämistä esim PN-rahoituksella. 
  Suunniteltiin, että kuultaisiin jotain tahoa kehityshankkeiden  
  tekemisestä.  
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

5.2. Kuulumiset lastenkirjatyöryhmästä 
Esitys: Kirjataan tiedoksi: Ei kuulumisia. Ei ole kokoontunut, mutta aikoo  
  kokoontua. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
6. Seuraavat kokoukset 

Esitys: ELOKUU: Monimuotoiset perheet -verkoston hallituspäivien yhteydessä la-su 21.-
22.8. hotelli Clarion Aviopolisissa Vantaalla. Lauantain ohjelma on yhteistä ohjelmaa 
muiden verkoston hallitusten kanssa verkoston työntekijöiden johdolla. Sunnuntaina 
22.8. klo 10-15 yhdistyksen oma kokous samoissa tiloissa (talousarviolinjat 2022). 
Myös pääkaupunkiseutulaiset saavat yöpyä. Lauantai-iltana verkostoitumista ja 
yhteistä virkistäytymistä. 

 
 HUOM: Hallituksen ja työntekijöiden yhteinen strategiapäivä la 4.9. klo 9–18 Kurvissa 
 
 SYYSKUU: Kuopiossa paikallistoiminnan kehittämispäivien yhteydessä la 25.9. 

Hallituksen kokouksen (toimintasuunnitelma, talousarvio, syyskokousasiat, 
työnantajan TAYV-suunnitelma) lisäksi hallitus osallistuu lauantain aikana hallituksen 
ja paikallistiimien yhteisiin sessioihin A. strategiasta, B. TAYV-suunnittelusta. Ohjelma 
kestää koko päivän ja Kuopiossa mahdollisuus yöpyä kaksi yötä (pe-su). 

Päätös: Seuraava kokous sähköpostikokouksena 17.6.2021 klo 18 (rekrytointipäätökset). 
 Muuten esityksen mukaan. Hallituksen virkistäytymiselle varataan lauantai-ilta 
 11.12.2021. Ohjelma ja järjestäjä mietitään myöhemmin. 
 


