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SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS  
 
Aika: Lauantaina 26.3.2022 kello 13.45–14.00 
Paikka:  Hotelli Laajavuori, Jyväskylä 
 
Läsnä:  Anu Kantola    puheenjohtaja  
 Krister Karttunen 

Inkeri Tanhua 
Hertta Ollikainen 
Sari Kananen 
Elia Nyman    (varajäsen) 
Ysi Valve    (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 mediaosumia 
 

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. 

• Uusien toimitilojen etsiminen on sujunut hitaasti muiden kiireiden puristuksessa. 

• VN-TEAS-hanke käynnistettiin 18.3.2022 ensimmäisessä ohjausryhmän 
kokouksessa. Hankintasopimus allekirjoitettu VNK:n kanssa ja konsortiosopimukset 
kumppanien kanssa. Hankkeeseen rekrytoitu päätutkijaksi Sanna Koulu ja 
viestintäassistentiksi Terhi Varonen. Työsuhteet alkavat 1.4.2022. 

• Kumppanuushankkeen työntekijä Tikli Oikarinen irtisanoutui. Uuden työntekijän 
rekrytointi käynnissä. Hakemusaikaa 3.4. saakka. Hankkeen verkkopalvelun 
tarjouspyyntö lähetetty 9 yritykselle. Palveluntuottaja valitaan toukokuussa ja 
verkkopalvelu julkaistaan arviolta lokakuussa. Ensimmäinen 
kumppanuusvanhempien ennakkovalmennus alkaa huhtikuussa 
työntekijämuutoksista huolimatta. Osa hankkeen muista toiminnoista viivästyy. 

• Koronarajoitusten purkautuessa, maaliskuun alusta lukien olemme pyrkineet 
järjestämään jälleen kaiken suunnitellun toiminnan niin valtakunnallisella kuin 
paikallisella tasolla. Esimerkiksi Perhesuhdekeskuksen rakkaussuhdetoiminta on 
jälleen käynnistynyt. 

• Työntekijöiden paluu toimistolle etätyösuosituksen päätyttyä tapahtuu 
porrastetusti niin, että maaliskuun ajan työntekijät saavat halutessaan tehdä 
etätyötä keskimäärin kolme päivää viikossa. Huhtikuun alusta alkaen etätöitä voi 
halutessaan tehdä keskimäärin kaksi päivää viikossa, jos työtehtävät ja yhteistyö 
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sen sallivat. Tästä on tarkoitus muodostua pitkäaikaisempi hybridityökäytäntö, 
jonka yksityiskohtia hiotaan tulevien kuukausien aikana. 

• Jäsenkyselyn julkaisua on lykätty toukokuun puoliväliin. 

• Viestintästrategian ja -suunnitelman työstämiseksi toimistolla järjestetään 
viestintäpajojen sarja työntekijöille, huhti-syyskuun aikana. Jokin versio saadaan 
valmiiksi toimintasuunnitelman osaksi syyskuun lopussa. Viestintäsuunnitellun 
tueksi on tilattu viestintätoimisto Noonilta 2–4 sparraussessiota. 

• Yhdistys osallistuu THL:n hankkeeseen, joka liittyy lapsistrategian toimeenpanoon. 
Hankkeessa luodaan koulutuspaketti ammattilaisille sateenkaariteemoista, 
nimenomaan lapsen ja nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Yhdistys 
osallistuu hankkeen ohjausryhmään. 

• Häirintäyhdyshenkilöiksi nimetty R Räihä ja Sanna Metsäpuu. 

• Yhteistyössä STM:n kanssa on tarkoitus tehdä kyselyä transihmisten lapsille 
translain vanhemmuusmerkintöjen osalta. 

• Porvoossa on aloittanut paikallistiimi. Koululaisten perheleiri järjestetään 
vappuviikonloppuna. Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän päätapahtuma 
järjestetään leirin yhteydessä sunnuntaina 1.5. Paikallistiimit järjestävät 
tapahtumia myös eri paikkakunnilla. 

• Toiminnanjohtaja lomalla 18.–29.4. (heti loman jälkeen viikon ILGAn 
konferenssissa Los Angelesissa) 

  
2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö 

2.1. Ajankohtaiset asiat 
Esitys: Merkitään tiedoksi: 

• Aluevaalityötä jatketaan osallistumalla Setan 
materiaalipakettiin, joka lähetetään uusilla valtuutetuille ja 
valtuustoryhmille. 

• Vanhemmuuslaki on edelleen lakivaliokunnan käsittelyssä, jossa 
se odottaa perustuslakivaliokunnan lausuntoa. PeV:sta saadun 
tiedon mukaan valiokunta saattaa käsitellä asiaa maaliskuun 
loppupuolella. 

• Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen 
esitysluonnoksesta laiksi sukupuolen vahvistamisesta. Yhdistys 
antaa asiassa laajan lausunnon, joka pyritään saamaan valmiiksi 
jo 21.3. alkavalla viikolla, jotta sitä ehditään jakaa 
yhteistyökumppaneille. Lausuntojen antamisen määräaika 
päättyy 3.4. Hallituksen esitysluonnoksen suurin heikkous on, 
että se ei mahdollista alaikäisen sukupuolen vahvistamista. 
Vanhemmuusnimikkeiden osalta esitys ei myöskään ota 
kunnianhimoista askelta alkaa kirjata vanhemmuus 
väestötietojärjestelmään vanhemmuutena, vaan merkinnät 
tehtäisiin edelleen sukupuolitetusti isyytenä ja äitiytenä. 
Sukupuolen vahvistaneille/vahvistaville tulisi kuitenkin 
mahdollisuus korjata vanhemmuusnimikettään, mikä 
useimmissa tilanteissa suojelee lasta ja vanhempaa syrjinnältä. 
Vanhemmuusmerkinnän sukupuolitukseen olisi vanhemmalla 
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täysi itsemääräämisoikeus. Muunsukupuolisten vanhemmuuden 
ja identiteetin tunnistamiseen esitysluonnos ei veny, koska 
merkinnät tehdään sukupuolitetusti. Vanhemmuusmerkinnän 
korjaamisen prosessi ei ole esityksessä ideaali, ja siihen pyrimme 
vielä vaikuttamaan. Esitysluonnos näyttäisi mahdollistavan sen, 
että tulevaisuudessa kaikki voisivat saada hedelmöityshoitolain 
mukaisia hoitoja, oikeudellisesta sukupuolesta riippumatta. 
Tämä on ollut keskeinen tavoitteemme. Muihin 
lisääntymisterveydellisiin oikeuksiin, kuten sukusolujen 
talletukseen, esitysluonnos ei ota kantaa. Oikeuksien 
toteutuminen jää terveydenhuollon käytäntöjen kehittämisen 
varaan.  

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

3. Jäsenasiat 
Esitys:  Hyväksytään uudet jäsenet ja myönnetään ero jäsenyydestä sitä 

hakeneille liitteenä olevan listan pohjalta. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

4. Muut esille tulevat asiat 
Ei muita asioita. 
 

5. Seuraavat kokoukset 
Esitys: Ke 13.4. kello 18.00-18.30 hallituksen ylimääräinen kokous hankkeen 

projektipäällikön valinnan vahvistamiseksi, vain Teamsissa 
 
 Su 22.5. klo 10.00–15.00 Vantaalla, hotelli Clarion Aviopoliksessa Monimuotoiset 

perheet -verkoston hallitusten yhteistyöpäivien 21.–22.5. yhteydessä. 21.5. 
verkoston ohjelmaa ja sunnuntaina 22.5. hallituksen oma kokous 
(toimintasuunnitelmalinjat 2023, toiminnallinen TAUV-suunnitelma). Verkoston 
maksaa hallituspäiville osallistujien matkat, majoituksen ja ruokailut. Hallituspäiville 
on ilmoittauduttava viimeistään 10.4.: https://q.surveypal.com/Hallituspaiva-
21.5.2022-ilmoittautuminen  

Päätös: Esityksen mukaan. 
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