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SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS  
 
 
Aika: Sunnuntaina 22.5. klo 10.00–15.00 (Monimuotoiset perheet -verkoston hallitusten 

yhteistyöpäivien 21.–22.5. yhteydessä) 
Paikka:  Vantaalla, hotelli Clarion Aviopoliksessa  

   

Läsnä:  Anu Kantola    puheenjohtaja  
 Krister Karttunen 

Markus Oja 
Inkeri Tanhua 
Hertta Ollikainen 
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) 

• 8.4. Iltalehdessä artikkeli lapsen saaneesta transmiehestä. Artikkeliin haastateltu 
myös toiminnanjohtajaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 
perheellistymismahdollisuuksista. 

• 12.4. Kansan Uutisissa uutinen translain viimeistelystä. Artikkeliin haasteltu 
toiminnanjohtajaa pääsystä hedelmöityshoitoihin. 

• 4.5. Meidän perhe -lehdessä julkaistiin laaja artikkeli 
kumppanuusvanhemmuudesta, joka on kirjoitettu yhteistyössä yhdistyksen 
hankkeen kanssa. 

• 8.5. Kalevan artikkeliin äitienpäivän ajantasaisuudesta haastateltu 
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. 

• Uusien toimitilojen etsiminen ei ole edistynyt sujuvasti. On osoittautunut hankalaksi 
löytää toiveet täyttäviä tiloja riittävän halvalla. Jostain toiveista on pakko tinkiä. 
Myös työntekijöiden kiireet ovat hidastaneet merkittävästi uusien tilojen etsimistä. 
Muutto uusiin tiloihin realistista aikaisintaan vuodenvaihteessa. 

• Jäsenkyselyyn kerätään vastauksia 15.6. saakka 

• Viestintästrategian ja -suunnitelman työstämiseksi järjestetään yhteensä kuuden 
viestintätyöpajan sarja työntekijöille. Kolme ensimmäistä järjestetään ennen kesää, 
ja niiden pohjalta valmistellaan viestintästrategia, joka tuodaan hallituksen 
hyväksyttäväksi syyskuun kokoukseen. Loput kolme työpajaa valmistelevat 
viestintäsuunnitelmaa, joka luodaan syyskauden aikana. 

• Leasing-kopiokoneesta luovutaan kokonaan. Tilalle hankittu oma pienempi laite. 
Kopiomäärät ovat pienentyneet radikaalisti viime vuosina. 

• Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää vietettiin 1.5. koululaisten perheleirin 
yhteydessä järjestetyssä tapahtumassa sekä Helsingin ja Kuopion 
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paikallistapahtumissa. Kaikki tapahtumat vetivät hyvin väkeä. Kesäleiri täyttyi 
jälleen muutamassa tunnissa. 

• Kumppanuusvanhemmuushankkeen projektipäällikkö Hanna Ruohonen aloitti työt 
välittömästi osa-aikaisesti ja kesäkuun alusta täysipäiväisesti. Hankkeen 
verkkopalvelun toteuttaja valittu kilpailutuksen perusteella. 
Kumppanuusvanhempien ennakkovalmennus on toteutettu ensimmäisen kerran. 
Osallistujia oli paljon ja he olivat innokkaita. Antoivat erinomaista palautetta. 
Valmennusta kehitetään jatkuvasti hankkeen ajan. 

• Venäjänkielinen vertaisryhmä ja englanninkielinen vertaisryhmä aloittelemassa 
Helsingissä. Porvoon uusi tiimi aloittelee suomen- ja ruotsinkielistä toimintaa. 

• Turvallisemman tilan periaatteista tehty julisteet, jotka toimitettu toimintaohjeiden 
kera vapaaehtoisille. Periaatteet käännettävänä ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. 

• Koronarajoitukset ovat päättyneet ja toiminta pyörii normaalisti. 

• Ilgan konferenssissa toiminnanjohtaja järjesti yhdessä IFEDin Marian kanssa 
perheteemaisen prekonferenssin, johon osallistui ilahduttava määrä osallistujia, 
mukaan lukien kolme kiinnostunutta rahoittajaa. Seuraavalle kerralle on jo 
suunnitteilla suurimuotoisempi prekonferenssi. Seuraava konferenssi vuonna 2024. 

• UM myönsi kv-toiminnan avustusta 5000 euroa. 

• Työntekijöiden kesälomat ajoittunevat heinäkuulle ja elokuun alkuun. 
Toiminnanjohtaja saattaa olla lomalla koko 15.6.–15.8. välisen ajan.  

  
2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö 

2.1. Ajankohtaiset asiat 
Esitys: Merkitään tiedoksi: 

• Aluevaalityötä jatkettiin osallistumalla Setan materiaalipakettiin, 
joka lähetettiin uusille valtuutetuille ja valtuustoryhmille. 

• Yhdistys osallistuu kesäkuussa Vasemmistoliiton ja 
Kokoomuksen puoluekokouksiin. Verkosto osallistuu kaikkiin 
viiteen puoluekokoukseen, jotka järjestetään tänä vuonna. 

• Perhepoliittisista tavoitteista lähti tiedote kevätkokouksen 
jälkeen. Tiedote poiki heti muutamia yhteydenottoja. 

• Yhdistys antoi laajan lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta 
translaiksi. Lausunto valmistui hyvissä ajoin ennen määräaikaa, 
ja selvästi lukuisat muut lausunnonantajat olivat käyttäneet sitä 
pohjana omissa lausunnoissaan. Lausunnosta saatiin erittäin 
positiivista palautetta yhteistyökumppaneilta ja yksittäisiltä 
aktivisteilta. Translakivaikuttaminen jatkuu koko ajan. 
Eduskunnan monimuotoiset perheet -työryhmä antoi tiedotteen, 
jossa puollettiin alaikäisten ja vanhempien oikeuksia. Iltalehden 
artikkelissa nostettiin vanhemmuuteen liittyviä teemoja. 
Translain perheulottovuuksia esitelty lisäksi esimerkiksi 
viranomaisten kansalliselle sateenkaariverkostolle ja 
adoptiolautakunnan täysistunnolle. 

• VN-TEAS-hanke on käynnistynyt. Hankkeen kanssa on 
esimerkiksi koordinoitu useamman vanhemman perheisiin ja 
lastenhuoltolakiin liittyviä kysymyksiä jäsenkyselyymme. 

• Useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman 
mahdollisuutta edistetty masinoimalla puoluekokousaloitteita 
kaikkiin viiteen puolueeseen, joilla tänä vuonna puoluekokous. 
Suunnitteilla taustapaperi teemasta. 

• Toukokuun aikana tehdään lausunnot varhaiskasvatuksen tasa-
arvosuunnittelusta ja yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta, 
jos työntekijäresurssit antavat myöten. 
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• Vanhemmuuslaki on edelleen lakivaliokunnan käsittelyssä. LaV 
on pyytänyt asiasta perustuslakivaliokunnan lausuntoa. PlV on 
antanut lausuntonsa 5.5. Toivottavasti LaV siirtyy pian tekemään 
mietinnön asiasta, jotta laki saadaan suureen saliin 
vahvistettavaksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
  
3. Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

Esitys: Vahvistetaan TAYV-työryhmän esitys toiminnalliseksi TAYV-
suunnitelmaksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
4. Toimintasuunnitelma 2023 

4.1. Toimintasuunnitelmalinjat 2023 
Esitys: Toimisto on valmistellut toimintasuunnitelmalinjat 2023 hallituksen 

keskustelun pohjaksi. Evästetään toimistoa toimintasuunnitelman 
jatkotyöstämiseen. 

Päätös: Esityksen mukaan. Muistiinpanot keskustelusta toimitetaan toimistolle. 
  

5. Edustukset 
5.1. Lastensuojelun keskusliiton kevätkokous Linnanmäellä, Helsingissä 24.5.2022 klo 13 (klo 

12.30 valtakirjojen tarkastus) 
Esitys: Päätetään, kuka käyttää yhdistyksen äänivaltaa kokouksessa. 
Päätös: Krister Karttunen käyttää yhdistyksen äänivaltaa. 
 

5.2. Ilga-Euroopan kevätkokous verkossa 17.6.2022 saakka 
Esitys: Ilga-Europen kevätkokouksen ainoa tehtävä on hyväksyä edellisen 

vuoden tilinpäätös. Kokous järjestetään verkossa niin, että jäsenjärjestöt 
pääsevät tutustumaan asiakirjoihin etukäteen, esittämään kysymyksiä 
hallitukselle ja hyväksymään tilinpäätöksen verkkoäänestyksessä, joka 
päättyy 17.6.2022. Päätetään, kuka käyttää yhdistyksen äänivaltaa 
kokouksessa, tutustuu asiakirjoihin ja äänestää niiden hyväksymisestä. 

Päätös: Krister Karttunen toimii yhdistyksen edustajana. 
 

5.3. Ilga-Euroopan vuosikokous Sofiassa 19.-22.10.2022 
Esitys: Ilga-Euroopan konferenssi ja vuosikokous järjestetään tänä vuonna 

fyysisenä tapahtumana, mutta Ilga-Eurooppa rajoittaa tiukasti paikan 
päällä osallistuvien määrää. Kaikki vuosikokousosiot ja osa 
konferenssiosioista on myös etäosallistuttavissa. Ilga-Eurooppa 
suosittelee voimakkaasti, että jäsenjärjestöt lähettävät paikan päälle 
vain yhden edustajan. Joka tapauksessa Ilga-Eurooppa tulee 
käyttämään harkintaa osallistujiksi valittavien osalta.  

 
Nimetään kaksi kokousedustajaa, jotka käyttävät yhdistyksen äänivaltaa 
vuosikokouksessa. Nimetään kokousedustajiksi toiminnanjohtaja ja joku 
hallituksen jäsen. Jos/kun Ilga-Europe hyväksyy vain yhden läsnä 
olevan edustajan per jäsenjärjestö, toiminnanjohtaja osallistuu paikan 
päällä ja toinen kokousedustaja osallistuu etäyhteyksin. 

Päätös: Nimettiin yhdistyksen äänivaltaisiksi kokousedustajiksi toiminnanjohtaja 
ja varapuheenjohtaja.  Toiminnanjohtaja on ensisijaisesti se edustaja, 
joka osallistuu kokoukseen paikan päällä. Varapuheenjohtaja käyttää 
äänivaltaansa etäosallistumisen kautta. Jos varapuheenjohtaja ei ole 
käytettävissä tähän, voidaan toinen kokousedustaja vaihtaa vielä 
elokuun kokouksessa. Jos Ilga-Europe mahdollistaakin yhtä useamman 
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edustajan paikan päällä olon samasta yhdistyksestä, voidaan 
varapuheenjohtajakin lähettää kokoukseen paikan päälle, jolloin 
hänenkin osallistumis- ja matkakulut tietysti maksetaan. 

 
6. Muut esille tulevat asiat 

 
Päätettiin, että hallituksen virkistyspäivä järjestetään lauantaina 14.1.2023. Markus ja Anu 
vastaavat suunnitelmista ja järjestelyistä. Virkistyspäivään ovat tervetulleita sekä hallituksesta 
pois jäävät että uudet tulevat hallituksen jäsenet. Virkistyspäivä toimii siten samalla kiitos- ja 
tutustumistapahtumana. 
 

7. Seuraavat kokoukset 
Esitys: Lauantaina 27.8. klo 10.30–15.30 Kurvissa (perheystävällisyyssuunnitelma, 

talousarviolinjat 2023, viestintästrategia) 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 


