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SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS  
 
 
Aika: Lauantaina 27.8. klo 10.30–16.30  
Paikka:  Yhdistyksen toimistolla, Hämeentie 29, Helsinki, ja etäyhteyksin Teamsissa. 

 

Läsnä:  Anu Kantola    puheenjohtaja  
 Tiia Sudenkaarne   varapuheenjohtaja 

Krister Karttunen 
Markus Oja (etänä) 
Inkeri Tanhua (läsnä lounaaseen saakka, asiakohdat 1-6) 
Hertta Ollikainen (etänä) 
Petri Segerholm  
Hinni Aarninsalo 
Sari Kananen (etänä) 
Ysi Valve    varajäsen 
 

 Juha Jämsä    toiminnanjohtaja, sihteeri 
 
 
 

 
 

1. Vapaaehtoistyön sitoumukset, edellytykset ja niistä viestintä 
Esitys: Käydään keskustelua vertaistoiminnan koordinoinnista vastaavien 

työntekijöiden (Emilia, Sanna, Kaisa) kanssa. Linjataan vapaaehtoisilta 
edellytettävistä sitoumuksista ja niistä viestimisestä. Tälle keskustelulle 
varataan kokouksen ensimmäinen puolisko lounastaukoon saakka. 
Työntekijät osallistuvat yhteiselle lounaalle, jossa keskustelua voidaan 
jatkaa epävirallisesti. 

Päätös: Asiasta käytiin laaja keskustelu, jonka muistiinpanot on kirjattu toimiston 
käyttöön jatkotyöskentelyä varten. Toimistolla jatketaan 
vapaaehtoisrekisterin/-sitoumuksen valmistelua, ja kehitetään 
vapaaehtoisille kohdennettua viestintää keskustelun pohjalta. 

 
2. Tiedoksi 

2.1. Mediaosumat 
Tässä listataan edellisen kokouksen jälkeen huomatut mediaosumat, jotka koskevat 
yhdistystä tai yhdistyksen toimihenkilöitä (ei siis kaikkea sateenkaariperheteemaista) 

• 22.5. YLE julkaisi artikkelin neuvolajärjestelmän kehittämistarpeista. 
Haastateltavien joukossa oli yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Jämsä. 

• 24.5. HS julkaisi laajan artikkelin kumppanuusvanhemmuudesta, johon 
haastateltiin myös hankkeen projektipäällikkö Tikli Oikarista, perhevalmentaja 
Kaisa Niittystä ja verkoston johtavaa asiantuntijaa Anna Moringia. 

• 29.6. Perhesuhdekeskuksen johtava asiantuntija Sanna Metsäpuu ja Sexpo ry:n 
vastaava seksuaalineuvoja Sari Hälinen kirjoittivat HS:n mielipidekirjoituksessa 
vähemmistöstressistä ja sateenkaari-ihmisten pelosta hakea apua. 

• 10.7. julkaistussa STT:n uutisessa (17 mediaa) haastateltiin julkisessa 
hedelmöityshoidossa asioineen naisparin lisäksi hallituksen puheenjohtajaa Anu 
Kantolaa. 
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2.2. 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. 
Heinä-elokuussa toiminnanjohtaja on pyrkinyt etsimään uusia tiloja. Projekti on 
toistaiseksi kesken. Muutto uusiin tiloihin realistista aikaisintaan vuodenvaihteessa, 
riippuen tilojen löytymisestä, aikaa voi mennä pidempäänkin. 

• Perhesuhdekeskuksen strategisen suunnittelun ja ohjauksen prosessia on 
valmisteltu työntekijöiden kesken. Esitykset työn aloittamisesta tehdään lähiaikoina. 

• Verkkosivuille on luotu uusi tieto-osio perhevapaauudistuksesta 
sateenkaariperheiden osalta. 

• Helsinki Priden puistojuhlassa ollut yhdistyksen telttapaikka ja siellä jaetut 
perhekupla- ja suhdekuplakortit olivat hurja menestys. Tämä voi toimia 
tulevaisuudessa hyvänä tapana tavoittaa sateenkaarinuoria, ja rohkaista heitä 
unelmoimaan lapsiperheellistymisestä, ja muistamaan meidät, sitten joskus jos/kun 
se on ajankohtaista. 

• Perhesuhdekeskus osallistui touko-kesäkuun vaihteessa Väestöliiton kannustavan 
vanhemmuuden some-kampanjaan, joka sai kivasti näkyvyyttä. 

• Vantaan perheoikeudellisten asioiden yksikkö tulee yhdistyksen toimistolle 
tutustumis- ja koulutusvierailulle 2.9. 

• Viestintästrategialuonnos esitellään hallituksen kokouksessa 24.9. 

• Tulossa loka-marraskuussa some-kampanja, jossa esitellään hallituksen jäsenet ja 
toimintaa. 

• Helsinki Pride -viikolla Perhesuhdekeskus ja hanke järjestivät esittelypöydän puisto 
juhlaan. Tämä oli menestys, ja erittäin hyvä tapa tavoittaa strategian mukaisesti 
nuoria sateenkaari-ihmisiä ja kertoa heille lapsiperheellistymismahdollisuuksista. 
Teltalla kävi sadoittain ihmisiä, Perhesuhdekeskuksen uudet suhdepelikortit 
menivät pikaisesti loppuun (500 + 400 pakkaa), tilauksia otetaan korteista otetaan 
edelleen vastaan ja tilauksiakin on tullut paljon. Ensi vuodelle on paljon 
kehittämisideoita näiden kokemusten perusteella, työntekijät keräsivät listan 
kehittämiskohteista, mm. kuinka tapahtumissa voidaan kertoa tulossa olevista 
tapahtumista ja yleisesti yhdistyksestä. Myös koululaisten myyntipöytä veti hyvin 
ostajia, paljon potentiaalia. 

• Perhesuhdekeskus; eroryhmä syksyllä tulossa ja täynnä, syyskuun lopussa rikasta 
minua-kurssi, tänne osallistujia vielä vähän, rakkaussuhdetuokio-ohjaajakoulutus 
tulossa. 

• Kumppanuusvanhemmuushankkeen perheleiri tulossa, ilmoittautuneita 9 perhettä, 
alueelliset speedate-tapahtumat jatkuvat lokakuuhun asti, jo toteutuneet alueelliset 
tapahtumat ovat vetäneet väkeä, verkkoluentosarja yhteistyökumppaneiden kanssa 
tulossa, verkkosivujen julkaisu tulossa, johon liittyen marraskuun toisella viikolla 
mieserityinen-teema perheellistymiseen liittyen. Somevaikuttajayhteistyötä 
ryhdytään hiomaan. KVH-perhekahvila starttaa vapaaehtoisvoimin 1 kr/kk 
Sörnäisissä. 

• Toiminnanjohtajan seuraava vuosiloma (+ saldovapaat) sijoittuu syyskokouksen 
jälkeiseen aikaan välille 7.11.–9.12. Poissaolon pituus todennäköisesti 3–5 viikkoa. 

• Vertaistoiminnan koordinaattorin isyysloma sijoittuu marras-joulukuuhun. 

• Jäsenmäärä noussut uuteen ennätykseen 1090 jäsentä jo tässä vaiheessa vuotta. 
Edellinen ennätys oli viime vuoden koko vuoden luku 1061. 

• Sateenkaariperhekyselyyn 2022 tuli yhteensä 430 vastausta, joka oli hiukan 
enemmän kuin kaksi vuotta sitten (396). Tulokset analysoidaan tulevan syksyn ja 
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talven aikana, kukin työntekijä omalta alaltaan. Uutiskirjeissä julkaistaan 
mielenkiintoisia lukuja kyselyn tuloksista. VN-teas-hankkeen aineistona olleet 
teema-kysymykset on jo analysoitu tutkija Kia Aarnion toimesta. 

• Krister kävi Väestöliiton 80+1-vuotisjuhlassa. 
 
3. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö 

3.1. Perhepoliittiset tavoitteet 2022–2025 
Esitys: Tavoiteohjelmassa on havaittu muutama korjaustarve, kun VN-teas-

hankkeen juristi Sanna Koulu on lukenut ohjelman lävitse. Varsinainen 
asiavirhe on ainoastaan perintöihin liittyvässä kohdassa 14. Samalla 
esitetään hallituksen vahvistettavaksi muitakin tarkennuksia, jotka 
liittyvät ennen kaikkea oikean lakitermistön käyttämiseen. Hallitus 
vahvistaa uuden version perhepoliittisesta tavoiteohjelmasta 
toiminnanjohtajan luonnoksen mukaisesti. 

Päätös: Esityksen mukaan.  
   

3.2. Ajankohtaiset asiat 
Esitys: Merkitään tiedoksi: 

• Yhdistys osallistui Kokoomuksen ja Vasemmistoliiton 
puoluekokouksiin kesäkuussa. Lisäksi verkosto osallistui 
Keskustan ja Vihreiden kokouksiin. Kaikissa näissä 
puoluekokousaloitteena oli useamman kuin kahden 
oikeudellisen vanhemman mahdollistaminen. Muut ottivat asiaan 
positiivisen kannan, Keskustan mukaan mahdollisuus 
huoltajuuteen kahta useammalle on riittävä. Keskustan 
puoluekokouksessa käytiin asiasta keskustelua, ja hyväksyttyä 
kantaa kannatti vain hiukan yli puolet äänensä antaneista. 

• Translain vanhemmuusmerkinnöistä tuli erikoinen esitys 
kesäkuussa juuri toiminnanjohtajan loman alla. Aikaa reagoida 
oli pari päivää. Esityksen mukaan väestötietojärjestelmään 
luotaisiin nykyisten sukupuolitettujen vanhemmuuden 
vahvistamismerkintöjen ”päälle” uusi binäärinen kategoria 
isä/äiti, jotta merkinnän voisi muuttaa. Nykyisiä, pohjalla olevia 
merkintöjä kuten ”synnyttänyt äiti”, ”tunnustanut isä”, 
”tunnustanut äiti” (jne) ei voida kuulemma muuttaa muuttamatta 
koko vanhemmuuslainsäädäntöä (joka päätettiin juuri jättää 
muuttamatta vanhemmuuslain säätämisen yhteydessä), ja ne 
jäisivät kuitenkin muuttumattomiksi henkilön sukupuolen 
vahvistamisesta huolimatta. Sateenkaarijärjestöt päätyivät 
lopulta kannattamaan asioiden jättämistä ennalleen 
ennemminkin kuin säätämään uudesta binäärisestä 
merkinnästä. Viranomaisen tiedonsaantitarpeesta riippuen 
nykyjärjestelmä joko antaa tiedon, että henkilö on ”vanhempi”, 
tai sitten tarkemman tiedon, esim. ”tunnustanut äiti”. Tarkempi 
tieto paljastaa transtaustan, mutta jos viranomaisella on pääsy 
vain yleisempään tietoon, silloin tietue on ”vanhempi”. Uuden 
esityksen mukaan tämä yleisempi tietue olisi muuttunut 
jokaisella suomalaisella joko muotoon ”isä” tai ”äiti”. Tällä 
hetkellä ei ole tietoa siitä, mikä hallituksen esityksen sisältö on 
tältä osin. 

• Valtioneuvosto on nimittänyt toiminnanjohtajan 
adoptiolautakunnan täysistunnon uudelle toimikaudelle noin 
viideksi vuodeksi eteenpäin. Henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
on nimitetty viestinnän asiantuntija Vilppu Järvinen. 
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• VN-TEAS-hankkeessa on tiedonkeruuvaihe. Esimerkiksi 
sateenkaariperhekyselyssä oli paljon kysymyksiä liittyen 
selvityshankkeen tavoitteisiin. 

• Vanhemmuuslaki hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa ja 
tulee voimaan vuoden 2023 alusta lukien. Se mahdollistaa 
jälleen naispareille hedelmöityshoidot sellaisilla sukusoluille, 
joiden luovuttaja voidaan vahvistaa isäksi. Tämä on 
apilaperheiden kannalta tärkeä askel. Muuten lailla ei ole 
suotuisia vaikutuksia, ellei katsota, että lainsäädännön kielen 
osittain puretusta sukupuolituksesta saattaa olla 
tulevaisuudessa hyötyä, kun pyritään vanhemmuus-
lainsäädännön sukupuolituksen kaikkinaiseen purkamiseen. 

• Perhesuhdekeskus ja Monimuotoiset perheet -verkosto on 
tehnyt paljon vaikuttamistyötä, että valtakunnallinen sähköinen 
perhekeskus (liittyy sote-uudistukseen) ottaisi moninaisuutta 
huomioon. Ensimmäiset järjestöille esitellyt rakenteet ja tekstit 
eivät huomioineet perheiden monimuotoisuutta mitenkään. 

• Toiminnanjohtaja osallistui OM:n tulevaisuuskatsauksen 
sidosryhmätilaisuuteen 17.8. Ministeriöiden 
tulevaisuuskatsaukset toimivat hallitusohjelman tärkeinä 
taustamateriaaleina. Sateenkaariperheiden ja Setan 
puheenvuorojen jälkeen ministeriön edustaja totesi, että 
sateenkaaripoliittisen toimintaohjelman jonkinlainen 
sisällyttäminen tulevaisuuskatsaukseen saattaisi olla 
perusteltua. 

• Yhdistys on ilmoittanut osallistuvansa LSKL:n Anna ääni lapselle 
-eduskuntavaalikampanjan työhön. Olemme ehdottaneet, että 
lasten vaalipaneelissa (HS uutisoi) voisi olla apilaperheen lapsi 
puhumassa. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
  
4. Perheystävällisyyssuunnitelma 

Esitys: Keskustellaan Tiina-Emilia Kauniston opinnäytetyönään tekemän 
Sateenkaariperheet ry:n perheystävällisyyssuunnitelmaluonnoksen 
mahdollisesta hyväksymisestä yhdistyksen 
perheystävällisyyssuunnitelmaksi. Luonnos on käsitelty yhdessä 
henkilöstön kokouksessa alkuvuodesta 2022. 

Päätös: Asiasta käytiin keskustelua. Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 
 
5. Talousasiat 

5.1. Välitilinpäätös 1–6/2022 yleishallinnon ja sateenkaariperhetoiminnan osalta 
Esitys: Merkitään tiedoksi toiminnanjohtajan valmistelema välitilinpäätös 1-

6/2022 ja ennuste vuoden 2022 tulokseksi. 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 

5.2. Talousarviolinjat 2023 
Esitys: Toiminnanjohtaja on valmistellut talousarviolinjat 2023 hallituksen 

keskustelun pohjaksi. Evästetään toiminnanjohtajaa talousarvion 
jatkotyöstämiseen. 

Päätös: Jatketaan talousarvion valmistelemista toiminnanjohtajan luonnoksen 
pohjalta. 
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5.3. KV-työryhmän rahoitushakemus 
Esitys: KV-työryhmä esittelee ajatustaan pohjoismaiseksi hankkeeksi. 

Henkilöstön palautteen pohjalta pohditaan, voisiko 
hankkeessa/konferenssissa olla vaikuttamistyön lisäksi myös aktivistien 
innostamista järjestäytymään. Yhdistyksemme työstä ja 
järjestäytymisestä oli oltu todella kiinnostuneita Oslossa. Ehkä hyviä 
käytäntöjä voisi jakaa. Päätetään rahoituksen hakemisesta 
Pohjoismaisen ministerineuvoston rahastosta.  

Keskustelu: Hankkeen valmistelu on edennyt. On identifioitu kumppaneja muita 
Pohjoismaista. Suunnitteilla on työpajoja. Julkaistaan raportti, joka 
julkaistaan verkossa ja käännetään ko maiden kielille. Hakemusta 
valmistelee hallituksen ulkopuolinen vapaaehtoinen Pat Kulka, joka ollut 
mukana hallituksen kv-työryhmän työssä. PM:n hakemusinfo ja 
yhteistyöverkoston kokous on 1.9. 

Päätös: Jatketaan hakemuksen valmistelua Pohjoismaiselle 
ministerineuvostolle. Hankkeeseen vaaditaan omavastuuosuus. 
Selvitetään, miten se voidaan hoitaa niin, että yhdistyksen omaa rahaa 
ei tarvita, esimerkiksi vapaaehtoisten työtunnit voidaan laskea. 
Hallituksen kokous käsittelee ja hyväksyy hakemuksen syyskuun 
kokouksessa. Pat osallistuu hallituksen kokoukseen. 

 
5.4. Uudet toimitilat 

Esitys: Tehdään päätös vuokrasopimuksen solmimisesta uusissa toimitiloissa, 
jos kokoukseen mennessä on saatu neuvoteltua sopimusehdot. 
Päätetään myös nykyisten toimitilojen irtisanomisesta ja uusien tilojen 
remontointibudjetista. 

Päätös: Haapaniemenkatu 7-9 kiinteistön omistajalta ei ole saatu vastausta. 
Jäädään odottamaan heidän vastaustaan. Selvitetään samanaikaisesti, 
olisiko Sörnäisten rantatie 33:n tilat potentiaaliset. Asian käsittelyä 
jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

 
6. Edustukset 

6.1. Ilga-Euroopan vuosikokous Sofiassa 19.-22.10.2022 
Esitys: Hallituksen edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen 

toisena äänivaltaisena kokousedustajana toimii toiminnanjohtaja, joka 
osallistuu kokoukseen ja konferenssiin paikan päällä Sofiassa. Valitaan 
toinen äänivaltainen kokousedustaja, joka voi osallistua etäyhteyksin 
vuosikokoukseen 20.-22.10. Konferenssiosiot eivät ole osallistuttavissa 
etäyhteyksin. Mahdollisten ehdokkaiden nimeäminen Ilgan ja Ilga-
Europen hallituksiin ja Ilgan komiteoihin on tehtävä 7.9. mennessä. 

Päätös: Nimitetään Krister Karttunen toiseksi äänivaltaiseksi kokousedustajaksi, 
joka osallistuu kokoukseen etäyhteyksin. Ei nimetä ehdokkaita 
hallitukseen ja komiteoihin. 

 
6.2. Väestöliiton syyskokousasiat 

Esitys: Esitetään yhdistyksen puheenjohtajaa Väestöliiton hallitukseen. Seta ja 
osa verkoston järjestöistä olisi mukana esittämässä Anu Kantolaa. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 
7. Muut esille tulevat asiat 

7.1. TransHelsinki ja mahdollinen translakiin liittyvä mielenosoitus 
Päätös: Krister Karttunen ja Ysi Valve osallistuvat mielenosoitusta harkitsevan 

verkoston palaveriin. Krister osallistuu TransHelsingin 
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verkostopalaveriin. Ollaan molemmissa tapahtumissa mukana 
tiedottamalla jäsenistöä. TransHelsingissä järjestetään Miten lapsia 
tehdään -tilaisuus ja selvitetään järjestäisikö vapaaehtoiset myös 
perhetapaamisen. Toimistolta TransHelsingin koordinointi vastuu on 
Emilialla. 

 
7.2. Hallituksen kokousten lapsenvahtijärjestelyt 

Päätös: Hallituksen jäsenet koordinoivat keskenään lapsenvahtitarpeiden 
selvittämisen ennen hallituksen kokouksia, ja etsivät sopivat 
lapsenvahdit hoitamaan työn. Vapautetaan toiminnanjohtajan työaikaa 
tämän osalta. Lapsenvahtien palkkio maksetaan joko suoraan 
toimistolta, tai kulukorvauksena hallituksen jäsenelle. 

 
7.3. Hallituksen virkistyspäivä la 14.1.2023 

Päätös: Hallituksen virkistyspäivänä hallituksen jäsenet (sekä uudet että 
väistyvät) viettävät iltaa/päivää yhdessä. Tehdään hallituksen jäsenille 
kysely päivän ohjelmasta. Ohjelmasta ja järjestelyistä ovat luvanneet 
vastaavansa Anu ja Markus. 

 
8. Seuraavat kokoukset 

Esitys: Lauantaina 24.9. klo 10.30–15.30 Kurvissa (viestintästrategia, talousarvio ja 
toimintasuunnitelma 2023, avustushakemukset, syyskokousasiat) 

Päätös: Esityksen mukaan 
 


