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SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS  
 
 
Aika: Lauantaina 5.11. klo 14.30–16.30 
Paikka:  Sexpon koulutustilassa, Hämeentie 29, Helsinki, ja Teamsissa. 
 
Läsnä:  Anu Kantola (läsnä)   puheenjohtaja  

Krister Karttunen (läsnä) 
Inkeri Tanhua (läsnä) 
Hertta Ollikainen (läsnä) 
Petri Segerholm (läsnä) 
Hinni Aarninsalo (läsnä) 
Sari Kananen (etänä) 
Elia Nyman (läsnä)   varajäsen 
Ysi Valve (läsnä)   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) 

• Yhdistys mainittiin yhtenä lausunnon antaneista tahoista Yle uutisten jutussa 21.10. 
koskien translain kuulemisia lakivaliokunnassa  

• 27.9. Sosiaali- ja kuntatalous-lehdessä oli artikkeli 
kumppanuusvanhemmuushankkeesta 

• Aktiivinen synnytys ry:n Sydänääniä-lehdessä 2/2022 oli kaksi artikkelia, joihin oli 
haastateltu toiminnanjohtajaa. Toinen käsitteli sijaissynnytystä ja toinen 
sateenkaari-ihmisten perheellistymismahdollisuuksia. 

 
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. 

• Viestintästrategia on viimeistelty ja julkaistu, työntekijöiden viestintäpajasarja käyty 
läpi. Seuraavaksi siirrytään tekemään käytännön suunnitelmia viestinnän 
kehittämisestä ja toteuttamisesta. 

• Sateenkaariperhetyön ja Perhesuhdekeskuksen yhteisten vapaaehtoistoiminnan 
päivien (maaliskuussa 2023) kehittäminen käynnistetty. 

• Vapaaehtoistyön tukemiseksi on syksyn aikana esimerkiksi kehitetty 
vapaaehtoisille suunnattavaa kyselyä, kehitetty vapaaehtoistoiminnan kehittämisen 
mittaamista ja jalkautettu turvallisemman tilan periaatteiden soveltamista. 

• STEAn uusi avustusvalmistelija ja seurantavastaava tavattu 12.10. ja avattu heille 
yhdistyksen avustuskokonaisuutta ja tulevaisuuden resurssitarpeita. 

• Ilga-Euroopan konferenssissa yksi työpaja lapsiperheellisyyteen liittyen, muuten 
teemat keskittyivät tämänhetkisten suurten haasteiden (pandemia, sota) kanssa 
työskentelyyn. Oli tärkeää päästä tapaamaan Ilga-Euroopan perheasioiden kanssa 
työtä tekeviä työntekijöitä pitkän tauon jälkeen. 

• Sateenkaarityössä kokeillaan kokoontua viikkopalaverin ohella ajoittain myös 
pienemmissä tiimeissä. Sateenkaariperhetyön tiimissä yhdistyksen 
sateenkaariperhetyön vakituiset työntekijät pohtivat tätä ryhmää koskevia 
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kysymyksiä, kun taas vertaistoiminnan kehittämisen tiimissä keskustellaan vertais- 
ja vapaaehtoistoimintaan liittyvistä kysymyksistä. 

• Sanna Metsäpuun kanssa sovittu, että hän toimii Juhan loman aikana 
esihenkilösijaisena Juhan alaisille. Sannalle työntekijät voivat esimerkiksi ilmoittaa 
sairaspoissaolot ja sopia niiden aikaisista järjestelyistä. 

• 24.11. työntekijät osallistuvat Monimuotoiset perheet -verkoston työntekijöiden 
koulutukseen syrjimättömästä ja inklusiivisesta kielestä ja 
keskiluokkanormatiivisuustietoisuudesta. 

• Kulujen jyvitykset eri kustannuspaikoille tehdään tulevaisuudessa aiempaa 
yksityiskohtaisemmin ja laajemmin, jotta yleishallinnon kustannuspaikalle ei tulisi 
kirjatuksi ylimääräisiä kuluja. Yleishallinnon kustannuspaikalla on todella tiukka 
taloudellinen tilanne, ellei avustukset nouse. 

• Osallistutaan Kehrääjän koordinoimaan violetin päivän lanseeraukseen lokakuussa 
2023. Nostetaan esille sateenkaarinuorten hyvinvointiin liittyviä teemoja. 
Perhesuhdekeskus osallistuu kouluihin lähtevän materiaalin kommentointiin, ja 
yhdistys tiedottaa teemapäivästä. 

• Perheystävällisyyssuunnitelmasta lähti mediatiedote lokakuun alussa. 

• Sukupuolen moninaisuuden koulutukseen 12.10. osallistui joitakin hallituksen 
jäseniä. Emilialta voi pyytää linkkiä koulutuksen tallenteeseen. 

• Setan ja Setan jäsenjärjestöjen vertaistoimintaa järjestävien työntekijöiden 
tapaamiset ovat alkaneet. Työntekijät innostuneita yhteistyöstä. Seta-järjestöjen 
asiakastyötä tekevät työntekijät ovat kokoontuneet jo muutaman vuoden 
Perhesuhdekeskuksen koordinoimina. 

• Seuraava uutiskirje 16.12. 
  
2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö 

2.1. Ajankohtaiset asiat 
Esitys: Merkitään tiedoksi: 

• Sosiaali- ja terveysministeriön alla toimiva terveydenhuollon 
palveluvalikoimaneuvosto Palko valmistelee suosituskokonaisuutta 
hedelmöityshoidoista ja muista lisääntymislääketieteen 
menetelmistä. Yhdistys kävi suositusta valmistelevan jaoston 
kuultavana syyskuun lopulla. Suositus on äärimmäisen tärkeä sen 
varmistamiseksi, että kaikki sateenkaariperheryhmät saisivat 
tulevaisuudessa tarvitsemansa hedelmöityshoidot myös julkisesta 
terveydenhoidosta ilman syrjintää. Nostimme kuulemisessa esille 
esimerkiksi sukupuolivähemmistöihin kuuluvien, 
kumppanuusvanhempien, itsellisten ja naisparien tilanteita julkisilla 
hedelmöityshoitoklinikoilla. Keskeisiä kysymyksiä liittyy esimerkiksi 
mahdollisuuteen oman luovuttajan käyttöön ja tuoresiirtoihin. 
Suosituksen valmistelu kestää ainakin vuoden 2023 loppuun ja 
jatkamme lausuntojen antamista prosessin eri vaiheissa. Simpukan 
kanssa on sovittu yhteisten hedelmöityshoitotavoitteiden 
luetteloimisesta vaaleja varten. 

• Hallitus antoi vihdoin syyskuun lopussa eduskunnalle esityksensä 
laiksi sukupuolen vahvistamisesta. Sateenkaarijärjestöt ovat 
yhteistyössä kirittäneet asian käsittelyä eduskunnassa esimerkiksi 
mielenosoituksella syyskuun lopussa ja yhteisellä kirjelmällä 
kansanedustajille. Ennakkotietojen mukaisesti hallituksen esitys ei 
esimerkiksi mahdollista alaikäisen sukupuolen vahvistamista ja 
vanhemmuus merkitään sukupuolitettuna. Vanhemmuusnimikkeen 
voi hakemusta muuttaa vastaamaan oikeudellista sukupuolta. Asian 
toteutus ei kuitenkaan ole tehty ideaalilla tavalla. Edistystä tulisi 
siitä, että tulevaisuudessa hedelmöityshoitoja voisi saada 
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oikeudellisesta sukupuolesta riippumatta. Hallituksen esityksestä 
käytiin eduskunnassa lähetekeskustelu lokakuun alussa. Yhdistys 
on antanut lausuntonsa sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle että 
lakivaliokunnalle. Toimme lausunnossamme esiin eri tapoja, joilla 
valiokunta voisi hienosäätää esitystä. Suurien muutoksien 
tekeminen valiokunnassa ei ole realistista. Toivomme, että 
valiokunta esittää eduskunnalle lausumaa siitä, että hallituksen on 
valmisteltava viivyttelemättä alaikäisten sukupuolen vahvistamista 
koskeva asia. 

• Tasa-arvolain uudistuksesta (varhaiskasvatuksen tasa-
arvosuunnitteluvelvoite) on lausuttu eduskunnan 
sivistysvaliokunnalle kesällä sosiaali- ja terveysministeriölle annetun 
lausunnon mukaisesti. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
  
3. Johtosäännön päivitys 

Esitys: Vahvistetaan toiminnanjohtajan luonnos johtosäännön päivitykseksi. Esitetyt 
muutokset eivät ole uusia avauksia, vaan aiemmissa hallituksen kokouksissa ja 
vahvistetuissa ohjelmissa päätettyjä asioita sekä esihenkilöpalaverissa tarkennettuja 
käytäntöjä, jotka on ollut tarkoitus kirjata myös johtosääntöön. Tarkennetut kohdat 
koskevat esim. etätyötä, perheystävällisyyttä, sairaslomakäytäntöjä ja perhevapaita. 
Kaikki muutokset on tehty luonnokseen Jäljitä muutokset -toiminnolla. 

Päätös: Esityksen mukaan. Toiminnanjohtajalle annetaan valtuudet tehdä stilistisiä 
muutoksia. 

 
4. Talousasiat 

4.1. Valtakunnallisen vertaistoiminnan alabudjetti 
Esitys: Vahvistetaan toiminnanjohtajan ja vertaistoiminnan koordinaattorin 

valmistelema esitys määrärahojen periaatteiksi:  
 

Ryhdytään vuosittain vahvistamaan valtakunnallisen vertaistoiminnan 
alabudjetti samaan tapaan kuin paikallisen vertaistoiminnan alabudjetti 
vahvistetaan yhdistyksen budjetin vahvistamisen yhteydessä 
syyskuussa. Valtakunnallisen vertaistoiminnan Stea-avustuspotti 
(määritellään vuosittain budjetin yhteydessä) jaetaan viiteen 
käyttötarkoitukseen seuraavasti: 
 

1. Verkkovertaistoiminta 
2. Perhevalmennus 
3. Vapaaehtoisten järjestämät valtakunnalliset leirit 
4. Kesäleiri 
5. Varaus toiselle isolle leirille, jos löytyy vapaaehtoisia tekemään 

 
Kuhunkin käyttötarkoitukseen varattava määräraha määritellään ja 
vahvistetaan vuosittain budjetin yhteydessä. Vapaaehtoiset, jotka 
haluavat järjestää valtakunnallisia leirejä, hakevat määrärahaa edellisen 
vuoden elokuussa samaan tapaan kuin tiimit hakevat määrärahojaan 
edellisen vuoden elokuussa. Budjetin vahvistamisen yhteydessä kaikille 
vapaaehtoisten järjestämille leireille varataan määrärahana 300 euroa, 
minkä lisäksi varataan 300 euron määräraha jollekin määrälle (esim. 3-
5) leirejä, jotka keksitään järjestää lyhyemmällä varoituksella. Kun nämä 
ylimääräiset leirimäärärahat tulee käytetyksi, uusille leireille ei voida 
enää sen jälkeen myöntää määrärahaa. Tällöin opastetaan hakemaan 
elokuun loppuun mennessä seuraavalle vuodelle normaaliin tapaan.  
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Kun vapaaehtoisten leirien määrä on tiedossa, harkitaan lopun 
määrärahan sijoittuminen eri käyttötarkoituksille. 
Verkkovertaistoiminnalle ja perhevalmennukselle ei ole ainakaan 
lähiaikoina tarvetta varata isoja summia rahaa. Kesäleirille on edelleen 
tarkoitus varata suurin osa valtakunnallisen vertaistoiminnan potista.  
 
Jos jollekin vuodelle löytyy vapaaehtoisia järjestämään toista 
suurempaa leiriä (esim. talven perheleiri tai koululaisten perheleiri), 
voidaan tälle leirille varata erikseen harkittava summa rahaa (joka sinä 
vuonna on pois kesäleirin määrärahasta), mutta tällöin suunnitelmien on 
välttämätöntä olla tiedossa jo edellisen vuoden elokuun loppuun 
mennessä, jotta toinen iso leiri voidaan huomioida valtakunnallisen 
vertaistoiminnan budjetissa.  
 
HUOM: paikallisen vertaistoiminnan budjetissa on myös leirejä, jotka 
ovat tiimien suunnittelemia ja toteuttamia. Tulevaisuudessa siis tiimien 
leirit maksettaisiin paikallisen vertaistoiminnan budjetista ja muiden 
vapaaehtoisten järjestämät leirit valtakunnallisen vertaistoiminnan 
budjetista. Kummastakin budjetista on saatavilla siis sama 
avustusmääräraha leirille. Toki paikallistiimien leirien osalta on 
mahdollista, että tiimi päättää käyttää leiriin muitakin avustuksiaan tai 
tuottojaan. 
 
Vahvistetaan näiden periaatteiden pohjalta toiminnanjohtajan ja 
vertaistoiminnan koordinaattorin laatima sateenkaariperhetoiminnan 
toimintakulujen budjetti 2023. 

Päätös: Vahvistetaan vuoden 2023 budjetti esityksen mukaan. Toimisto jatkaa 
yleisten periaatteiden tarkentamista seuraaville vuosille hallituksen 
evästysten pohjalta:  

• Voisiko olla euromäärä / vuorokausi? (esimerkiksi 150 euroa / 
leirivuorokausi) 

• Miten leiri määritellään (yksinkertaisella tavalla)? 

• Lopuksi leirien rahoitus pitää kommunikoida hyvin 
vapaaehtoisille, yksinkertaisella tavalla?  

 
5. Toimitila-asiat 

Esitys:  Toiminnanjohtaja antaa tilannekatsauksen toimitila-asiaan. 
Päätös:   Katsotaan tilannetta tarkemmin vuodenvaihteessa, kun STEAn 

avustusesityksetkin on tiedossa. Voidaan jatkaa selvityksiä Merihaan 
kanssa neljän vuoden sopimuksella. Käydään katsomassa Hämeentie 
105 joulukuussa. Päätetään mahdollisten sopivien tilojen 
vuokraamisesta joko ylimääräisessä etäkokouksessa tai hallituksen 
seuraavissa kokouksissa. 

 
6. Pohjoismaisen hankkeen käynnistäminen 

Esitys:  Jos hankkeelle saadaan rahoitus, valtuutetaan toiminnanjohtaja 
tekemään sopimus avustuksen käytöstä rahoittajan kanssa, solmimaan 
työsopimukset, tarkentamaan budjetin ja käynnistämään hankkeen. 

Päätös:  Esityksen mukaan. 
 

7. Uudet jäsenet 
Esitys:  Vahvistetaan uudet jäsenet ja myönnetään ero jäsenyydestä sitä  
  hakeneille. Uusien jäsenten lista tuodaan hallituksen kokoukseen. 
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Päätös:  Esityksen mukaan. 
 

8. Edustukset 
8.1. Lastensuojelun keskusliiton syyskokous 21.11.2022 klo 13 (kahvit klo 12 alkaen)  

Esitys:  Nimetään yhdistyksen kokousedustaja vain läsnä ollen tapahtuvaan 
kokoukseen (Solo Sokos Hotel Helsinki, kokoustila Blomstedt). Juha 
hoitaa vielä ennen lomaansa valtuutuksen ja lähettää kokouspaperit 
yhdistyksen kokousedustajalle. 

Päätös: Yhdistyksen kokousedustajana toimii Krister Karttunen. 
 

8.2. Katajan syyskokous 24.11.2022 klo 17.00, Katajan toimistolla Töölössä 
Esitys: Valitaan yhdistyksen edustaja kokoukseen. 
Päätös: Yhdistyksen kokousedustajana toimii Elia Nyman. 
 

8.3. Väestöliiton syyskokous 30.11.2022 klo 10.00, Väestöliiton toimistolla (ei etä) 
Esitys: Keskustellaan kokouksen asioista. Kokousedustajat nimetty jo 

alkuvuodesta. 
Päätös: Esitetään ja kannatetaan Anu Kantolaa Väestöliiton hallituksen 

jäseneksi, vaikka Väestöliiton vaalivaliokunta ei ehdota häntä. 
 

8.4. Setan edustajakokous 19.11.2022 Jyväskylässä 
Esitys: Keskustellaan tilanteesta järjestelyiden suhteen. Syyskuun 

kokouksessa jo nimetty valtuuston jäsenet ja päätetty, että Krister 
Karttunen valtuuttaa kokousedustajat. 

Päätös: Ei uusia päätöksiä. Halukkaita kokousedustajia on tällä hetkellä 
tiedossa noin 4–5 henkilöä. 

 
9. Hallituksen virkistyspäivä 14.1.2023 

Esittely:  Keskustellaan järjestelyistä ja budjetista. 
Päätös:   Budjetti enintään 50euroa/henkilö + matkakulut. Anu jatkaa selvittelyjä 

tapahtuman järjestämiseksi Kvääristöstä. 
 

10. Muut esille tulevat asiat 

• Krister ensi viikolla Genevessä Suomen UPR-prosessin käsittelyssä IONKin 
edustajana. 

• Ainoastaan esityslistat tulostetaan tulevaisuudessa kokouksiin. Jos hallituksen jäsen 
etukäteen toivoo, Juha voi tulostaa hänelle myös muutkin kokouspaperit. 

 
11. Seuraavat kokoukset 

Esitys: Lauantaina 28.1. klo 10.30–15.30 Kurvissa (Huom: la 14.1.2023 hallituksen 
virkistyspäivä, johon osallistuvat niin uudet, jatkavat kuin väistyvätkin hallituksen 
jäsenet.) 

Päätös: Esityksen mukaan. 


