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YLEISTÄ
Lasten oikeudet yhdistyksen virallinen rekisteröintipäivämäärä on 18.12.2018.
Lasten oikeudet yhdistys edistää lapsen oikeuksia kokonaisvaltaisesti. Erityisesti lapsen
oikeutta molempiin vanhempiin. Perustamme näkemyksemme uusimpaan
tutkimustietoon sekä YK lapsen oikeuksien sopimukseen.

HALLITUS
Hallinto (2019-2020)
Hallitus valittiin 20.5.2019. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja (Petri Kolmonen)
Varapuheenjohtaja (Sanna Virtanen)
Sihteeri/ jäsenasiat (Pauli Fabian)
Rahastonhoitaja (Kim Westerlund)
Jäsen (Mikko Artjoki)
Jäsen (Satu Mäkilä)
Jäsen (Satu-Leena Juvonen)
Jäsen (Joel Perovuo)
Jäsen (Kirsi Ekberg)
Jäsen (Marko Tähtikumpu)
Jäsen (Tapio Koivula)

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.5.2019. Hallitus kokoontui
toimikauden aikana 6 kertaa. Kokouksien määrää pienensi päätös työskennellä
kolmessa työryhmässä sekä aktiivinen viestintä Whatsapp kanavissa.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 75 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi 56 ja
yhdistyksestä erosi 1 henkilöä.

TALOUS
Yhdistyksen talous on vakaa, koska yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä muita säännöllisiä
kuluja, kuin pankin palvelumaksut. Hallitus teki päätöksen olla perimättä jäsenmaksua
ensimmäisenä toimintavuonna joten myöskään tuloja ei toimikauden aikana ollut.
TOIMINTA
Lehtikirjoitukset
Yhdistyksen nimissä kirjoitettiin lehtiin artikkeleja jotka tukivat yhdistyksen tavoitteita
etenkin liittyen vuoroasumisen edistämiseen. Näitä kirjoituksia oli valtakunnallissa
lehdissä yhteensä 5 artikkelia.
Iltasanomat 24.1.2020 - Mikael Jämsänen näki tyttärensä viimeksi 11 vuotta sitten –
tunnettu isyystaistelija asuu nykyisin Maltalla ja katsoo neljän vuoden päähän
Kaleva 10.1.2020 – Isien syrjimisessä ei ole mitään järkeä
Kaleva 18.11.2019 – Suomella ollut vaikeuksia noudattaa lapsen oikeuksien sopimusta
Aamulehti 29.10.2019 – Vuoroasuminen auttaa erolapsia voimaan paremmin myös
aikuisina
Aamulehti 24.7.2019 – Vuoroasuminen lisää lapsen hyvinvointia ja vähentää
psykosomaattisia ongelmia
Sosiaalinenmedia
Yhdistys käyttää aktiivisesti sosiaalisen median kanavia kuten Facebook ja Instagram.
Vähemmän aktiivisia kanavia ovat Linkedin sekä Twitter. Facebook tykkääjien/
seuraajien määrä kasvoi huomattavasti, kun hallitus teki päätöksen sulauttaa Lasten
oikeuksien tuki ry Facebook sivut Lasten oikeudet sivuihin 13.2.2020. Tällä hetkellä
Facebookissa on tykkääjiä 12592 ja seuraajia 12057.

Palvelut
Yhdistys avasi ensimmäisen palvelun web sivuilla 1.12.2019 jossa vierailijat voivat
käydä suosittelemassa hyvää asianajajaa. Tämä lista on nähtävissä sivuillamme.
Suositusten määrä jäi vaatimattomaksi, mutta uskomme, että suosittelijoita kertyy
ajan mittaan lisää.
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Yhdistys myös suunnitteli Asiantuntijasovittelupalvelua, mutta rahoitus kaatui STEA/
STM päätökseen olla ottamatta uusia hakemuksia 31.5.2020 mennessä johtuen Korona
viiruksesta. Syksyn 2020 kehysriihessä selviää saako uudet yhdistykset rahoitusta
vuoden vaihteen hakua varten.
Yhdistys on myös edistänyt Livestream palvelua josta yhdistys tulee tiedottamaan lisää
viimeistään kesän jälkeen.
Tapahtumat ja jäsenyydet
Lasten oikeudet hallituksen jäsen Tapio Koivula edusti yhdistystämme ICSP
konferenssissa Espanjan Malagalla 2-3.12.2019.
Lasten oikeudet järjesti YK lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2019 tapahtuman lapsille
Helsingissä joka oli ensimmäistä kertaa Slush tapahtuman yhteydessä.
Puheenjohtajamme Petri Kolmonen oli puhujana Isäseminaarissa 9.11.2019 joka
järjestettiin Mäntsälässä.
Lasten oikeudet hallituksen jäsenet Sanna Virtanen ja Marko Tähtikumpu olivat
mukana lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien kumppanuudella soteen ja
kuntiin -hankkeen järjestämään kumppanuusiltaan torstaina 10.10 Järvenpäässä, jonka
järjesti Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry.
Lasten oikeudet puheenjohtaja Petri Kolmonen jatkoi pohjoismaista yhteistyötä Isä-/
lapsijärjestöjen kesken edustaen kokouksissa Suomea.
http://nordiskligestilling.org/rådet
Lasten oikeudet puheenjohtaja Petri Kolmonen liittyi ICSP jäseneksi (International
Council on Shared Parenting).
https://www.twohomes.org/
Lasten oikeudet puheenjohtaja Petri Kolmonen edusti Suomea New Nordic 2020
tapahtumassa 24.3.2020 ja oli puhujana Tanskan parlamentissa joka myöhemmin
muutettiin eConferenssiksi Corona epidemian vuoksi.
http://worldparents.org/new-nordic-2020
Lasten oikeudet yhdistys yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa tulee isännöimään
ICSP konferenssia Kööpenhaminassa 2022.

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
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Yhdistys otti käyttöönsä uutis- ja jäsenkirjeitä varten Mailchimp alustan jonka avulla
tiedottaminen on helpottunut. Ensimmäisen uutiskirjeen valtakunnallisille lehdille (28
lehteä) lähetimme 2.3.2020 kertoen lapsenhuoltolain uudistuksesta West Virginiassa.
Sisäinen tiedottaminen
Jäsen tiedottaminen on tapahtunut Mailchimpin välityksellä alkaen 25.2.2020 –
kokouskutsut ja tilannekatsaukset – on hoidettu pääosin sähköpostitse.
Yhdistyskokouksesta on tiedotettu hyvissä ajoin sähköpostilla sekä omilla web
sivuillamme jäsenillemme joka ikävä kyllä jouduttiin perumaan Korona epidemia
rajoitusten vuoksi. Tänä vuonna pidämme vain yhden yhdistyskokouksen 11.6.2020.
Olemme myös perustaneet Vaalisivut omille websivuillemme jossa on mahdollista
asettua ehdolle ja katsoa ketkä ovat asettuneet ehdolle.
http://www.lastenoikeudet.fi/vaalit/

STRATEGIA JA HALLINTO
Osana organisoidumpaa työtapaa ja hallintoa olemme laatimassa strategiaa jossa
käytetään pohjana Strategia kyselyämme joka lähetettiin jäsenille ja avoimena
julkaisuna Facebookissa 25.2.2020. Kyselyyn vastasi 22 henkilöä. Yhdistyksen
vahvuuksina pidetään asiantuntevuutta ja erottautumista muista yhdistyksistä.
Yhdistys nähdään ennenkaikkea yhteiskunnallisena vaikuttajana johon tulee panostaa.
Kehityskohteena pidettiin yhdistyksen tunnettavuuden lisäämistä.
Kyselyn tulokset
http://www.lastenoikeudet.fi/strategia-kyselyn-tulokset/
Osana orgaisoidumpaa työtapaa ja parempaa hallintoa olemme myös laatineet
toimintaohjeistuksen jota tulemme käyttämään hallituksen ohjenuorana.
Toimintaohjeistus
http://www.lastenoikeudet.fi/toimintaohjeistus/

LOPUKSI
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Lasten oikeudet yhdistyksen toimintakautta 2019–2020 on leimannut aktiivinen
pyrkimys organisoida toimintaa paremmin. Tämä tulee auttamaan merkittävästi
seuraavien hallituksien työtä sekä tuottamaan enemmän sisältöä joka tulee auttamaan
tunnettavuuden, jäsenmäärän sekä rahankeräyksen kasvattamisessa.
Tulemme panostamaan markkinointiin sekä Striimauspalveluun merkittävästi
seuraavalla hallituskaudella.

“Edellytykset ovat kunnossa, joten nyt täysin purjein eteenpäin”

Nurmijärvellä 2.6.2020

_____________________________
Petri Kolmonen
puheenjohtaja
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