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Ehdotus Kevätkokoukselle – 23.2.2018 

Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2017 
Alkusanat: Pirkanmaan SETA ry on perustettu vuonna 1973. Se on kansalais-, ihmisoikeus- ja sosiaalialan 

järjestö, jolla on sekä paikallista että valtakunnallista toimintaa. Yhdistys hallinnoi Sinuiksi-palvelua 

(www.sinuiksi.fi). Neuvonta- ja sosiaalipalvelujemme ensisijainen tavoite oli tukea seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvia, omaa identiteettiään ja seksuaalisuuttaan pohtivia sinuiksi itsensä 

kanssa tulemisessa. Lisäksi pyrimme edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista riippumatta 

seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta sekä vaikuttamaan 

yhteiskunnan rakenteisiin ja yleiseen asenne- ja mielipideilmastoon rakentavassa hengessä.  

Vuonna 2017 suurin osa vertaisryhmätoiminnasta keskittyi Tampereelle, mutta ryhmiä kokoontui myös 

Hämeenlinnassa, Seinäjoella ja Sastamalassa. Setlementti Tampereen kanssa alkoi neurokirjon 

sateenkaariryhmä. Oikeusministeriön tuella oli mahdollista käynnistää vertaisryhmä seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluville turvapaikanhakijoille yhdessä Tampereen vastaanottokeskuksen 

kanssa. Yhdistys julkaisi Sesam-lehden ja järjesti Pirkanmaan pride -tapahtuman kesäkuussa. Leimareita® oli 

kaikkiaan kahdeksat. Koulutustoiminnassa jatkui 8.-luokkalaisten Sepäse-työpajatoiminta, joka tavoitti 

Tampereen kaikki kahdeksasluokkalaiset. Pajoja tehtiin yhteensä 170 keväällä ja syksyllä. Valtakunnalliseen 

toimintaan kuuluivat Sinuiksi-puhelinpäivystys, puhelinvertaiset ja anonyymit verkkovertaisryhmät, jotka 

tavoittivat tukea tarvitsevia ympäri Suomen. 
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Toimintakertomus vai vuosikertomus? 
Tämä on Pirkanmaan SETA ry:n säännöissä vaadittu toimintakertomus eli selvitys edellisen vuoden 

toiminnasta. Tätä ei pidä kuitenkaan sekoittaa kirjanpitolain mukaiseen ja suurilta kirjanpitovelvollisilta 

vaadittuun, sisällöltään tarkasti rajattuun toimintakertomukseen. Tämä dokumentti on ennemminkin 

vuosikertomus, selvitys edellisen vuoden toiminnasta. 

Yhdistyksen toimi- ja muut tilat  
Yhdistys on syrjinnästä vapaa alue. 

Yhdistys toimi omistamassaan toimistohuoneistossa Tampereen keskustassa osoitteessa Kuninkaankatu 15 

A T1. Toimitilat käsittävät toimistohuoneen, jossa hoidetaan mm. tuki- ja neuvontapalvelua, ja 

kokoontumistilana toimivan viihtyisän oleskelutilan, jossa vertaisryhmät kokoontuvat ja jossa on myös 

yhdistyksen käsikirjasto.  

Toimitilat ovat savuttomia ja muutenkin päihteettömiä tiloja, joissa ei saa yöpyä. Oleskelutilalla oli hyvä 

käyttöaste mm. vertaisryhmien kokoontumisten myötä. Nykyisen toimitilamme taloyhtiöön ei ole 

mahdollista kohtuullisin kustannuksin rakennuttaa esteetöntä kulkua. 

Yhdistykselle myönnettiin vuonna 2017 STEA:lta kohdennettu avustus esteettömiä, nykyisiä toimitiloja 

suurempia vuokratiloja varten. Yhdistyksen on tarkoitus muuttaa samoihin tiloihin yhdessä Tampereen 

Hivpointin ja Malkus ry:n kanssa, mikäli sopiva tila löytyy ja mikäli yhdistyksen omistama nykyinen 

toimistotila saadaan vuokrattua eteenpäin. Sopivaa tilaa ei vielä vuonna 2017 löytynyt. 

 

Yhdistyksen Hallituskadulla sijaitsevan vuokra-asunnon lainanlyhennyksiä jatketaan suunnitelmien mukaan. 

Vuokra-asuntoon investoitiin tekemällä peruskorjaus vuokralaisen vaihtuessa. 

Yhdistyksen hallinto: hallitus ja talous 
Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 30.03. ja syyskokous 16.12. Hallitus kokoontui 7 kertaa sekä piti 

tiiviisti yhteyttä mm. sähköpostilistalla. Pirkanmaan Setan puheenjohtajana toimi vuoden 2017 Johanna 

Repo. Varapuheenjohtajana toimi Antti ja muina hallituksen varsinaisina jäseninä Janne, Hannele, Sakari, 

Jarno ja Lentsu. Anna erosi hallituksesta muutettuaan ulkomaille. Pirkanmaan Setan hallituksen edustajat 

osallistuivat mm. valtakunnallisen SETA ry:n valtuustoon ja edustajakokoukseen.  

STEAn myöntämä avustus valtakunnalliseen ja paikalliseen toimintaan, erityisesti tuki- ja neuvontapalvelun 

toteuttamiseen, oli yhdistyksen merkittävin kohdennettu tulonlähde. Yhdistyksen tärkein oma 

varainhankintamuoto oli sen YO-talolla järjestämät Leimaantumisbileet eli Leimarit®. Bileille on 

omaleimaisuutensa ja pitkän toimintahistoriansa myötä haettu tavaramerkki Patentti- ja 

rekisterihallitukselta. Muun varainhankinnan muodostivat jäsen- ja kannatusjäsenmaksut, vuokratulot, 

lahjoitukset ja koulutuspalkkiot. pois Yhdistyksen toimintaan ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen 

haetaan vuosittain toiminta-avustuksia myös Tampereen kaupungilta. Kaupunki avusti vuonna 2017 

kohdennetusti 8.-luokkalaisten työpajatoimintaa sekä vertaisryhmätoimintaa. Oikeusministeriö tuki 

turvapaikkatyötä. 
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Jäsenet ja kannatusjäsenet 

Yhdistyksellä oli vuonna 2017 kaikkiaan 253 jäsentä ja kunniajäsentä. Yhdistyksellä oli vuonna 2017 

kannatusjäsenenään Pirkanmaan Vihreät, Pirkanmaan Vasemmistoliitto ja Tampereen Yliopiston 

oppilaskunta (TAMY). Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2017 oli varsinaiseksi jäseneksi liittyviltä 

opiskelijoilta, työttömiltä, eläkeläisiltä, varusmiehiltä ja siviilipalvelusmiehiltä 15 euroa ja muilta 

varsinaiseksi jäseneksi liittyviltä 20 euroa. Syyskuusta alkaen jäseneksi saattoi liittyä puoleen hintaan. 

On kuitenkin syytä painottaa, että yhdistyksen ja Sinuiksi-hankkeen palvelut ovat kaikkien ulottuvilla 

jäsenyydestä riippumatta. 

Yhteistyötahot 

Yhdistys teki yhteistyötä monien valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Vuonna 2017 

Pirkanmaan Seta ry:n yhteistyötahoja olivat mm. valtakunnallinen Seta ja sen jäsenyhdistykset, Hivpoint, 

Kynnys ry, Mielenterveysseura Taimi ry, Mixei, Maahanmuuttovirasto (Migri), Opiskelijaryhmä Sekava, 

Oikeusministeriö (mm. Trust-hanke), Pro-tukipiste, Positiiviset ry, Rikosuhripäivystys (Riku), 

Sateenkaariyhteisöt ry (Ranneliike), Sexpo-säätiö, Suomen mielenterveysseura (Tukinet), Transtukipiste, 

Työväenmuseo Werstas, Tampereen Rasmus, Tampereen kaupunki, kaupungin nuorisopalvelut, Tampereen 

vastaanottokeskus, Uskontojen Uhrien tuki ry, Youth agaist Drugs - YAD, yhdistyksen kannatusjäsenet, 

VATTU, Väestöliitto. 

Yhdistyksen ammattilaiset 

Toiminnanjohtaja 

Yhdistyksen kokopäiväinen toiminnanjohtaja oli Mikko Väisänen keskeisimpänä vastuualueenaan tuki- ja 

neuvontapalveluhankkeen hallinnointi. Toiminnanjohtaja valmistui vuonna 2017 seksuaalineuvojaksi ja 

hänen työajastaan noin 70 prosenttia kohdentuu suoraan asiakastyöhön. Tuki- ja neuvontatyön rinnalla hän 

huolehti yhdistyksen hallinnoinnista, avustusten hakemisesta, vertaisryhmätoiminnasta, nuorisotyöstä sekä 

viestinnästä. Toiminnanjohtaja vastasi koulutuksista sekä suunnitteli yhteistyötapahtumia.  

Järjestösihteeri ja talousvastaava 

Osa-aikainen (6 h/viikko) järjestösihteeri ja talousvastaava Risto Pasula työskenteli toiminnanjohtajan 

työparina vastaten taloudesta ja toimitiloista ja avusti lisäksi toiminnan toteutuksessa, suunnittelussa ja 

erityisesti verkkotiedottamisessa. Hän huolehti yhdistyksen käytännön hankinnoista (tilaukset, ostot, 

ryhmien tarvikkeet) ja toimintaedellytyksistä (koneiden huollot, yhteistyö taloyhtiön kanssa yms.).  

Tuki- ja neuvontapalvelun työntekijät 

Sinuiksi-tuki- ja neuvontapalvelun ostopalveluna tuotettuina ammattilaisina jatkoivat Jussi Nissinen ja 

Tommi P. Pesonen vuoden 2017 loppuun asti. Syksyllä 2017 toiminnanjohtajan rinnalla 

puhelinpäivystyksestä huolehtivat uudet tuntityötä tekevät ammattilaiset Outi Santavuori ja Taru 

Höykinpuro. STEA:lta haettiin rahoitusta vuodelle 2018 uutta osa-aikaista työntekijää neuvontapalveluun, 

ja rahoitus myönnettiin. 
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Sinuiksi-tuki- ja neuvontapalvelu vuonna 2017 

Pirkanmaan Seta ry hallinnoi STEAN avustamaa valtakunnallista Sinuiksi-tuki- ja neuvontapalvelua. 

Monikanavaisesta, valtakunnallisesta palvelusta saa puhelin- ja verkkotukea 

ammattilaisilta ja vertaisilta. Palvelu myös perehdyttää sensitiiviseen 

kohtaamiseen, tuottaa käytännönläheistä tietoa nähdyksi tulemisesta sekä tukee vertaisryhmätoimintaa. 

Sinuiksi-palvelun puhelinpäivystys on avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 19–21. Kysymyksiä voi lähettää 

sähköpostilla ja anonyymin vastauslomakkeen kautta milloin tahansa. Kysymyksiä ja yhteydenottoja tuli 

vuonna 2017 yli 800. Palvelu on ajoittain ruuhkautunut ja aluksi luvatusta noin kahden viikon vastausajasta 

ei ole aina voitu pitää kiinni. Palvelulle on ilmeistä tarvetta. 
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Tavoitteet: 

• Kehittää palvelumuoto, joka toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

lähtökohdista käsin monikanavaisesti, siten että palvelu tavoittaa eri-ikäiset ympäri Suomen. 

• Tukea asiakkaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin 

jäsentymistä ja kykyä tunnistaa ne hyvän itsetunnon ja voimaantumisen 

lähteinä. Yhteydenottaja saa apua mietittäessä kaapista ulostuloa 

hallitusti läheisilleen. Elämänhallinta, rajat ja varmuus toimia omana itsenä lisääntyvät. 

• Lisätä sensitiivisen kohtaamisen osaamista eri järjestöissä ja 

terveydenhuollossa, jolloin mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa 

laajenevat valtavirtaistumisen myötä. 

• Koota tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien 

erityistarpeista ulostulossa, nähdyksi tulemisessa, yksityisyyden suojassa, 

hyvinvoinin tukemisessa ja syrjinnän ehkäisemisessä konkreettisesti arjessa. 

• Tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vertaispalvelujen 

saatavuutta ympäri Suomen ja perustaa vertaisryhmiä alueille, joissa ei ole omaa Setan 

jäsenjärjestöä. 

• Tuottaa uutta tietoa: mm. hallitun ulostulon opas sekä materiaalia 

vähemmistöjen luontevasta huomioinnista/kohtaamisesta. 

Palvelun kohderyhmä  

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluu n. 5-15 % väestöstä. Palvelun käyttäjäkunta on osin 

haavoittuvaa, muissa palveluissa näkymättömäksi jäävää sekä hyvin erilaisista elämäntilanteista ja 

lähtökohdista tulevia. Palvelussa korostuu oman identiteetin määrittelyyn liittyvät kysymykset, jotka ovat 

saattaneet vaikuttaa moniperustaisen syrjäytymisriskin kehittymiseen.  

 

Kohderyhminä ovat  

1. seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöihin (homo, bi, lesbo, a-, ja panseksuaalit, trans-, inter-, a-, 

muunsukupuoliset sekä queer) lukeutuvat murrosikäisistä nuoriin, aikuisiin ja ikäihmisiin, jotka 

miettivät seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuolensa moninaisuutta/ilmaisua.  Erityishuomiota 

kiinnitetään henkisen pahoinvoinnin riskiin silloin, kun seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistönäkökulma yhdistyy hyvinvointi- (turva/seksi, seksuaalisuus, päihde), 

mielenterveys-, monikulttuurisuus- ja uskonnollisen kaltoinkohtelun kysymyksiin.  

2. omaiset, puolisot, vanhemmat, ystävät, läheiset, työtoverit ja muut henkilöt, jotka haluavat 

jäsentää käsitystään tai mahdollista ahdistustaan seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöistä.  

3. sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset sekä  

4. järjestöt. 

 

Tyypillisiä yhteydenoton syitä ovat:  

• Turvallinen kaapista ulostulo 

• Itsemäärittely: seksuaalisen suuntautumisen ja/tai sukupuoli-identiteetin miettiminen 

omakohtaisesti tai esim. perheenjäsenen tai läheisen kokemusten kautta 

• Määrittelemättömyys, lokeroimattomuus 

• Lupa omaan kokemukseen: Kun oma tarina ei mahdu lokeroihin tai ”yleisiin ulostulokokemuksiin” 
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• Seksuaalisuuden esiin tuonti osana omaa ulostuloa (seksi ja seksuaalisuus, seurustelu, fetissit) 

• Myöhäisherännäiset, seksuaalisen suuntautumisen liukuminen 

• Uskonnollinen tai kulttuurinen kaappi 

• Vammaisuus ja kaapissa olo 

• Päihteet 

• Mielenterveys ja identiteetti 

• Tukea lapsen tultua ulos tarvitsevat vanhemmat 

• Näkymättömyys 

• Vähemmistöstressi, sosiaaliset paineet 

• Itsesyrjintä 

• Yksinäisuus 

• Homo- ja transfobian käsittely, vihapuhe, kiusaaminen, eheyttäminen tai muu syrjintäkokemus 

• Vertaisten tavoittaminen ryhmissä, verkossa, puhelimitse tai kahden kesken 

• Turvapaikanhakijat 

• Onnellisuusmuuri/epäluottamus viranomaisiin 

Neuvontapalvelun asiakkaista noin 20 prosenttia on turvapaikanhakijoita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelusta saatu palaute 

Yhteydenottojen merkittävästä määrästä huolimatta palautetta on saatu vain murto-osalta palvelua 

käyttäneistä, vaikka palautteen keräämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Palautelomake liitetään 

verkkovastausten loppuun ja palautelomake löytyy verkkosivulta. Palautekeruusta uutisoitiin myös 

sosiaalisessa mediassa, jotta vastauksia saataisiin lisää käyttäjiltä. Palautteen keruu esimerkiksi 

puhelinpäivystyksessä on haasteellista ja verkkovastauksiin sisältyvä palautekysely on helppo sivuuttaa. 

Palautetta antoi 50 asiakasta. Asiakkaat katsovat, että palvelu on ammattitaitoista  

ja että he saivat työkaluja itsetutkiskelun, omanidentiteettinsä tai oman seksuaalisuutensa työstämiseen.  

He saavat tukea sinuiksi tulemiseensa ja pystyvät kohtaamaan seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-

• ”Olen vapautuneempi ja pystyn olemaan luontevasti oma itseni. En tarkkaile sanomisiani 

paljastumisen pelossa koko ajan.” 

• ”Sinuiksi palvelu on ihana!!! <3 kun mulla on ollut tosi vaikeeta, oon tullut vertaischattiin, ja tuli 

parempi mieli vähäksi aikaa. Parasta vertaischatissa on se, kun ohjaaja kysyy kuulumisia ja se 

yhteenkuuluvuuden tunne, mikä siitä vertaistukikeskustelusta tulee. Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, 

kiitos että teette tätä!”  

• ”Teitä tarvitaan <3 <3 <3” 

• ”Kiitos hyvästä palvelusta ja ihanista päivystäjistä. Erityiskiitos Outille. <3” 

• ”Palvelu on asiallista. Sanon "asiallista", koska nykyään on niin monenkirjavaa tarjolla mm. netissä.” 

• ”Helpottaa saada asiallista informaatiota uudessa tilanteessa.” 

• ”Kiitos! Kokemukseni puhelusta todella myönteinen. Ammattitaitoa, empatiaa, tukea, ohjeita, 

rohkaisua. Tärkeä palvelumuoto.” 

• ”Sinuiksi palvelusta olemme trans-nuoren vanhempina saaneet asiantuntevaa neuvoa, apua ja tukea 

tarpeen mukaan. Suuri kiitos siitä!” 

• ”Enemmän puhelinaikoja, välillä oli todella vaikea päästä läpi. SUURI kiitos kuitenkin avusta ja tuesta 

jota sain teiltä!” 
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identiteettinsa rauhassa, kiireettä. Asiakkaat kokivat saaneensa ohjeita ulostuloon, tukea 

itsemäärittelyyn, elämänhallintaan sekä syrjintätilanteisiin puuttumiseen. He tulivat kuulluiksi 

ja arvostetuiksi. Usein palvelu oli ensimmäinen taho, jolle yhteydenottaja oli pystynyt 

uskoutumaan itsestään ilman pelkoa mitätöinnistä. Asiakkaat saattoivat puhua turvallisesti 

asiasta, jolle ei vielä ollut sanoja tai jos koko itseä kohdannut asiakokonaisuus oli vielä 

hahmottumaton. Saamansa tuen myötä he pystyivät hyväksymään itsensä sellaisina kuin he 

olivat ja pystyivät helpommin valmistautumaan siihen, miten he tarvittaessa kertoisivat 

itsestään muille. Heidän itsetuntemuksensa vahvistui, vähemmistöstressi väheni ja he 

omaksuivat valmiutta puuttua kohtaamaansa kiusaamiseen sekä omaksuivat kykyä 

tarvittaessa myös suojata omaa identiteettiään ja arvioida paremmin, millaisissa tilanteissa 

omasta itsestä kertominen oli turvallista tai itselle mielekästä. Heidän hyvinvointinsa on 

edistynyt myönteisen omakuvan ansiosta. He ovat saaneet uutta sisältöä vertaistoiminnasta 

(chat, ryhmät) ja mahdollisuuden peilata luottamuksellisesti ja turvallisesti omaa 

elämäntilannettaan muiden vertaisten kokemuksiin. Sinuiksi tulemisen kokemus tarkoittaa 

tietoiseksi tulemista omasta itsestään, itsensä hyväksymistä, jolloin näkee aiemmin elämää, 

ihmisuhteita ja minäkäsitystä varjostaneet tekijät voimavaroina. Asiakkaat kertovat voivansa 

suositella palvelua muille. Palaute heikkoudesta koski vastausaikojen pituutta, joka on aika ajoin venynyt. 

 

Yhdistyksen vertaisryhmätoiminta  
Pirkanmaan Setassa oli Tampereella, Hämeenlinnassa, Sastamalassa ja Seinäjoella yhteensä 20 vertais- ja 

toimintaryhmää. Ryhmien kokoontumiskertoja oli 374 ja ryhmissä käytiin yhteensä 3225 kertaa. Yksittäisiä 

kävijöitä oli noin 330. Osa ryhmistä toteutettiin yhteistyössä muiden järjestöjen mm. Hot ry:n, 

Sateenkaariyhdistys Malkuksen, Sateenkaariperheiden, Dream Wear club ry:n, Polyamoria-yhdistyksen, 

Taimi ry:n, Tampereen vastaanottoyhdistyksen, Sastamalan mielenterveysseuran, Setlementin, Tyttöjen 

tuvan ja Sekavan kanssa. Ryhmät on suunnattu sateenkaarinuorille, -aikuisille ja -ikäihmisille. 

Ryhmätoiminta ei edellytä jäsenyyttä, eikä ryhmiin vaadita erillistä ilmoittautumista. Tarvittaessa käymme, 

vaikka hakemassa osallistujan sovitusta paikasta, ettei toimiston kynnys ole liian korkealla. Vetäjät ovat 

yhdistyksen perehdyttämiä vapaaehtoisia.  
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Vertaistoiminnasta vastaa yhdessä ryhmänvetäjien kanssa yhdistyksen toiminnanjohtaja, joka huolehtii 

ryhmien koordinoinnista, yhteydenpidosta, ohjaamisesta, aikatauluista ja ryhmänvetäjien 

perehdyttämisestä. Ryhmät kokoontuvat viikon, kahden viikon tai kuukauden välein ryhmien oman toiveen 

mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on tukea sosiaalista kanssakäymistä, luoda me-henkeä, edistää 

hyvinvointia sekä tarjota voimaannuttava ja turvallinen matalan kynnyksen tila, jossa voi olla luontevasti 

oma itsensä vertaisten rinnalla. Ryhmät ovat tärkeä tapa ehkäistä yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja 

itsesyrjintää. Yksi ryhmistä on englanninkielinen, osa kaksikielisiä (suomi, englanti), turvapaikkaryhmissä oli 

tulkki. Ryhmät tukevat monikulttuurisuutta, ovat päihteettömiä ja vähemmistösensitiivisiä (mielenterveys, 

muu terveys) ja oletuksista vapaita. Yhdistysten toiminta on linjassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien, 

Tampereen kaupunkistrategian sekä Tampereen kaupungin hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden kanssa.  

Ryhmänvetäjille järjestettiin kaksi yhteistapaamista, jossa käytiin läpi ryhmätilanteita ja yhteisiä turvallisen 

tilan ohjeita. Pirkanmaan Seta oli myös mukana järjestämässä valtakunnallista nuorten ryhmänohjaajien 

viikonloppukoulutusta Tampereella.  

Vertais- ja toimintaryhmiä vuonna 2017 olivat: 

 

• Assu - aseksuaalien ryhmä  

• Ei kaikki muumit laaksossa -mielenterveysryhmä yhteistyössä Taimi ry:n kanssa 

• Ellun kanat – Tampereen Transvestiittiryhmä 

• Hengellinen Malkus-ryhmä Yhdessä Malkus ry:n kanssa 

• Hämeenlinnan sateenkaarivertaisryhmä 

• Ihan koukussa -käsityöryhmä yhdessä Sekavan kanssa  

• Miesten ryhmä  

• Vastuullinen monisuhderyhmä yhteistyössä Polyamoria-yhdistyksen kanssa  

• More than the Rainbow: Englanninkielinen kansainvälinen sateenkaariryhmä  

• Mummolaakso  

• Neurokirjon sateenkaariryhmä yhdessä Setlementin kanssa 

• Nuortenryhmä  

• Perjantain pulinatori  

• Peliryhmä yhdessä Sekavan kanssa  

• Sastamalan Sateenkaariryhmä yhdessä Sastamalan mielenterveyseuran kanssa 

• Seinäjoen sateenkaariryhmä 

• Sukupuolen moninaisuus -ryhmä 7-15-vuotiaille Tyttöjen tuvan kanssa 

• Sählyryhmä yhdessä HOT:in kanssa 

• Sukupuolen moninaisuus-ryhmä (Transkahvila) 

• Tampereen rakastajat -vertaisryhmä Tampereen vastaanottokeskuksen kanssa 

• Yhteistyössä Tampereen sateenkaariperheiden kanssa Alkutaival ja sateenkaariperheiden 

pienten päiväryhmä 

• Vagabondi-ryhmä 

Ryhmien kuvaukset ja niiden toiminta vuonna 2017 

Aseksuaalien vertaisryhmä 

Ryhmä kokoontui satunnaisesti ja etsii uutta ryhmänvetäjää. 
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Ei kaikki muumit laaksossa -mielenterveysryhmä 

Ryhmä muutti kesällä 2017 Pirkanmaan Setan toimistolle Taimista. Muutto vaikutti myönteisesti 

osallistujamääriin. Vertaisryhmä seksuaalisesta suuntautumisesta ja/tai sukupuoli-identiteetistä tai sen 

ilmaisusta riippumatta niille, joilla on mielenterveysoireita. Ryhmä on ikärajaton.  

Ellun kanat – transvestiittiryhmä 

Ryhmä kokoontui kerran kuussa. Ryhmä on suunnattu etenkin transvestiiteille mutta myös laajemmin 

sukupuolen ilmaisusta kiinnostuneille. Se toteutetaan yhteistyössä Dream Wear Clubin kanssa. 

Hengellinen Malkus-ryhmä ja sateenkaarimessut 

Avoin keskusteluryhmä hengellisyydestä kiinnostuneille sateenkaari-ihmisille. Sateenkaariyhdistys Malkus 

ry on mukana yhteistyössä. Tapaamisissa jutustellaan hengellisistä ja vähemmän hengellisistä aiheista sekä 

nautitaan samanhenkisten ihmisten seurasta. Ryhmä on monelle jäsenelle ainoa paikka, jossa voi olla 

avoimesti oma itsensä. Ryhmä ei ole Raamattu- tai rukouspiiri. Tapaamisissa ei siis avata Raamattua kuin 

erityisestä pyynnöstä. Ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen tiistaina klo 18 Pirkanmaan Setan toimistolla.  

Hengellinen ryhmä järjestää yhdessä seurakunnan kanssa Sateenkaarimessuja, joista on muodostunut 

suosittu tapahtuma. Yhdessä tekeminen on tärkeä osa messun toteuttamista, ryhmäläiset saavat olla 

luomassa oman näköistämme jumalanpalvelusta. Messulle on selvä tilaus, ne tavoittavat kerralla n. 30–60 

henkeä.  Vuoden 2017 aikana järjestettiin viisi messua mm. pride-tapahtuman yhteydessä.  

Hämeenlinnan sateenkaarivertaisryhmä 

Hämeenlinnan vertaistukiryhmä on avoin kaikille sateenkaareville ihmisille seksuaalisesta suuntautumisesta 

tai sukupuolesta riippumatta. Vertaisryhmäkerrat ovat parittomien viikkojen tiistai-iltoina klo 17-19 

Hämeenlinnan järjestösäätiön tilassa, osoitteessa Birger Jaarlin katu 12 A Hämeenlinna. Tila on katutasossa, 

joten sinne on helppo löytää. 

Ihan koukussa -käsityöryhmä 

Ihan koukussa on Pirkanmaan Setan ja opiskelijaryhmä Sekavan yhteisryhmä, joka on suunnattu 

kaikenikäisille askartelusta ja käsitöistä kiinnostuneille. Mukaan ryhmään saa tulla kuka vaan taidoista 

riippumatta. Ryhmä kokoontuu noin joka toinen lauantai klo 14–17 Pirkanmaan Setan toimistolla.  

Miesten ryhmä  

Aikuisille miehille tarkoitettu avoin keskusteluryhmä. Avoin ryhmä tarkoittaa sitä, että siellä voi käydä 

silloin kun haluaa tai tulla mukaan koska haluaa. Ryhmän tarkoituksena on koota yhteen niitä, jotka 

haluavat keskustella päivänpolttavista aiheista tai vaikkapa elämän suurista kysymyksistä tai voi myös olla 

myös puhumatta mitään. Ryhmäläiset päättävät itse mistä halutaan keskustella. Bonuksena tutustuu uusiin 

ihmisiin. Ryhmäläiseksi sopii, jos katsoo olevansa mies, on yli 18-vuotias tai sitä vanhempi. Ryhmän 

vetäjänä on toiminut Heikki. 

Monisuhderyhmä  
Vertaisryhmä on tarkoitettu vastuullisissa monisuhteisessa eläville ihmisille. Ryhmä on Polyamoria – 

Monisuhteisuusyhdistys Ry ja Pirkanmaan Setan yhteistyössä mahdollistama. Ryhmä kokoontui kerran 

kuussa. 

More than rainbow -kansainvälinen ryhmä 

Pirkanmaan Setan englanninkielinen More than rainbow kokoontui kerran kuussa ja järjestää muun muassa 

elokuva- ja peli-iltoja. Ryhmä on kaikille avoin, joukossa on Pirkanmaalla asuvia ulkomaalaisia, vaihto-
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opiskelijoita sekä kantasuomalaisia, jotka haluavat treenata englannin kieltään ja ovat kiinnostuneita 

kulttuurien vaihdosta.  

Mummolaakso- aikuisten naisten ryhmä ja Talvikin tanssit  

Mummolaakso on aikuisille lesbo- ja bi-naisille suunnattu ryhmä. Ryhmä tapaa keskustelun ja yhdessäolon 

merkeissä Pirkanmaan Setan toimistolla kerran kuussa, sekä mm. kulttuurin ja illanvieton merkeissä ympäri 

Pirkanmaata noin kerran kuussa.  

Helmikuussa 2017 Mummolaakso toteutti jo perinteeksi muodostuneen, mittavan Talvikin tanssit -

tapahtuman ravintola Laternassa.  

Neurokirjon sateenkaarivertaisryhmä 

Avoin ryhmä on tarkoitettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville sekä omaa seksuaalista 

suuntautumistaan ja/tai sukupuoli-identiteettiään miettiville, joille myös neurokirjon piirteet ovat osa 

elämää (esim. autismi, Asperger, ADHD, ADD, Tourette jne.). Diagnoosia ei vaadita, oma kokemus riittää. 

Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan Setan ja Omavoiman (Setlementti Tampere) kanssa.  

Nuortenryhmä ja kesäleiri 

Nuortenryhmä on suunnattu kaikille 

sateenkaarinuorille mm. aseksuaaleille, lesboille, 

homoille, biseksuaaleille, transihmisille sekä 

muunsukupuolisille. Luvassa on sekä vertaistukea 

että mukavaa tekemistä. Ryhmä on tarkoitettu 16-21-

vuotiaille. Ryhmään ei tarvitse sitoutua ja siellä voi 

käydä omien menojensa mukaisesti. Tampereen 

kaupunki tukee Pirkanmaan Setan nuorisotoimintaa.   

Kesällä 2017 Setan avustuksen turvin järjestettiin 

kolmipäiväinen nuorten leiri Teiskossa. Leirille 

osallistui 18 nuorten ryhmään kuuluvaa. Leiri sai 

hyvän palautteen ja sille toivottiin jatkoa. Leiri 

järjestettiin kolmatta kertaa. 

Perjantain pulinatori 

Pirkanmaan Setan olohuone on avoinna kenelle tahansa, joka haluaa vaihtaa kuulumisia viikon päätteeksi 

leppoisassa seurassa. Tarjolla teetä ja kahvia. Ryhmää vetävät Lentsu ja Anniina. 

Peliryhmä 
Opiskelijaryhmä Sekavan ja Pirkanmaan Setan yhteispelit ovat kaikille avoimia. Tarkista pelikerrat 

kalenterista. Iltapäivien ohjelmistoon kuuluvat enimmäkseen viimeisten parin vuosikymmenen aikana 

julkaistut lauta- ja korttipelit, kuten Fluxx, Bang! ja Pandemia; tuo toki oma suosikkisi mukanasi. Pelejä 

vetää Ari. Peli-iltapäivillä on myös Facebook-ryhmä. 

Sastamalan sateenkaarivertaisryhmä 

Vertaistukiryhmä on avoin kaikille sateenkaareville ihmisille seksuaalisesta suuntautumisesta tai 

sukupuolesta riippumatta. Vertaisryhmä kokoontuu kahden viikon välein keskiviikkoisin Sastamalan 

mielenterveysseuran Tukitalolla. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä mielenterveysseuran kanssa. 
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Seinäjoen sateenkaarivertaisryhmä 

Vertaistukiryhmä on avoin kaikille sateenkaareville ihmisille seksuaalisesta suuntautumisesta tai 

sukupuolesta riippumatta. Vertaisryhmä on kokoontunut Seinäjoen Olkkarilla. Aiemmin ryhmä on 

kokoontunut jopa joka viikko, mutta Olkkarin käyttöasteen noustua ryhmäkertoja on jouduttu 

harventamaan. Tila on katutasossa, joten sinne on helppo löytää. 

Sukupuolen moninaisuus (Transkahvila)  

Ryhmä kokoontuu kahden viikon välein tiistaisin kello 18.00-20.00 Pirkanmaan SETA ry:n toimistolla.  

Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille transihmisille, muunsukupuolisille ja muutoin sukupuolen 

moninaisuudesta kiinnostuneille. Tapaaminen on vapaamuotoinen. Luvassa on vertaisuutta, keskustelua, 

aktiviteetteja ja tietenkin kahvittelua. 

Sukupuolen moninaisuus avoin ryhmä Tyttöjen Tuvalla, alle 16-vuotiaille 

Maanantaisin klo 15-17 joka toinen viikko, parillisilla viikoilla Tyttöjen Tuvalla käynnistyi uusi ryhmä 7-16 -

vuotialle, jotka ilmentävät tai kokevat sukupuolensa moninaisesti. Ikäraja ei ole tiukka, vaan vanhemmatkin 

aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita! Saat ilmentää itseäsi juuri niin tyttömäisesti, poikamaisesti, 

sukupuolettomasti tai omanlaisesti kuin sinusta itsestä tuntuu hyvältä. Tyttöjen Tupa on turvallinen ja 

luottamuksellinen tila kuulostella itseään ja olla oma itsensä. Tyttöjen Tuvalla voi myöskin laittautua, jos 

siltä tuntuu. 

Sählyryhmä yhdessä HOTin kanssa  
Ryhmä on sekaryhmä, kaikki pelaajat taitotasosta ja sukupuolesta riippumatta ovat tervetulleita. 

Harjoittelussa pääasia on yhdessä liikkuminen ja hauskanpito. Edellytyksenä HOTin jäsenyys. Seuran 

jäsenmaksu on 15 euroa kalenterivuodelta. Lisätietoja saat lajivetäjä Sakarilta sähköpostilla tampere (a) 

hot.fi. 

Tampereen Sateenkaariperheet 

Sateenkaariperheet ry. tarjoaa kohtaamisia kaikenlaisille sateenkaareville perheille. Oletpa yksin, kaksin tai 

monikko, lapsellinen tai pikkuväestä vasta haaveileva – tule mukaan tapaamisiin. Luvassa on vertaistukea, 

keskustelua ja mukavaa yhdessäoloa niin lapsille kuin aikuisillekin. Tampereella kokoontuu vastikään lapsen 

saaneille tai lasta suunnitteleville suunnattu Alkutaipaleryhmä. Uutena perheryhmänä käynnistyi 

sateenkaariperheiden pienten päiväryhmä. Vapaamuotoinen tapaaminen on tarkoitettu kotona lasten 

kanssa oleville sateenkaarivanhemmille. Kokoontumiset ovat toimistolla kahden viikon välein klo 10-13. 

Tampereen rakastajat -turvapaikkaryhmä 

Ryhmä on suljettu vertaisryhmä turvapaikanhakijoille, jotka kuuluvat seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin. Ryhmä kokoontuu 2 viikon välein. Ryhmä on tulkki. Ryhmä toteutettiin 

oikeusministeriön ja Tampereen vastaanottokeskuksen tuella ja yhteistyöllä. 

Vagabondi-ryhmä 

Ryhmä koostuu yhdistyksen alkuvuosina vaikuttaneista veteraaneista ja aikalaisista. Seniorit kokoontuvat 

noin kerran kuussa iltapäivisin. 

Sinuiksi-chat-verkkovertaisryhmät 

Verkkovertaisryhmät, eli Sinuiksi-chatit, ovat osa Pirkanmaan Setan hallinnoimaa valtakunnallista 

vertaistoimintaa. Koulutettujen chat-vertaisten vetämät ryhmät toteutetaan Suomen mielenterveys seuran 

ylläpitämällä Tukinet-alustalla.  Verkkovertaistoiminnan kautta jokaisella sateenkaarevalla suomalaisella on 
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mahdollisuus kotipaikastaan riippumatta saada ajantasaista ja suoraa tukea. Sinuiksi-chattien tavoitteena 

on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa. 

Chat-kertoja oli yhteensä 48 ja niissä oli yhteensä 220 käyntiä. Vuoden lopussa pilotoitiin tarkemmin 

rajattuja chat-kertoja kuten aseksuaalisuudesta ja Perhesuhdekeskuksen kanssa rakkaussuhteista. Lisäksi 

kokeiltiin yö-chättiä. 

Sateenkaarevia keskusteluryhmiä oli viidessä eri teemasta:  

• Sateenkaarinuorten keskustelu 

• Transihmisten ja sukupuoltaan pohtivien keskustelu 

• Avoin keskustelu seksuaalivähemmistöille 

• Hengellinen keskustelu Yhteistyössä Malkus ry:n kanssa 

• Sateenkaariseniorit 

Valtakunnallinen Sinuiksi-vertaisvälitys  

Sinuiksi-tuki- ja neuvontapalvelun kautta pääsee keskustelemaan 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön tai näiden läheisiin 

kuuluvan vertaisen kanssa. Puhelinvertaisissa mukana mm. 

aseksuaali, panseksuaali, transvestiitti, muunsukupuolinen, lesbo, 

homo, bi, sateenkaarinuoren vanhempi, transfeminiini, 

transmaskuliini sekä sateenkaarihenkilöitä, jotka voivat 

keskustella hengellisyydestä, mielenterveydestä tai 

päihdetaustasta omien kokemustensa pohjalta. 

Puhelinvertaiset ovat luotettavia vapaaehtoisia, joilla on 

vaitiolovelvollisuus. Vertainen on kanssaihminen, joka on 

kokenut tai on läpikäynyt jotain samantapaista omassa 

elämässään. 

Kolmeen edelliseen vuoteen verrattuna vertaisvälitykseen 

tulleiden yhteydenottojen määrä on noussut. Tällä hetkellä 

vertaisia tiedustellaan viikoittain. 
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Sinuiksi-puhelinvertaisina toimivien vapaaehtoisten kuvaukset löytyvät osoitteesta: 

http://www.pirkanmaanseta.fi/sinuiksi-vertaispuhelin-haluatko-jutella-luottamuksellisesti-

sateenkaarivertaisen-kanssa/ 

Vuonna 2017 järjestettiin kaksi vertaiskoulutusta chat-verkkovertaisille ja puhelinvertaisille. 

Vertaiskouluttajakoulutukseen osallistui 25 henkeä. Vertaisilta on kerätty palautetta heidän saamastaan 

koulutuksesta ja työnohjauksesta. 

Sepäse-työpajat, koulutukset ja tapahtumat 

 

Yhdistyksen kattavin koulutusyhteistyöhanke oli Tampereen kaikille 8.-luokkalaisille tarkoitettu Sepäse-

työpaja. Työpajassa nuorille esitellään osallistavasti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin 

moninaisuutta terveystiedon opintokokonaisuuden osana. 45 minuuttia kestävä paja tavoittaa kaikki 

kahdeksasluokkalaiset, myös yksityiskoulut mukaan lukien.  Vuonna 2017 toteutettiin kaikkiaan 170 

työpajaa keväällä ja syksyllä Tampereen kaikilla yläkouluilla. Pajat tavoittavat koko ikäluokan eli noin 2000 

oppilasta. Tampereen kaupunki tukee työpajojen toteutusta. Kouluttajina toimi toiminnanjohtajan lisäksi 

perehdytettyjä kouluttajia, joille maksettiin pajoista korvaus.  

Tampereella vedettyjen työpajojen lisäksi järjestettiin työpajoja kaikkiaan 53 Lempäälässä ja Loimaalla, 

joissa tavoitettiin 680 oppilasta. 

Sinuiksi-koulutukset ja -tapahtumat 

Yhdistys toteutti 67 koulutusta niin ammattilaisille, vapaaehtoisille kuin suurelle yleisöllekin eri puolella 

Suomea. Tietoiskujen ja koulutusten aiheina olivat sensitiivinen kohtaaminen, hallittu ulostulo ja seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöt. Eri koulutuksissa on arviolta tavoitettu 1947 henkeä.  Koulutuslistaus on 

tapahtumakertomuksen lopussa. 

Yhdistys näkee kaikki tapahtumansa mahdollisuutena tehdä toimintaansa näkyväksi. Kaikkiaan yhdistys 

järjesti itse ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 40 tapahtumaa niihin kuului mm. Leimarit, Vinokino-

näytöksiä ja Mahdollisuuksien tori.  Vuoden 2017 yksi erityistapahtumista oli 1.3. järjestetty Me mennään 
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naimisiin-hääjuhla Werstaalla avioliittolain tultua voimaan. Kaikki tapahtumat tavoittivat 7460 kävijää. 

Tapahtumalistaus on tapahtumakertomuksen lopussa. 

Leimarit 

Pirkanmaan Setan legendaariset Leimarit-bileet järjestettiin kahdeksan kertaa. Tapahtuma on suosittu 

sateenkaariväen kohtauspaikka ja monille ainoita turvallisia tiloja olla oma itsensä. Tapahtuma kokoaa 

kerralla noin 500 kävijää. Vuonna 2018 bileet täyttävät 30 vuotta. 

 

Pirkanmaan Pride 

Pirkanmaan Setan järjestämää Pirkanmaan Pride -viikkoa vietettiin 5.-10.6. ja se tavoitti 2500 kävijää. 

Yhteistyössä tuotettuja tapahtumia oli kaikkiaan 20. Pirkanmaan Pride -viikon ohjelma sisälsi asiasisältöjä 

yhdenvertaisuudesta ja sensitiivisestä kohtaamisesta, osallistavaa ja esittävää taidetta, teemakeskusteluja, 

työpajoja sekä paljon muuta. Viikon aikana ihmisten monenlaisuus, itsemäärittelyn oikeus ja vapaus olla 

oma itsensä tulivat esiin. Marssi ja pääjuhla kokosivat yksistään yli tuhat osallistujaa.  
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Kuntavaalit 2017 
Pirkanmaan Seta ry lanseerasi vuonna 2017 

Syrjimätön Suomi -kuntavaalilupauskampanjan, 

jossa rohkaistiin kuntavaalien ehdokkaita ympäri 

Suomen allekirjoittamaan lupaus edistää kaikkien 

suomalaisten yhdenvertaisuutta riippumatta 

syntyperästä, etnisestä taustasta, iästä, sukupuoli-

identiteetistä, terveydentilasta tai sairaudesta; 

poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta 

taustasta; kansalaisuudesta, elämänkatsomuksesta, 

seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta, 

kielestä, perhemuodosta, sosiaalisesta tai 

taloudellisesta asemasta. 

Lupauksen teki 976 ehdokasta. Kampanja toteutettiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Syrjimätön Suomi-

kampanjan taustalla olivat: Kynnys ry, Kehitysvammaisten keskusliitto, Positiiviset ry, Rikosuhripäivystys, 

Seta ry, Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto (SKY), Uskontojen uhrit ry (UUT), Tuki- ja neuvontapalvelu 

Sinuiksi ja Tampereen Rasmus (Rasisminvastainen verkosto). 

Kampanjasivusto on yhä avoinna: https://www.syrjimatonsuomi.fi/ 

Tiedottaminen: lehti ja muu viestintä  
Pirkanmaan Setan tapahtumista ja palveluista tiedotettiin 

järjestön internetsivuilla, tapahtumakalenterissa, Facebook-

sivuilla, Instagramissa ja Twitterissä ja Sesam-lehdessä.  

Sisäinen ja ulkoinen viestintä toimivat rinnakkain. Yhdistys 

tiedotti suurelle yleisölle, jäsenilleen, kannatusjäsenilleen ja 

vapaaehtoisilleen toiminnastaan ja tulevista tapahtumistaan.  

Medianäkyvyys  

Toiminnanjohtajalla oli neljä kertaa vuodessa vakikolumni 

Tamperelaisessa. Lisäksi vastattiin yhdistyksen aihepiiriin 

kuuluviin mielipidekirjoituksiin mm. Länsi-Savon sanomissa. 

Toiminnanjohtaja oli blogi-vieraana Rakkauden roihu -sivulla 

ja Tampereen kaupungin Senioripalvelujen blogissa. 

Aamulehti uutisoi maaliskuussa avioliittolakijuhlan 

Werstaalla ja teki aukeaman artikkelin 

transsukupuolisuudesta syyskuussa. Jutussa haastateltiin vertaisryhmäläistä ja toiminnanjohtajaa. Radio 

Sun haastatteli puheenjohtajaa Pirkanmaan pride -tapahtuman yhteydessä. Toiminnanjohtaja oli neljästi 

Tampereen radion vieraana puhumassa mm. ulostulosta, syrjinnästä ja avioliittolaista sekä sukupuolesta. 

Levikki-, kuuluvuus-, ja blogien seuraajalukujen perusteella medianäkyvyys kattoi puolimiljoonaa henkeä. 

Sesam-lehti ilmestyi kesäkuussa. Tänä vuonna lehti myös painettiin. 
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Kaapista ulostulo-opas  

Ulostulo-opas päivitettiin vuoden 2017 lopussa. Ulostulo-opas käsittää 24 sivua ja se käsittää osiot 

ulostuloa harkitseville itselleen sekä ammattilaisille.   

Kaapitatko -verkkokyselyt 

Neuvontapalvelu teki kaksi laajaa verkkokyselyä vuoden 2016 lopussa. Aineiston työstö jatkuu vuosina 2017 

ja 2018. Minun kaappini -kysely kokosi tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ulostulo-kokemuksista. 

Vastauksia saatiin n. 950. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon Kaapitatko-kyselyyn saatiin 750 vastausta. 

Kyselyt kartuttavat Sinuiksi-palvelun sisältöasiantuntemusta.  

Aineistoa hyödynnetään mm. oikeusministeriön sote-oppaassa, Lääkäriliiton uudessa seksuaaliterveys-

kirjassa, Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä tehtävässä pro gradussa ja Tampereen nuorten 

turvatalon yhdenvertaisuusohjeistuksessa. Vuoden lopulla varmistui, että Åbo Academi tulee rahoittamaan 

aineiston pohjalta tehtävän yhteenvedon vuonna 2018. Kyselyaineistosta tullaan myös tekemään 

opinnäytteinä sensitiiviset ohjeet sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille. 

Sensitiivisen kohtaamisen ohjeet turvapaikkatyöhön 

Oikeusministeriön Trust-hankkeen kanssa tuotettiin sateenkaarisensitiivisen kohtaamisen ohjeet 

turvapaikkatyöhön, jotka perustuvat Pirkanmaan Setan turvallisen ja yhdenvertaisen tilan ohjeisiin. 

Yhteistyö käsitti vastaanottokeskuksen henkilökunnan koulutuksia, asukkaiden 

yhdenvertaisuusperehdytyksiä, vertaisryhmätoiminnan sekä alkuhaastattelumallin, jossa turvallistetaan 

ensikohtaamista uuden turvapaikanhakijan kanssa. Ohjeita pyritään mallintamaan vastaanottokeskuksissa 

kautta maan. 

Sinuiksi-verkkopalvelun maantieteellinen peittoalue 

 

Vuonna 2017 Sinuiksi verkkoneuvontapalvelussa kävi tutustumassa 

(selaili mm. vastauksia) 30.000 henkeä. Kartasta näkee sivulla 

kävijöiden maantieteellistä hajontaa. Väkimääräisesti eniten 

kävijöitä on pääkaupunkiseudulta, Tampereen ja Turun seuduilta 

kuvaten väestörikkaimpia alueita. Muu Suomi on Ouluun asti melko 

tasaisesti katettu. 
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Liitteet: Tapahtumalistaus vuonna 2017 

• 18.01. Linnainmaan koulun Sepäse-työpajapäivä (100) 

• 23.01.Takahuhdin koulussa nuorten seksuaaliterveyspilotti Väestöliiton kanssa (10) 

• 26.01. Takk: sairaanhoitaja-, ja hoitoavustajaopiskelijoiden Sinuiksi-koulutus (40) 

• 27.01. Ylöjärven lukion ryhmä tutustumassa Pirkanmaan Setassa (15) 

• 28.01. Leimarit  

• 30.01. Takk: koulunkäyntiavustajien koulutus (20) 

• 11.02. Mummolaakson Talvikin tanssit (150) 

• 16.02. Tampereen kaupunki: ammattilaisten aamukahvit - sateenkaarinuorista: (30) 

• 23.02. Normaalilukio kylässä Pirkanmaan Setassa (15) 

• 24.02. Cimsom-koulutuspalvelun tilauskoulutus (20) 

• 24.02. Tomppa-leffan ensi-ilta Plevnassa  

• 25.02 Sateenkaarimessu, Tampereen seurakunnan ja Malkus ry  

• 28.02. Vastaanottokeskuksen oman vertaisryhmän 

järjestäytymiskokoontuminen/Oikeusministeriön Trust-hanke (15) 

• 10.03. Me mennään naimisiin Werstaalla (130) 

• 02.03. Uniikissa: Kaikki mitä haluat tietää suuntautumisesta sukupuolista -ilta (5) 

• 04.03. Arctic Pride Rovaniemellä (Sinuiksi-päivystys osana ohjelmaa) 

• 07.07. Vantaan Jokiniemen koululla koulukiusausinterventio, 2 työpajaa (40) 

• 09.03. Vastaanottokeskus - asukkaiden perehdytys (30) 

• 07.03. Sexpossa koulutus seksuaalineuvojaopiskelijoille Sinuiksi-toiminnasta (20) 

• 08.03. Setan työntekijätapaaminen  

• 08.03. Naistenpäivän marssi Tampereella, yhdistyksestä puheenvuoro (100) 

• 11.03. Leimarit 

• 13.03. Vierailu Valkeakosken sateenkaarinuorten ryhmässä (10) 

• 13.-31.03. Kevään Sepäse-työpajat (70 työpajaa) (840) 

• 14.03. Kangasalan seurakunta keskusteluilta (10) 

• 15.03. Pudasjärvellä, Kaakkurin koulussa seksuaaliterveyspilotin purku Väestöliiton kanssa (10) 

• 20-25.03. Rasisminvastainen viikko, kuntavaalien Syrjimätön Suomi- kuntavaalilupauksen 

lanseeraus (900) 

• 21.03. SPR:n Hämeen piirin moninaisuus-ilta (7) 

• 24.03. Kouvolassa Suomen Delfins ry:n koulutus lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä (70) 

• 27.03. Nuori 2017 -messut Tampere-talossa (50) 

• 30.03. Kevätkokous (15) 

• 03.04. Kuopion tyttöjen talolla Sinuiksi-koulutus (20) 

• 04.04. Seinäjoella Kuurojen liiton Sinuiksi-koulutus (50) 

• 07.04. Turussa SPR:n HIV-vapaaehtoisten koulutus (20) 

• 21.04. Ehyt ry:n Periskope-vieraana (200) 

• 22.04. Setan Valtuusto 

• 22.04. Sateenkaarimessu, Tampereen seurakunnan ja Malkus ry 

• 24.04. Ryhmänohjaajatapaaminen 

• 25.04. Lempäälässä Sepäse-kokeilu (18 x 20 min työpajaa) (216) 
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• 27.04. Lempäälässä Sepäse-kokeilu (18 x 20 min työpajaa) (216) 

• 28.04. Sinuiksi-vertaisten tapaaminen Tampereella (20) 

• 29.04. WappuLeimarit 

• 29.04. Turvapaikanhakijaryhmä ensikertaa Leimareissa (15) 

• 02.05. Vanhempainilta Valkeakoskella (10) 

• 03.05. Mouhijärvellä Seksi-ilta nuorille nuorisotalolla (20) 

• 06.05. Helsingissä SPR:n HIV-vapaaehtoisten koulutus (100) 

• 10.05. Sinuiksi-koulutus Pihlajalinnan työntekijöille (20) 

• 11.05. Loimaan Alastaron koululla Sepäse-pilotti: (13 x 20 = 240) 

• 15.05. Loimaan Hirvikosken koululla Sepäse 

• 16.05. Loimaan Puistokadun koululla Sepäse 

• 17.05. Vanhusasiamiehen kanssa tapaaminen Sateenkaarivanhainkodista 

• 17.05. Homo- ja transfobianvastaisen päivän sateenkaarimessu 

• 18.05. Porin Luovissa seksuaalisuuskoulutus kehitysvammaisille nuorille (70) 

• 22.05. Uudenmaan Ely-keskus, koulutus maahanmuuttajatyössä työskenteleville opettajille (60) 

• 24.05. Sastamalan nuorisotalolla Seksi-ilta (20) 

• 25.05. Mahdollisuuksien tori Tampereella (50) 

• 29.05. Tukinetin verkostokoulutus Pasilassa (30) 

• 01.06. Oikeusministeriön yhdenvertaisuusseminaarissa puhumassa, Tampere-talo (40) 

• 05-10.06. Pirkanmaan pride: 70 vapaaehtoista, 2500 osallistujaa 

Sinuiksi-päivystys ja chat-ryhmiä 

05.06. Miesten ryhmä 

05.06. Sukupuolen moninaisuus-ilta, Trasekin puheenjohtaja kylässä 

05.06. SpeedFriending 

07.06. Kelpaanko joukkoon -keskustelu Werstaalla, Taru Höykinpuro 

07.06. Eino -teatteriesitys x 2 

08.06. Syrjinnästä vapaa seurakunta -keskustelu 

08.06 Mummolaakson puistotapahtuma 

09.06. Anaaliseksityöpaja 

09.06. Kaappi-irti -tarina -klubi 

10.06. Sateenkaariperhetapaaminen 

10.06. marssi 

10.06. Pirkanmaan Pride -Sateenkaarimessu 

10.06. Pride-Leimarit  

 

• 07.06. Kouluterveydenhuollon kesäpäivillä Tampereella (70) 

• 07.06. Kaupungin valtuuston sateenkaariverkoston 1. Tapaaminen (5) 

• 09.06. Lähdekorpi: Protuleiri-vierailu (15) 

• 10.06. Kuru: Protuleiri-vierailu (15) 

• 13.06. Perhesuhdekeskuksen tapaaminen 

• 15.06. Validian päivätoimintakeskuksessa (15) 

• 15.06. Poliisikorkeakoulun paneelissa (15) 

• 17.06. Kivijärvi: Protuleiri-vierailu (15) 

• 26.6.-1.7: Helsinki pride: Sinuiksi-palvelu mukana (työpaja ja puistojuhla) (100) 
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• 03.07. Kivijärvi: Protuleiri-vierailu (15) 

• 08.07. Antaverkka: Protuleiri-vierailu (15) 

• 21.07. KesäLeimarit 

• 28.07. Antaverkka: Protuleiri-vierailu (15) 

• 4.-6.8. Nuorten leiri elokuussa Teiskossa (20) 

• 12.08. Lahti pride 

• 14.08. Vertaisryhmäohjaajien tapaaminen (15) 

• 17.08. Hirvitalon sukupuoli-valokuvanäyttelyssä haastateltavana Radio Suomelle 

• 22.08. Neurokirjon Sateenkaarivertaisryhmä alkaa (8) 

• 25.8. Trans-klininkan sosiaalityöntekijät kylässä (4) 

• 27.08. Turku pride 

• 29.08. TAKK:ssa lähihoitaja- ja koulunkäynninohjaajaopiskelijoiden Sinuiksi-koulutus (30) 

• 06.09. Mielenterveys ja sateenkaari -luentosarja Hämeenlinnassa, FinFami (40) 

• 09.09. Uudet puhelinpäivystäjät lanseerataan 

• 11.09. Setan työntekijäpäivä 

• 23.09. Sateenkaarimessu, Tampereen seurakunnan ja Malkus ry 

• 30.9.2017 SyksynaloitusLeimarit 

• 02.10. Silta-valmennus nuorisotyöntekijöille koulutus (15) 

• 09.10. Vastanottokeskusten sosiaalityöntekijöiden ja sairaanhoitajienkoulutus x 2, Tampere-talossa 

(140) 

• 10.10. Oikeusministerion yhtenvetotapaaminen Trust-hankkeesta 

• 14.10. FimSic, kandin Sinuiksi-koulutus (60) 

• 21.10. Jyväskylässä, SPR:n Hiv-koulutus (30) 

• 22.10. Seinäjoen sateenkaariryhmässä vierailu (10) 

• 25.10. Signature Move: Tampereen Vinokino Tusetan ja Elokuvakeskus Niagaran kanssa 

• 25.10. Sastamalan Sateenkaariryhmässä vierailu (10) 

• 26.10. he Untold Tales of Armistead Maupin: Tampereen Vinokino Tusetan ja Elokuvakeskus 

Niagaran kanssa   

• 27.10. Paris 05:59: Tampereen Vinokino Tusetan ja Elokuvakeskus Niagaran kanssa   

• 02.11. Ylöjärven lukion opettajien Sinuiksi-koulutus (20) 

• 04.11. Leimarit 

• 6.-24.11. Sepäse-työpajat 100 kpl (1200) 

• 16.11. Tampereen mielenterveyspäivät, Rosendal (70) 

• 18.11. Sateenkaarimessu, Tampereen seurakunnan ja Malkus ry 

• 18.-19.11. Setan jäsenjärjestöjen nuorten ryhmien ohjaajakoulutus (16) 

• 25.-26.11. Setan edustajakokous 

• 25.11. Mikkeli pride (100) 

• 02.12. Sinuiksi-vertaisten tapaaminen Helsingissä (15) 

• 02.12. PikkujouluLeimarit 

• 05.12. Didar-kunniakulttuuriverkoston kokous (15) 

• 05.12. Takahuhdin jopo-luokassa vierailu (12) 

• 12.12. Satakunnan Nuorisopsykiatria, Pori (30) 

• 15.12. tj valmistui seksuaalineuvojaksi 
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• 16.12. Syyskokous ja pikkujoulut 

 

 


