
1 
 

Ehdotus Kevätkokoukselle – 28.3.2019 

 

Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2018 
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 2018 yhdistys täytti 45 vuotta ja se vahvisti ensi kertaa oman strategiansa. Yhdistys muutti 

kesäkuussa uusiin, esteettömiin toimitiloihin. Pirkanmaan pride -tapahtuma järjestettiin kesäkuussa. 

Leimarit® vietti 30-vuotisjuhlaansa. Bileitä oli kaikkiaan kahdeksat. Koulutustoiminnassa jatkui 8.-

luokkalaisten Sepäse-työpajatoiminta, joka tavoitti Tampereen kaikki kahdeksasluokkalaiset. Keväällä uusi 

osa-aikainen seksuaaliterapeutti aloitti neuvontapalvelussa. Yhdistyksen järjestämää vertaisryhmätoimintaa 

oli Tampereella, Hämeenlinnassa, Seinäjoella ja Sastamalassa. Valtakunnalliseen toimintaan kuuluivat 

Sinuiksi-puhelinpäivystys, puhelinvertaiset ja anonyymit verkkovertaisryhmät, jotka tavoittivat tukea 

tarvitsevia ympäri Suomen. Sinuiksi-palvelu avasi uuden verkkosivun syyskuussa. 
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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. 
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Yhdistykselle oli myönnetty STEA:lta kohdennettu avustus esteettömiä vuokratiloja varten. Yhdistys muutti 

kesäkuussa 2018 samoihin tiloihin yhdessä Hivpointin Tampereen 

toimipisteen ja Malkus ry:n Taakasta voimavaraksi -hankkeen kanssa. 

Uusi osoitteemme on Pirkanmaan SETA ry, Näsilinnankatu 48 E, 

Tampere. Postitusosoite on PL 97 33101 Tampere. 

Uusissa tiloissa on työntekijöille omat työpisteet ja 2 kokoontumistilaa 

vertais- ja toimintaryhmille. Uudet tilat ovat esteettömät.  

Yhdistys vuokraa omistamaansa, aiemmin omassa käytössä ollutta, 

toimistohuoneistoa Tampereen keskustassa Kuninkaankadulla. 

Yhdistyksen Hallituskadulla sijaitsevan vuokra-asunnon 

lainanlyhennyksiä jatketaan suunnitelmien mukaan. Asunto on 

remontoitu vuonna 2017. 

Yhdistyksen hallinto: hallitus ja talous 
Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 15.03. ja syyskokous 15.12. 

Hallitus kokoontui 10 kertaa sekä piti tiiviisti yhteyttä mm. 

sähköpostilistalla. Pirkanmaan Setan puheenjohtajana toimi vuoden 

2018 Johanna Repo. Varapuheenjohtajana toimi Antti ja muina 

hallituksen varsinaisina jäseninä Janne, Hannele, Sakari, Jarno, Mikko N. ja Teemu. Pirkanmaan Setan 

hallituksen edustajat osallistuivat mm. valtakunnallisen SETA ry:n valtuustoon, puheenjohtajapäiviin 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. Yhdistyksen toimintaan ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen haetaan 

vuosittain toiminta-avustuksia myös Tampereen kaupungilta. Kaupunki avusti vuonna 2018 kohdennetusti 

8.-luokkalaisten työpajatoimintaa sekä vertaisryhmätoimintaa. Maahanmuuttovirasto tuki 

turvapaikkatyötä. 

Strategia 

Yhdistyksen ensimmäinen strategia vahvistettiin syyskokouksessa. Strategiaa varten tehtiin kysely 

yhdistyksen toiminnasta ja tarkoituksesta: millainen on tulevaisuuden Pirkanmaan Seta. Vastauksia saatiin 

41. Puheenjohtaja Johanna Repo (kuvassa) veti hallitukselle kaksi työpajaa, joiden pohjalta strategia luotiin 

seuraava strategia: 

YHDISTYKSEN ARVOT 
 

Inhimillisyys  
Yhteys ihmisiin 
Yhteisöllisyys 
Turvallinen tila 
Saavutettavuus 
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Kunnioitus 
Yhdenvertaisuus 
Seksuaalimyönteisyys 

 
Olemme sitoutuneet noudattamaan voimassa olevia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja sekä jokaisen 
seksuaalioikeuksia. 
 
Olet tervetullut juuri sellaisena kuin sinä olet tai joksi olet matkalla riippumatta syntyperästäsi, iästäsi, 
sukupuoli-identiteetistäsi, sukupuolen ilmaisustasi, terveydentilastasi tai sairaudestasi; poliittisesta, 
uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustastasi; kansalaisuudestasi, elämänkatsomuksestasi, seksuaalisesta 
suuntautumisestasi, seksuaali-identiteetistäsi, vammaisuudestasi, kielestäsi, perhe- tai suhdemuodostasi, 
sosiaalisesta tai taloudellisesta asemastasi. 
 
Syrjintä on kiellettyä. 
Koko strategia on liitteenä. Strategiaa varten tehdyssä kyselyssä 80 prosenttia vastanneista koki 

yhdistyksen tarpeelliseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenet ja kannatusjäsenet 

Yhdistyksellä oli vuonna 2018 kaikkiaan 262 jäsentä ja kunniajäsentä. Yhdistyksellä oli vuonna 2018 

kannatusjäsenenä Pirkanmaan Vihreät, Pirkanmaan Sosiaalidemokraatit ja Tampereen yliopiston 

ylioppilaskunta (Tamy). Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2018 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 2018 

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

Sateenkaariperheiden Perhesuhdekeskus, Kynnys ry, Mielenterveysseura Taimi ry, Mixei, 

Maahanmuuttovirasto (Migri), Opiskelijaryhmä Sekava, Oikeusministeriö, Pro-tukipiste, Positiiviset ry, 
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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 työajasta 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.  

Talousvastaava 

Osa-aikainen (10 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 

Maaliskuussa neuvontatyöntekijä, seksuaaliterapeutti Outi Santavuori aloitti osa-aikaisena Sinuiksi-

palvelussa toiminnanjohtajan rinnalla. Neuvontatyöntekijä kokopäiväistettiin marraskuun lopussa. Hänen 

työnkuvaansa kuuluu mm. puhelinpäivystys, yksilöasiakastyö sekä anonyymeihin vastauksiin vastaaminen. 

Lisäksi puhelinpäivystyksessä auttoi tuntityötä tekevä Taru Höykinpuro.  
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Sinuiksi-tuki- ja neuvontapalvelu vuonna 2018 

 

Pirkanmaan Seta ry hallinnoi STEA:n 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 

vuonna 2018 tuli 690 yksittäiseltä asiakkaalta. Yhteydenottotapoja olivat puhelin, sähköposti, skype, 

messenger, WhatsApp tai kasvokkain tapaaminen. Uusi Sinuiksi-verkkosivu ja sen anonyymivastauspalsta 

saatiin avattua vasta syyskuussa. Tästä johtuen anonyymien kysymyksien osuus oli pienempi kuin 

edellisvuonna. Marraskuusta asti palvelu on tehnyt säännöllistä etsivää työtä viikottain mm. Suomi 24-

sivustolla. Palvelu on ajoittain ruuhkautunut, sillä lähes puoleen asiakkaista ollaan yhteydessä keskimäärin 

3-5 kertaa. Luvatusta noin kahden viikon vastausajasta ei ole aina voitu pitää kiinni. Palvelulle on ilmeistä 

tarvetta. 
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Tavoitteet: 

● tarjota palvelumuoto, joka toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

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

● Tukea asiakkaan seksuaalisen suuntautumisen, seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin 

jäsentymistä ja kykyä tunnistaa ne hyvän itsetunnon ja voimaantumisen 

lähteinä. Yhteydenottaja saa apua mietittäessä kaapista ulostuloa. Tällöin elämänhallinta, omat 

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, 

hyvinvoinnin tukemisessa ja syrjinnän ehkäisemisessä. 

● Tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vertaispalvelujen saatavuutta ympäri Suomen mm. 

chat-vertaisryhmien avulla. 

Palvelun kohderyhmä  

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluu noin kymmenen prosenttia 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.  

 

1. seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöihin (mm. aseksuaali, bi, homo, lesbo ja panseksuaalit, trans-, 

inter-, muunsukupuoliset, sukupuolettomat 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- (turvaseksi, seksuaalisuus, 

päihteet), 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, oikeus määrittää kuka on luottamuksen arvoinen 

● 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” 

● ihmissuhteet, monisuhteet, parisuhteet, satunnaissuhteet 

● Seksuaalisuuden esiin tuonti osana omaa ulostuloa (seksi ja seksuaalisuus, seurustelu, fetissit) 

● Myöhäisherännäiset, seksuaalisen suuntautumisen liukuminen 

● Uskonnollinen tai kulttuurinen kaappi 

● Vammaisuus ja kaapissa olo 
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● Mielenterveys ja identiteetti 

● Tukea lapsen tultua ulos tarvitsevat vanhemmat 

● Vähemmistöstressi, sosiaaliset paineet 

● Itsesyrjintä 

● Yksinäisuus, näkymättömyys 

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

● Vertaisten tavoittaminen ryhmissä, verkossa, puhelimitse tai kahden kesken 

● Turvapaikanhakijat 

● Onnellisuusmuuri/epäluottamus viranomaisiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelusta saatu suora palaute  

Yhteydenottojen 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. Puhelun päätteeksi lähetetään palautekysely tekstiviestinä. 

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 55 asiakasta. Asiakkaat katsovat, 

että palvelu on ammattitaitoista ja että he saivat työkaluja itsetutkiskelun, oman identiteettinsä  

tai oman seksuaalisuutensa työstämiseen.  

Asiakkaat saavat tukea sinuiksi tulemiseensa ja pystyvät kohtaamaan seksuaalisen suuntautumisensa 

 ja sukupuoli-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 

 

”Tunsin saavani tukea, sillä joku viimeinkin ymmärsi minua.” 

”Sain tukea ja vinkkejä vastaisuuden varalle. Ja ihan vaan sitä, että joku kuunteli, 

kun en tunne ketään muuta, jolla olisi kokemusta tai tietoa näistä asioista.” 

”Pääsin heti keskustelemaan asiantuntevan terapeutin kanssa minua koskevista 

asioista.” 

”Akuuttia fiksua keskusteluapua.” 

”Järkeviä sanoja hämmennykseni tueksi ja neuvoja, mitä eri toimintavaihtoehtoja 

tilanteessani on.” 

”Lisätietoa, tukea, uusia näkökulmia ja toivoa.” 

”Sain parisuhteeseen apua.” 
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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. 
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Palvelun vaikuttavuudesta 

Työntekijät ovat koonneet seuraavan arvion suoraan asiakkailta kuullun palautteen perusteella. Aineistossa 

on mukana noin 120 asiakasta.  
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Yhdistyksen vertaisryhmätoiminta  
Pirkanmaan Setassa oli Tampereella, Hämeenlinnassa, Sastamalassa ja Seinäjoella yhteensä 22 vertais- ja 

toimintaryhmää. Ryhmien kokoontumiskertoja oli 300 ja ryhmissä käytiin yhteensä 3334 kertaa. Yksittäisiä 

kävijöitä oli noin 260. Osa ryhmistä toteutettiin yhteistyössä muiden järjestöjen mm. Hot ry:n, 

Sateenkaariperheiden, DreamWear club ry:n, Polyamoriayhdistyksen, Taimi ry:n, Tampereen 

vastaanottoyhdistyksen, Taakasta voimavaraksi -hankkeen, 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.  

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), arabiankielisissä 

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 ryhmänohjaajien 

viikonloppukoulutuksia.  

Vertais- ja toimintaryhmiä vuonna 2018 olivat: 

• Alkutaival - yhteistyössä Tampereen sateenkaariperheiden kanssa  

• A-team - aseksuaalien ryhmä  

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

• Ellun kanat – Tampereen Transvestiittiryhmä yhdessä DWC:n kanssa 

• Hengellinen Malkus-ryhmä yhdessä Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n kanssa 

• Hämeenlinnan sateenkaariryhmä 

• Ihan koukussa -käsityöryhmä yhdessä Sekavan kanssa  

• Lautapeliryhmä yhdessä Sekavan kanssa  

• Miesten ryhmä  

• More than the Rainbow: Englanninkielinen sateenkaariryhmä  

• Mummolaakso  

• Neurokirjon sateenkaarivertaisryhmä yhteistyössä Omavoiman kanssa 

• Nuortenryhmä  

• Nuorten aikuisten ryhmä 

• Perjantairyhmä – avoin keskusteluilta 

• Sählyryhmä yhdessä HOT ry:n kanssa  

• Sastamalan sateenkaariryhmä 

• Seinäjoen sateenkaariryhmä 
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• Sukupuolen moninaisuus -ryhmä  

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

• Sateenkaariperheiden pienten päiväryhmä Tampereen sateenkaariperheiden kanssa 

• Turvapaikanhakijavertaisryhmä yhteistyössä Tampereen vastaanottokeskuksen kanssa (ryhmiä oli 

kevään ajan kaksi) 

• Vastuullinen monisuhderyhmä yhteistyössä Polyamoria ry:n kanssa  

Ryhmien kuvaukset ja niiden toiminta vuonna 2018 

Aseksuaalien vertaisryhmä 

Ryhmä alkoi kokoontua 2 viikon välein sunnuntai-iltapäivässä syksyllä, kun ryhmälle löydettiin uudet 

vertaisvetäjät. kokoontumisissa on parhaillaan ollut 8 osallistujaa. 

Ei kaikki muumit laaksossa -mielenterveysryhmä 

Ryhmä kokoontui keskiviikkoisin 2 viikon välein. Vertaisryhmä seksuaalisesta suuntautumisesta ja/tai 

sukupuoli-identiteetistä tai sen ilmaisusta riippumatta niille, joilla on mielenterveysoireita. Ryhmä on 

ikärajaton. Ryhmällä on tasainen suosio. 

Ellun kanat – transvestiittiryhmä 

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

sukupuolen ilmaisusta kiinnostuneille. Osallistujien ikä oli keskimäärin 40-60 -vuotiaita, joukossa on 

muutamia nuoria. Se toteutetaan yhteistyössä DreamWear Clubin kanssa. 

Hengellinen Malkus-ryhmä ja sateenkaarimessut 

Avoin keskusteluryhmä hengellisyydestä kiinnostuneille sateenkaari-ihmisille. Sateenkaariyhdistys Malkus 

ry:n Taakaksi voimavaraksi-hanke 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 kokoontui kahden viikon välein tiistaisin.  

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 2018 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. Hämeenlinnan vertaisryhmästä on vähitellen muotoutumassa senioriryhmä, 

sillä osallistujien keski-ikä on yli 50 vuotta. 

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 kokoontui keväällä noin joka toinen lauantai. Syksyllä ryhmä jäi tauolle. 

Lautapeliryhmä 
Opiskelijaryhmä Sekavan ja Pirkanmaan Setan yhteispelit ovat kaikille avoimia. Tarkista pelikerrat 
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kalenterista. Iltapäivien ohjelmistoon kuuluvat enimmäkseen viimeisten parin vuosikymmenen aikana 

julkaistut lauta- ja korttipelit. Pelejä vetää Ari. Peli-iltapäivillä on myös Facebook-ryhmä. 

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

Ryhmän vetäjänä on toiminut Heikki. Vielä vuonna 2017 ryhmässä kävi kiinteä ydinporukka, mutta 

muuttojen ja muuttuneiden elämäntilanteiden vuoksi osallistujamäärä on pudonnut. 

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-

opiskelijoita sekä kantasuomalaisia, jotka haluavat treenata englannin kieltään ja ovat kiinnostuneita 

kulttuurien vaihdosta. Itsenäisyyspäivänä ryhmä järjesti englanninkielisen juhlaillan. 

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 2018 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. Tampereen kaupunki tukee Pirkanmaan Setan 

nuorisotoimintaa mm. tarjoamalla erityisnuorisotyöntekijän ryhmän käyttöön.   

Kesällä 2018 Setan avustuksen turvin järjestettiin kolmipäiväinen nuorten leiri Teiskossa. Leirille osallistui 

17 nuorten ryhmään kuuluvaa. Leiri sai hyvän palautteen ja sille toivottiin jatkoa. Leiri järjestettiin neljättä 

kertaa. 

Nuorten aikuisten ryhmä 

Nuorten aikuisten ryhmä käynnistyi syksyllä ja se kokoontui kahden viikon välein. Ryhmä on tarkoitettu 22-

29-vuotiaille sateenkaari-ihmisille. Ryhmälle oli tilausta nuorten ryhmästä ”uloskasvaneille” mutta se on 

avoin kaikille kohderyhmään kuuluville. 
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Perjantai-ryhmä 

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

leppoisassa seurassa. Ryhmä kokoontui joka toinen perjantai. Uusi ryhmä on jatkoa vanhalle Pulinatorille. 

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. 

Seinäjoen sateenkaarivertaisryhmä 

Vertaistukiryhmä on avoin kaikille sateenkaareville ihmisille seksuaalisesta suuntautumisesta tai 

sukupuolesta riippumatta. Vertaisryhmä on kokoontunut keväästä 2018 Seinäjoen kaupungin 

nuorisotiloissa joka toinen maanantai. Ryhmä on suosittu. Se on osallistunut myös Seinäjoen pride -

tapahtuman toteuttamiseen. 

Sukupuolen moninaisuus -ryhmä 

Ryhmä muuttui joka viikkoiseksi syksyllä, kun muutettiin uusiin toimitiloihin. Ryhmän suosio on kasvanut 

ryhmäkertojen lisäännyttyä. Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille transihmisille, muunsukupuolisille, 

sukupuolettomille ja muutoin sukupuoli-identiteettiään pohtiville. Ryhmän kasvaessa harkitaan tarvetta 

kohdentaa pienempiä erillisryhmiä tarkemmilla vertaisrajauksilla. 

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 -

vuotiaille, 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.  

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. Ryhmä oli syksyn tauolla. 

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 olivat toimistolla kahden viikon välein klo 10-13. 

Tampereen turvapaikkaryhmä 

Ryhmä oli suljettu vertaisryhmä turvapaikanhakijoille, jotka kuuluvat seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin. Ryhmä kokoontuu 2 viikon välein. Keväällä ryhmiä oli kaksi ja syksyllä yksi 

yhteinen. Ryhmällä on Migrin kustantama on tulkki. Ryhmä toteutettiin Tampereen vastaanottokeskuksen 

tuella ja yhteistyöllä. 
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Vagabondi-ryhmä 

Ryhmä koostui yhdistyksen alkuvuosina vaikuttaneista veteraaneista ja aikalaisista, mutta myös muut 

ikäihmiset ovat tervetulleita mukaan. Seniorit kokoontuvat noin kerran kuussa torstai-iltapäivisin. 

Vastuullinen monisuhderyhmä  
Vertaisryhmä on tarkoitettu vastuullisissa monisuhteisessa eläville ihmisille. Ryhmä on Polyamoria – 

Monisuhteisuusyhdistys Ry ja Pirkanmaan Setan yhteistyössä mahdollistama. Ryhmä kokoontui kerran 

kuussa. Ryhmä jää tauolle vuonna 2018 vetäjän muutettua eri paikkakunnalle. 

Sinuiksi-chat-vertaisia yhteistapaamisessa. 

 

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 

mahdollisuus kotipaikastaan riippumatta saada ajantasaista ja suoraa tukea. Sinuiksi-chattien tavoitteena 

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

Vuonna 2018 Sinuiksi-chattejä oli yhteensä 61 kertaa. Chateissä oli yhteensä 399 osallistumiskertaa, eli 

keskiarvona 6,5 käyntiä/ryhmä. Mukana ryhmäkerroissa on neljä Taakasta voimavaraksi -hankkeen ja kaksi 

Perhesuhdekeskuksen työntekijöiden vetämää chattiä. Vuonna 2018 kokeiltiin tarkemmin rajattuja chat-

teemakertoja hyvällä menestyksellä. 

Sateenkaarevia chat- keskusteluryhmiä oli viidessä eri teemasta:  

● Sateenkaarinuorten keskustelu 

● Sateenkaariseniorit 

● Sukupuoltaan pohtivien keskustelu, joissa täsmäaiheina transvestisuus, muunsukupuolisuus, 

sukupuolettomuus ja transfeminiinisyys 
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● Seksuaalista suuntautumista pohtivien keskustelu, joissa täsmäaiheina aseksuaalisuus, bi/pan, homous 

ja lesbous 

● Hengellinen keskustelu Yhteistyössä Taakasta voimavaraksi -hankkeen kanssa, joissa aiheina oli 

karismaattisuus, eheytys, islam ja lestadiolaisuus. 

● Perhesuhdekeskus veti kaksi chattia sateenkaari-ihmisten läheisille ja omaisille. 

● Lisäksi kokeiltiin uusina aiheina myöhäisherännäisyyttä, chattiä objektiseksuaaleille ja yö-chättiä. 

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 tai 

mielenterveydestä omien kokemustensa pohjalta. 

Puhelinvertaiset ovat luotettavia vapaaehtoisia, joilla on 

vaitiolovelvollisuus. Vertainen on kanssaihminen, joka on kokenut 

tai on läpikäynyt jotain samantapaista omassa elämässään. 

Sinuiksi-puhelinvertaisina toimivien vapaaehtoisten kuvaukset 

löytyvät osoitteesta: https://www.sinuiksi.fi/puhelinvertaiset 

Vuonna 2018 järjestettiin kaksi vertaiskoulutusta chat-verkkovertaisille ja puhelinvertaisille. 

Vertaiskouluttajakoulutukseen osallistui 25 henkeä. Vertaisilta on kerätty palautetta heidän saamastaan 

koulutuksesta ja työnohjauksesta. 

Sinuiksi-aineiston pohjalta tehtävät tutkimukset 

 

17.05. 

Joulukuussa 2016 valtakunnallinen Sinuiksi-palvelu teki laajan Minun kaappini -verkkokyselyn seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluville henkilöille. Kyselyssä haluttiin kartoittaa ajantasaista kokemustietoa 

seksuaalisen suuntautumisen, romanttisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun 

itsemäärittelystä, oletuksista, ennakkoluuloista sekä erityisesti ulostulokokemuksista, sen mahdollisesta 

paineesta ja merkityksestä. 

Verkkokyselyssä lähes tuhat vastannutta kertoi omin sanoin, millainen heidän kaappinsa on hyvässä ja 

pahassa. Miltei sata vastannutta ei anonyymiä kyselyä lukuun ottamatta ollut kertonut itsestään kellekään. 

Yhteishanke on osa Åbo Akademin satsausta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tutkimukseen ja 

yliopiston profiloituminen vähemmistötutkimuksen osa-aluetta. Kyselyaineistoon perustuvan tutkimuksen 

on tarkoitus valmistua tämän vuoden lopussa. Odotamme mielenkiinnolla miltä ulostulon merkitys, 

identiteettimääritelmät, moniperustainen syrjintä ja arki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

näkökulmasta näyttävät tässä ajassa. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat jäävät herkästi näkymättömiksi elämän eri alueilla kuten 

perheessä, koulussa, töissä, terveyden- ja sosiaalihuollossa tai virastoissa. 
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Seksuaalinen suuntautuminen ja/tai sukupuoli-identiteetti ilmenevät vasta, kun henkilö määrittelee itsensä 

kertomalla suuntautumisestaan tai identiteetistään – seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille tämä tarkoittaa 

kaapista ulostuloa. Kaapista ulostulo ei yleensä jää yksittäiseen kertaan, vaan ulostuloja tehdään oman 

harkinnan mukaan pitkin elämää. Monet ovat oikeutetusti tarkkoja yksityisyydestään, osalle taas avoimuus 

on osa identiteettiä. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kuuluvat samanaikaisesti moniin muihin enemmistöihin ja 

vähemmistöihin riippuen mm. syntyperästä, iästä, perhe- tai suhdemuodosta, terveydentilasta tai 

sairaudesta, poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta, kansalaisuudesta, 

elämänkatsomuksesta, vammaisuudesta, kielestä tai sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta. 

18.6. 

Terveystieteiden kandidaatti Salla Merikari Tampereen Yliopistosta tutkii ensi vuonna valmistuvassa Pro 

Gradu -tutkielmassaan yhdenvertaisuuden toteutumista sosiaali- ja terveysalalla. Aineistona Merikari 

käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tehdyn Kaapitatko -kyselyn ja seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöille suunnatun Minun kaappini -kyselyn tuloksia. Sinuiksi-palvelu keräsi aineistot. 

Tutkielman tarkoituksena on kuvata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksia kohtaamisesta 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Pro Gradu valmistuu ensi vuonna ja työtä ohjaa FT, TtL, dosentti 

Jari Kylmä Tampereen Yliopistosta. 

Syksyllä 2018 Helsingin kaupunginteatterin Kinky Boots -musikaalin näyttelijät keräsivät ensi-iltalahjojen 

sijaan kolehdin annettavaksi musikaalin teemaan sopivalle hyväntekeväisyyskohteelle. Näyttelijät kokivat 

että, palvelu toteuttaa käytännössä sitä, minkä musikaali pukee sanoiksi: hyväksy itsesi, ole oma itsesi ja 

anna kaikkien muidenkin olla sellaisia kuin he ovat. 
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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 2018 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. Mari Heinonen toimi 

Sepäse-pajojen koordinaattorina (kuvassa). 

Sinuiksi-koulutukset ja -tapahtumat 

Yhdistys toteutti 54 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 990 

henkeä.  Koulutuslistaus on tapahtumakertomuksen lopussa. 

Yhdistys näkee kaikki tapahtumansa mahdollisuutena tehdä toimintaansa näkyväksi. Kaikkiaan yhdistys 

järjesti itse ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 45 tapahtumaa niihin kuului mm. Leimarit, 

Pirkanmaan pride -viikko ja Vinokino-näytöksiä.  Kaikki tapahtumat tavoittivat 6000 kävijää. 

Tapahtumalistaus on tapahtumakertomuksen lopussa. 

Leimarit 

Pirkanmaan Setan legendaariset Leimarit-bileet täytti 30 vuotta. Bileet järjestettiin kahdeksan kertaa. 

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

Tapahtuma kokoaa kerralla noin 400 kävijää. Leimarit oli ehdolla vuoden sateenkaaribile-paikaksi QX-

gaalassa. 
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Pirkanmaan Pride 

Pirkanmaan pride -viikko 4.-10.6. käsitti yli 30 tapahtumaa, joihin osallistui yli 3200 kävijää. Pelkästään 

marssilla oli yli 2000 osallistujaa. Pirkanmaan pride sisälsi asiaa, keskusteluja, mahdollisuuksia päästä 

käsittelemään tässä hetkessä pinnassa olevista aiheista, työpajoja, taidetta, yhdenvertaisuutta, 

sensitiivisyyttä, yhdessä oloa, yhteisöllisyyttä, näkymistä, iloa ja viihdettä. 

Vuoden 2018 Pirkanmaan pride -viikko oli rakentava yhteiskunnallinen tapahtumaviikko, joka tarkastelee 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämää, arkea ja mahdollisuuksia olla oma itsensä, unohtamatta 

riemua ja juhlimista. Pirkanmaan pride -koordinaattorina toimi Riku Karppinen, jonka apuna oli joukko 

vapaaehtoisia sekä useita yhteistyökumppaneita ja moniosaajia. Pride-viikko tehdään vapaaehtoisvoimin, 

rakkaudesta lajiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkanmaan pride -viikon palautekyselyyn vastasi 36 henkeä. 
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Miesten seitsemännessä divisioonassa ja 35-vuotiaiden kakkosdivisioonassa pelaavan Soho Sporting 

Society:n joukkueet halusivat keväällä 2018 edistää yhdenvertaisuutta urheilukentillä ja pukuhuoneissa 

pelaamalla joukkuepaidoissa, joissa komeilee Pirkanmaan Setan ry:n logo. Asiasta sovittiin alustavasti jo 

kaksi vuotta sitten, ja nyt kun paitojen uusiminen tuli ajankohtaiseksi ja päätimme aloittaa yhteistyön juuri 

sopivasti Pirkanmaan pride -viikkoa 4.-9.6. ennakoiden. 

Medianäkysyys  
Pirkanmaan Setan tapahtumista ja palveluista tiedotettiin järjestön internetsivuilla, tapahtumakalenterissa, 

Facebook-sivuilla, Instagramissa ja Twitterissä. Yhdistys tiedotti niin suurelle yleisölle, jäsenilleen, 

kannatusjäsenilleen ja vapaaehtoisilleen toiminnastaan ja tulevista tapahtumistaan. Yhdistyksen Sesam-

lehteä ei julkaistu vuonna 2018. 

Yhdistyksellä oli neljä kertaa vuoden aikana kolumnivuoro Tamperelaisessa. Niiden lisäksi medianäkyvyys 

on ollut aiemmin vuosiin verrattuna huomattavan suurta uutisia ja haastatteluja saatiin mm. Ylelle, 

Aamulehteen ja Helsingin sanomiin Sinuiksi-palvelun aiheista ja Pirkanmaan pride -marssin aiheuttamasta 

kohusta, kun Ratinan kauppakeskus ei aluksi aikonut antaa marssille lupaa lähteä aukioltaan. 

Vuotta 2018 väritti somekohuista johtunut tarve reagoida erilaisiin tilanteisiin. Yhdistyksen omasta 

toiminnasta johtunut somehuomio keskittyi Turvallisen ulostulo -oppaan osaan, joka käsitteli lapsikohtaista 

suuntautumista. Seksuaalisuus on myös rajoja -niminen vastine (18.8.) löytyy mediakoonnista. 
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Uutisnostot ovat listattu loppuun, niitä oli kaikkiaan 24 kappaletta. Levikki-, kuuluvuus-, ja verkkojulkaisujen 

seuraajalukujen perusteella medianäkyvyys kattoi miljoona henkeä. 

Vaikuttamistyö ja aloitteet 
Yhdistys jatkoi tiivistä yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa, jotta kaupungin 

yhdenvertaisuussuunnitelma saataisiin vastaamaan paremmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

tilannetta. Yhteistyötä edisti Oikeusministeriön ja Seta ry:n Rainbow rights -hanke, jonka yhtenä 

kohdekaupunkina Tampere oli.  Toiminnanjohtaja osallistui oikeusministeriön työryhmään, jossa 

valmisteltiin opasta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomiointiin sote-palveluissa. 

Kaupunki halusi syventää yhteistyötä nuorisopalvelujen osalta tarjoamalla erityisnuorisotyöntekijän 

nuortenryhmän avuksi. Kaupunki on myös jatkanut sateenkaarisenioritalon kehittämistä. Tarkoitus on 

sitouttaa kilpailutuksen yhteydessä vanhuspalveluja tarjoava yritys noudattamaan sensitiivisiä 

toimintaperiaatteita. Nuorisopalveluissa aloitettiin maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 20-vuotiaille 

tamperelaisille. Jaossa on kondomeja ja nuorisoneuvola huomioi seksuaaliterveysvalistuksessa myös 

sateenkaarinuoret.  

Transpoliklinikoiden eriävä linja muunsukupuolisille tarjotuissa palveluissa johti vuoropuheluun Tampereen 

transpolin kanssa. Keskustelun myötä varmistamaan, että hoidot yhä jatkuvat, mutta parhaillaan tehdään 

kansallista hoitokäytäntöä, jotta hoitolinja yhtenäistyisi myös Helsingissä. 

Sinuiksi-palvelu kokosi yhteistyössä Hesetan kanssa turvapaikkahakuohjeen seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluville. Ohje käännettiin englanniksi ja arabiaksi. Työntekijät kävivät viisi 

kertaa oikeudessa todistamassa asiantuntijoina seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-

identiteetistä. 

Yhdistys teki elokuussa kaksi aloitetta kattojärjestö Setalle, jotka käsiteltiin edustajakokouksessa 

marraskuussa. Aloitteet koskivat aseksuaalisuuden tunnustamista seksuaalisena suuntautumisena ja 

seksuaaliterveyden huomiointia Setan vaikuttamistyössä. Aloitteet ovat liitteinä. 

Aseksuaalisuutta koskevassa aloitteessa Pirkanmaan Setan kanssa olivat mukana: Jyväskylän Seta ry, Dream 

wear Club ry, Heseta ry, Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry, Saimaan Seta ry, Savon Seta ry, Oulun Seta ry ja 

Turun seudun Seta ry. 
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Liitteet: Tapahtumalistaus vuonna 2018 

• 08.01. Yhdenvertaisuus- koulutus Loimaan lukion opettajille (30) 

• 18.01. Yamk:ssa seniorityön ammattilaisten koulutus, Hki (20) 

• 20.01. Vuoden aloittajaisLeimarit 

• 25.01.  Haavoittuvuuden haltuunotto - keskustelussa Hki (40) 

• 26.01. Aman – Safety -turvapaikkavertaisryhmä käynnistyy 

• 29.01. Pirkanmaan Setan ryhmänohjaajien ensimmäinen yhteistapaaminen (12). 

• 05.02. Lahden kaupungin nuoriso-ohjaajien koulutus (30) 

• 05.02. Lahden Setan nuorten ryhmässä kylässä (13) 

• 10.02. Mummolaakson Talvikin tanssit (125) 

• 12.02. Tyttöjen tupa kylässä (8) 

• 15.02. Seinäjoen sateenkaariryhmässä kylässä, kokoontuu kaupungin nuorisotiloissa (15) 

• 17.02. Sateenkaarimessu Finlaysonin kirkossa, Tampereen seurakunnat, Malkus-ryhmä (40) 

• 05.03. Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoisten koulutus (30) 

• 13-28.03. Kevään sepäse-työpajat Tampereen yläkouluissa 8.-luokkalaisille, 70 työpajaa (840) 

• 23.03. Sepäse på svenska i Svenska samsskolan i Tammerfors, yhdessä Regnbågankanin kanssa 

• 08.05. Yhdenvertaisuus-paja, Sosionomipäivillä (20) 

• 08.03. Tasova-koulutus yhdenvertaisuudesta (15) 

• 10.03. FilkkariLeimarit 

• 15.03. Yhdistyksen kevätkokous (12) 

• 21.03. Setan työntekijäpäivä (10) 

• 04.04. Rainbow Rights -koulutus (10) 

• 12.04. SPR:n turvatalon koulutus (15) 

• 13.04. Seurakunnan perhediakonien koulutus (20) 

• 21.04. Sateenkaarimessu Finlaysonin kirkossa, Tampereen seurakunnat, Malkus-ryhmä (40) 

• 24.04. Taakasta voimavaraksi -yhteistyötapaaminen 

• 25.04. Trasekin yhteistyökokous 

• 27.04. Kohtaamispaikkapäivät, Kuivaamo (20) 

• 26.06. Oikeusministeriössä, yhdenvertaisuustyöryhmä 

• 28.04. WappuLeimarit 

• 28.04. Setan ryhmänohjaajakoulutus, Hki (25) 

• 29.04. Setan ryhmänohjaajakoulutus, Hki (25) 

• 08.05. Seinäjoki Pride -viikon avajaiset (20) Seinäjoella 

• 09.05. Sepäse-esittely terveystiedonopettajille (10) 

• 14.05. Yhteistyö Åbo Akademin kanssa kappi-aineiston pohjalta 

• 17.05. Homo- ja transfobianvastaisen päivän hartaus yhdessä Malkuksen kanssa (20) 

• 19.05. DWC:n vuosikokous, Hauho (20) 

• 19.05. Tusetan ryhmänohjaajakoulutus (10) 

• 25.05. Lapsiasianvaltuutetun pyöreänpöydän kokous sateenkaarinuorista 

• 04.06. Muutto uuteen toimistoon 

04.06. Pirkanmaan pride -viikko käynnistyy 

Maanantai 4.6. 

• Maksuton seksitautien testaus miehille, Hivpoint 

• Sateenkaarisalsa-workshop, Studio Move, Juhlatalonkatu 7 

• Keskustelua seksistä homo- ja bi/pan-miesten kesken 

• Sinuiksi-chat seksuaalivähemmistöille 
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Tiistai 5.6. 

• Keskustelua seksistä lesbo- ja bi/pan-naisten kesken 

• Speed Friending – pikakaverihaku 

• Nautinnon pyhyys – rakkaudellinen kehomietiskely, hieman historiaa ja hetken taikaa. Taakasta 

voimavaraksi -hanke. 

Keskiviikko 6.6. 

• Hiv-pikatestausta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille maksutta ja ilman ajanvarausta 

• Nuortenryhmä 

• Ei Kaikki muumit laaksossa – sateenkaareva mielenterveysryhmä 

• Keskustelua seksistä sukupuolen moninaisuuden kirjoon kuuluvien kesken. Keskustelun 

johdattelijana toimii Kasper Kivistö Trasekista. 

• Musabingo & Karaoke. Night Club Mixei. Bingojuontajana toimii Mr GayFinland 2018 -finalisti Väinö 

Kähkönen.  

Torstai 7.6. 

• Seniori-kahvit 

• Bändi- ja rytmipaja, Pinninkatu 45, Tampere. Tervetuloa soittamaan yhdessä erilaisilla 

bändisoittimilla ja rytmejä mm. sambarummuilla.  

• Keskustelu aseksuaalisuudesta 

• More than the rainbow 

• Kukkaistanssit, Night Club Mixei 

• Sinuiksi-puhelinpäivystys 

Perjantai 8.6. 

• Sinuiksi-chat senioreille 

• Sateenkaarikassityöpaja, Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8 

• Rakkaussuhdeperjantai, Monitoimitalo 13, Perhesuhdekeskus  

• Turvasana: Lämmöllä BDSM:sta -keskusteluilta 

• Burleski show, Night Club Mixei, Itsenäisyydenkatu 7-9 

Lauantai 9.6. 

• Tampereen Sateenkaariperhetapaaminen, Huushollissa, Hämeenpuisto 10 

• Kulkueen järjestäytyminen Ratinan aukiolla  

• Puistojuhla, Laikunlava 

o Maco Oey, Sateenkaarilaulu 

o Jere Sivonen, Erilainen nainen -drag show 

o Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pekka Salmi, sateenkaarirauhan julistus 

o Kortteli 75 

o Karkotetut 

o Puistojuhlan juonsi Sonja Huhtaniska. 

 

• Sateenkaarimessu, Vanha kirkko, Keskustori 

• Tarinaklubi, Yo-talo, Kauppakatu 10 

• PrideLeimarit®, Yo-talo, Kauppakatu 10 | K18 
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• Gothic Night – Summer Night, Night Club Mixei, Itsenäisyydenkatu 7-9 

Sunnuntai 10.6. 

• Opastettu kierros WITH ALL MY LOVE -näyttelyynTampereen taidemuseo, Puutarhakatu 34 

• Miten lapsia tehdään -tilaisuus 

 

• 21.06. Yhdenvertaisuus-koulutus Tampereen vastaanottokeskuksessa (10) 

• 26.05. Pirkanmaan Setan ryhmänohjaajien tapaamine (uusi toimisto), (6) 

• 27.06. Väestöliiton podcast aseksuaalisuudesta, Hki 

• 28.06. Aseksuaalien vertaistapaaminen osana Helsinki pride-viikkoa (30) 

• 21.07. Leimarit 30-vuotta juhlavuoden aloitus 

• Protu-leirivierailut kesällä: (10.6.) Lähdekorpi, (17.6.) Kivijärvi, (1.7.) Salmi, (8.7.) Salmi, (9.7.) 

Antaverkka, (15.7.) Salmi, (16.7.) Antaverkka, (5.8.) Vahojärvi, (5.8.) Salmi 

• 10.-12.08. Pirkanmaan Setan nuortenryhmän leiri Teiskossa (18) 

• 21.08. Hivpointin työyhteisöpäivä Tampereella (15) 

• 25.08. QX-gaala Helsingissä, Leimarit ehdolla vuoden bile-paikaksi (50) 

• 28.08. Hämeenlinnan sateenkaariryhmässä kylässä 

• 30.08. Vihapuheverkosto Tampereen Setlementti (20) 

• 03.09. Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelinpäivystäjien koulutus Helsingissä (70) 

• 06.09. Moninaisuus-seminaari, Kanta-Hämeen Mielenterveysomaiset ry, Forssa (20) 

• 09.09. Oikeusministeriön yhdenvertaisuustyöryhmä (10) 

• 08.09. Sinuiksi-puhelinvertaisten tapaaminen (10) 

• 11.09. Yhteistyötapaaminen Tampereen nuorten turvatalolla (8) 

• 15.09. SyksynaloitusLeimarit 

• 19.09. Aspa-säätiön voimaa seksuaalisuudesta -koulutus (10) 

• 22.09. Sateenkaarimessu Finlaysonin kirkossa, Tampereen seurakunnat, Malkus-ryhmä (40) 

• 03.10. Tukinetin verkostopäivä Helsingissä (40) 

• 03.10. Tays, trans-hoitopolun suunnittelu (8) 

• 05.10. Sopu- ja Didar-yksiköiden tapaaminen Taakasta voimavaraksi -hankkeen kanssa (10) 

• 05.10. Toimiston avoimet ovet ammattilaisille (20) 

• 06.10.2018 Kouluttajien lisäkoulutus TuSetalla (8) 

• 08.10. Tampereen Setlementin Rikosuhripäivystys ja Välitä-yksikkö kylässä (6) 

• 11.01. Kinky Boots -musikaalin näyttelijöiden kokoaman lajoituksen luovutus Sinuiksi-palvelulle 

• 13.10. Sinuiksi-chat-vertaisten tapaaminen (12) 

• 16.10. Pohjois-Karjalan Setan ryhmänohjaajien tapaaminen Joensuussa (7) 

• 17.10. Väestöliitto kylässä toimistolla 

• 20.10. Nuortenryhmien ohjaajien koulutus Tampereella (22) 

• 22.10. Vanhusten palvelujen ammattilaisten koulutus toimistolla (20) 

• 22.10. Avoimet ovet toimistolla kaikille (9) 

• 24.10. Sastamalan vertaisryhmässä kylässä (10) 

• 29.10. Pirkanmaan Setan ryhmänohjaajien tapaaminen (8) 

• 05.11-22.11. Syksyn Sepäse-työpajat Tampereen yläkouluissa 8.-luokkalaisille, 100 työpajaa 

(1200) 

• 10.11. Leimarit 

• 16.11. Seksuaalisuus-luento Taysin ammattilaisille (40) 

• 17.11. Sateenkaarimessu Finlaysonin kirkossa, Tampereen seurakunnat, Malkus-ryhmä (40) 
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• 21.11. Sateenkaari-ihmisten läheisille suunnattu Läheisinfo järjestetään Tampereen pääkirjastossa 

Metsossa, yhdessä Perhesuhdekeskuksen kanssa 

• 21.11. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus Tyttöjen talolla (14)  

• 24.-25.11. Setan edustajakokous Tampereella, Pirkanmaan Seta ry teki aloitteet aseksuaalisuudesta 

ja seksuaaliterveyden huomioinnista (70) 

• 17.11. Sateenkaarimessu Finlaysonin kirkossa, Tampereen seurakunnat, Malkus-ryhmä (40) 

• 27.11. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, Tampere Sopimusvuori (20) 

• 28.11. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, lääketieteen opiskelijoiden SULLE-projekti (35) 

• 29.11. viharikos-koulutus Poliisikorkeakoululla (20) 

• 01.12. Perhesuhdekeskuksen rakkaussuhdetuokio Tampereella (6) 

• 03.12. Mr. Gay Finland kylässä miesten ryhmässä 

• 06.12. Independence day party in English (10) 

• Tampereen Vinokino -kolme näytöstä (80) 

• 7.12. Rift 

• 8.12. Thelma 

• 9.12. Just Charlie 

• 08.12.2018 Pikkujoulu/synttäriLeimarit 

• 10.12. Paneeli hyvistä väestösuhteista ja yhdenvertaisuudesta Monitoimitalolla (25) 

• 15.12. Yhdistyksen syyskokous ja pikkujoulut 
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Liitteet: mediaosumat vuonna 2018 

• Kotiliesi. tammikuu/2018: https://kotiliesi.fi/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/sukupuolensa-korjannut-

samuel-ihmiset-suhtautuvat-eri-lailla-naisiin-kuin-miehiin/?fbclid=IwAR0NB3MYNzGLvFjIF56Ivbf28-

8sImeGvMMHBW5EnfAjpfFDgDDVNPP9NuM 

• QX: 16.1. 2018: Seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on selvästi kohonnut itsemurhariski: 

https://www.qx.fi/yhteiskunta/236559/seksuaalivahemmistoihin-kuuluvilla-nuorilla-on-selvasti-

kohonnut-

itsemurhariski/?fbclid=IwAR2yIqJnm06mbP_BhFiNrMilktrkhNr0m48HWgU8fznSth7VkoFinS1wY44 

• Yle 23.02. Tiukasti vakaumuksellisen kodin varjopuolet: sateenkaarinuori karkotetaan perheestään 

tai pahoinpidellään – jotkut ajautuvat itsemurhaan: https://yle.fi/uutiset/3-

10084190?fbclid=IwAR1nr5QOIDt52Np6vmwCoG9ouG8b1ebdvlDpgJzkKw_G0VY7OaKiOM6CKsA 

• Tamperelainen 10.2.: Kolumni: Pakene henkesi edestä 

https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/607950-kolumni-pakene-henkesi-

edesta?fbclid=IwAR1E07vll0Hxjrj-ghhA3D7ORXuFdr3vn9RlvqetDB-kCApVPSBltZWflkk 

• Yle 31.3.: Homon on pakko tulla nopeasti kaapista turvapaikkaprosessissa: "Kaikkea varjostaa 

suunnaton häpeä ja inho": https://yle.fi/uutiset/3-10125446?utm_source=facebook-

share&utm_medium=social&fbclid=IwAR3XyZZSETX8QWMpOFOqvoGID8JzwxOUJo7-

z6JLGbwkW3Xrojsa9zVpDlc 

• Yle Sunnuntaivieras: 11.3. Setan toiminnanjohtaja: Kaapissakin voi olla hyvä olla: 

https://areena.yle.fi/1-4357192?autoplay=true&fbclid=IwAR09d4eQbM-vtpPpk-

zthsaBtMqUz0d3WxKsuIzMmplcMOiUt6rhP3c2AhI 

• Tampereen kaupungin tiedote. 24.4. Koulujen Sepäse-päivä puhuu suoraan seksuaalisuudesta: 

https://www.tampere.fi/tampereen-

kaupunki/ajankohtaista/artikkelit/2018/04/24042018_1.html?fbclid=IwAR3zretYN3KAh6l4lQ-

4lBqWVw7vvr3yKodOczl3qZNEhPHCgGEJ7c35-MY 

• Tamperelainen 9.5. Kolumni: entä jos en harrastakaan seksiä: 

https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/659715-kolumni-enta-jos-en-harrastakaan-

seksia?fbclid=IwAR1zJDifviACWjRZulHdh5l--YMry8XiLWRU71UZOqAyi6gJtnNd-jww1EY 

• Åbo akademi 17.5. Åbo Akademin ja Sinuiksi-palvelun yhteishanke: Minun kaappini – miltä ulostulo 

tuntuu ja miten se vaikuttaa tänä päivänä https://www.abo.fi/fi/uutiset/minun-kaappini-milta-

ulostulo-tuntuu-ja-miten-se-vaikuttaa-tana-paivana/?fbclid=IwAR1AjNa6QOIiADQlpfLPdwMNaUk-

kf9GSHpABjr-iOeTbib5QRWmr0eh1q4 

• Aamulehti 30.5. Ratinan kauppakeskus kielsi Pride-kulkueen sisäpihaltaan ja synnytti kohun: 

https://www.aamulehti.fi/uutiset/ratinan-kauppakeskus-kielsi-pride-kulkueen-sisapihaltaan-ja-

synnytti-kohun-kertoo-nyt-ylireagoineensa-ja-toivottaa-kulkueen-tervetulleeksi-200978906 

• Yle 30.5. Tamperelainen kauppakeskus taipui kritiikin edessä: Pride-marssi saa alkaa Ratinan 

aukiolta: https://yle.fi/uutiset/3-10229691?utm_source=facebook-

share&utm_medium=social&fbclid=IwAR03SM6HGaaaKGNi4H20lEasI1ApUk3n89eWCLXL7pYgKsAv

hRpbZviEkH0 

• Helsingin sanomat 30.5. Tamperelainen kauppakeskus kielsi ensin Pride-kulkueen alueellaan ja 

vetosi ”puolueettomuuteen”, kritiikki sai vetäytymään: ”Ymmärrettiin, että tehtiin väärä ratkaisu”: 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000005699755.html?fbclid=IwAR3zzgHIBgHOtrcOuQwwo7OmZSc1vsYcp8tWIlTR0zSToseyawUwaz

n9p3U 

https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/607950-kolumni-pakene-henkesi-edesta?fbclid=IwAR1E07vll0Hxjrj-ghhA3D7ORXuFdr3vn9RlvqetDB-kCApVPSBltZWflkk
https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/607950-kolumni-pakene-henkesi-edesta?fbclid=IwAR1E07vll0Hxjrj-ghhA3D7ORXuFdr3vn9RlvqetDB-kCApVPSBltZWflkk
https://yle.fi/uutiset/3-10125446?utm_source=facebook-share&utm_medium=social&fbclid=IwAR3XyZZSETX8QWMpOFOqvoGID8JzwxOUJo7-z6JLGbwkW3Xrojsa9zVpDlc
https://yle.fi/uutiset/3-10125446?utm_source=facebook-share&utm_medium=social&fbclid=IwAR3XyZZSETX8QWMpOFOqvoGID8JzwxOUJo7-z6JLGbwkW3Xrojsa9zVpDlc
https://yle.fi/uutiset/3-10125446?utm_source=facebook-share&utm_medium=social&fbclid=IwAR3XyZZSETX8QWMpOFOqvoGID8JzwxOUJo7-z6JLGbwkW3Xrojsa9zVpDlc
https://www.aamulehti.fi/uutiset/ratinan-kauppakeskus-kielsi-pride-kulkueen-sisapihaltaan-ja-synnytti-kohun-kertoo-nyt-ylireagoineensa-ja-toivottaa-kulkueen-tervetulleeksi-200978906
https://www.aamulehti.fi/uutiset/ratinan-kauppakeskus-kielsi-pride-kulkueen-sisapihaltaan-ja-synnytti-kohun-kertoo-nyt-ylireagoineensa-ja-toivottaa-kulkueen-tervetulleeksi-200978906
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• Ranneliike 30.5. kauppakeskus sallii kokoontumisen: 

https://ranneliike.net/uutiset/14880/tampereen-pride-kulkueen-lahto-sittenkin-ratinanaukiolta-

kauppakeskus-sallii-kokoontumisen 

• Aamulehti09.06. Translaki puhutti Pride-kulkueessa – Setan ja Ratinan kauppakeskuksen välit ovat 

kunnossa https://www.aamulehti.fi/uutiset/translaki-puhutti-pride-kulkueessa-setan-ja-ratinan-

kauppakeskuksen-valit-ovat-kunnossa-201003309 

• Iltalehti 30.6. Mistä homokammo kertoo? 

https://www.iltalehti.fi/rakkausjaseksiartikkelit/a/201806292201040764 

• Iltalehti 8.07. 11 homoseksimyyttiä murskaksi: Tiesitkö tätä itsekään? 

https://www.iltalehti.fi/rakkausjaseksiartikkelit/a/201806292201040749 

• Iltalehti 8.07. Mitä heterot voisivat oppia kaikilta muilta seksissä? 

https://www.iltalehti.fi/rakkausjaseksiartikkelit/a/201806292201040918 

• Ylen alue tv-uutiset 30.8. Transpolin tilanne: https://areena.yle.fi/1-

4492390?autoplay=true&fbclid=IwAR2efP_fOMx4AH74tFTdrhkT_nh5yewMxgWKpzvncLMwNsd8ut

AD5DZkKRw 

• Yhdistyksen oma vastine (18.8.): Seksuaalisuus on myös rajoja: 

http://www.pirkanmaanseta.fi/seksuaalisuus-myos-rajoja-vastauksia-ulostulo-oppaasta-saatuun-

palautteeseen/ 

• Tamperelainen 5.9. Ensitreffit maistraatissa: https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/700343-

kolumni-ensitreffit-

maistraatissa?fbclid=IwAR2FD80rbWT4gkZHI3An97HE0Ze37xkFld1ISA7xzTjupwI_KHze5h-5Qnw 

• Yle 9.9. Lapseni kertoo olevansa muuta sukupuolta – miten tuen? 10 vinkkiä vanhemmille: 

https://yle.fi/uutiset/3-

10380287?fbclid=IwAR18UsvDX5brWPyYwVYNwlpPoOB4zERFsNlrBbcHOK0le1pGzX3gQwglwXk 

• Alueviesti, Sastamala. 30.10. Ihmisiä tulee kunnioittaa sellaisina kuin he ovat. 

• Kotimaa24 04.12. Kutsuvat sitä rakkaudeksi -opas sai joukon terveydenhuollon ammattilaisia 

vetoamaan lapsiasiavaltuutettuun: https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/kutsuvat-sita-rakkaudeksi-

opas-sai-joukon-terveydenhuollon-ammattilaisia-vetoamaan-lapsiasiavaltuut/?fbclid=IwAR3-

8NnvRRxqLHT-G9mpxzwiuoisjLFeBhQ_Ic1ZNGl89A8lfIZtEWKgblE 

• Helsingin sanomat 23.12. Yhä useampi kunta tarjoaa ilmaista ehkäisyä nuorille, mutta se tarkoittaa 

yleensä raskauden ehkäisyä – seksuaalivähemmistöt vaarassa unohtua: 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000005945638.html?share=413d18a87bb95197a9914151b96c604f&fbclid=IwAR2-

HDUsDj7A0PQngLrNswaJO9KcmLHM7qvmpBcdZou5RFMNI1n82se7rWc 

• Tamperelainen 28.12. Kolumni. Eheytystä ei tunnisteta sote-palveluissa: 

https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/732304-kolumni-eheytysta-ei-tunnisteta-sote-palveluissa 

  

https://ranneliike.net/uutiset/14880/tampereen-pride-kulkueen-lahto-sittenkin-ratinanaukiolta-kauppakeskus-sallii-kokoontumisen
https://ranneliike.net/uutiset/14880/tampereen-pride-kulkueen-lahto-sittenkin-ratinanaukiolta-kauppakeskus-sallii-kokoontumisen
https://www.iltalehti.fi/rakkausjaseksiartikkelit/a/201806292201040764
https://areena.yle.fi/1-4492390?autoplay=true&fbclid=IwAR2efP_fOMx4AH74tFTdrhkT_nh5yewMxgWKpzvncLMwNsd8utAD5DZkKRw
https://areena.yle.fi/1-4492390?autoplay=true&fbclid=IwAR2efP_fOMx4AH74tFTdrhkT_nh5yewMxgWKpzvncLMwNsd8utAD5DZkKRw
https://areena.yle.fi/1-4492390?autoplay=true&fbclid=IwAR2efP_fOMx4AH74tFTdrhkT_nh5yewMxgWKpzvncLMwNsd8utAD5DZkKRw
https://yle.fi/uutiset/3-10380287?fbclid=IwAR18UsvDX5brWPyYwVYNwlpPoOB4zERFsNlrBbcHOK0le1pGzX3gQwglwXk
https://yle.fi/uutiset/3-10380287?fbclid=IwAR18UsvDX5brWPyYwVYNwlpPoOB4zERFsNlrBbcHOK0le1pGzX3gQwglwXk
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005945638.html?share=413d18a87bb95197a9914151b96c604f&fbclid=IwAR2-HDUsDj7A0PQngLrNswaJO9KcmLHM7qvmpBcdZou5RFMNI1n82se7rWc
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005945638.html?share=413d18a87bb95197a9914151b96c604f&fbclid=IwAR2-HDUsDj7A0PQngLrNswaJO9KcmLHM7qvmpBcdZou5RFMNI1n82se7rWc
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005945638.html?share=413d18a87bb95197a9914151b96c604f&fbclid=IwAR2-HDUsDj7A0PQngLrNswaJO9KcmLHM7qvmpBcdZou5RFMNI1n82se7rWc
https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/732304-kolumni-eheytysta-ei-tunnisteta-sote-palveluissa
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Liitteet: vahvistettu strategia 

 

STRATEGIA  
Pirkanmaan SETA ry:n hallitus esitteli tämän strategiaehdotuksen hyväksyttäväksi syyskokouksessa 15.12. 
yhdistyksen viralliseksi strategiaksi. Kokouksessa käydään aiheesta keskustelu ja esitellään strategiantyön 
eri vaiheet. Strategia olisi voimassa toistaiseksi. 
 
VISIO 
 
Yhdistys on turvasatama, koti ja turvallisen tilan luoja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. 
• Yhdistyksen tavoitteena on yhteiskunta, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat voivat 

elää omana itsenään, ilmentää itseään avoimesti itse määrittelemissään rajoissa sekä kohdata ja luoda 
yhteyksiä muihin. 

• Tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin ja jokainen voi kokea kuuluvansa joukkoon. 
• Tavoitteena on, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat erityisyytensä elämää 

rikastuttavana voimavarana. 
• Yhdistys on turvasatama koko elämänkaaren ajan.   
 
MISSIO 
 
Yhdistys edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten hyvinvointia 
mahdollistamalla tuen saamista ja luomalla turvallista tilaa sekä toimimalla asiantuntijana. 
 

• Yhdistys tuottaa valtakunnallista tuki- ja neuvontapalvelua, joka on helposti lähestyttävä ja 
tavoitettava palvelu asuinpaikasta riippumatta. 

• Yhdistys on maakunnallinen toimija, joka mahdollistaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa 
vertaistukitoimintaa ja sosiaalisia kohtaamisia erilaisissa tapahtumissa Pirkanmaalla. 

• Yhdistys toimii siltojen rakentajana eri toimijoiden välillä ja tekee aktiivista yhteistyötä 
Pirkanmaalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman edistämiseksi. 

• Yhdistys on tunnettu asiantuntijajärjestö, jolla on erityisosaamista seksuaalisesta 
suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
seksuaaliterveydestä. 

 
STRATEGISET TAVOITTEET 
 

1. Laadukas, ihmisläheinen ja osallisuutta luova tukitoiminta Yhdistys edistää toiminnallaan ja 
toiminnassaan turvallista tilaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. 
Yhdistys mahdollistaa tuen saamisen matalalla kynnyksellä ja kehittää toimintaa yhä helpommin 
saavutettavaksi. 
Yhdistys auttaa ihmisiä löytämään tarvitsemaansa tukea ja etsii niitä, jotka tukea tarvitsevat. 
Yhdistyksen toiminnan piiriin hakeutuvat saavat valmiuksia työstää omaa identiteettiään, voimaantua, 
hyväksyä itsensä ja edistää omaa osallisuuttaan. 
Yhdistys edistää yhteisöllisyyttä ja rakentaa siltoja yhteisön sisällä. 
Yhdistyksen tarjoama tuki ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. 
 

2. Yhdistys on asiantuntijajärjestö, joka edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa 
Pirkanmaalla ja tuottaa tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen erityiskysymyksistä. 
Yhdistys edistää ja jalkauttaa turvallista tilaa luovia toimintatapoja. Turvallinen tila Pirkanmaalla 
laajenee. 
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Yhdistys tuottaa suuntautumis- ja sukupuolioletuksista vapaata, sensitiivistä tietoa seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen erityiskysymyksistä. 
Yhdistys tuottaa kohdennettua tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen seksuaalisuudesta, 
ihmissuhteista ja seksuaaliterveydestä. 
Yhdistys edistää sensitiivistä kohtaamista muiden toimijoiden palveluissa Pirkanmaalla, jotta jokainen 
saisi tarvitsemiaan palveluja tullen kohdatuksi omana itsenään. 
Yhdenvertaisuus Pirkanmaalla edistyy ja vahvistuu. 
Yhdistys on edelläkävijä, joka kehittää ja jakaa toimintamalleja yhdenvertaisuuden ja sensitiivisen 
kohtaamisen edistämiseksi. 
 

3. Yhdistyksellä on vahvat toimintaedellytykset perustehtävän toteuttamiseksi 
 

• Yhdistys varmistaa ja kehittää omaa varainhankintaa, jonka tuottoja suunnataan 
paikallistoiminnan rahoittamiseen. 

• Yhdistyksessä varmistetaan omavaraisuus ja turvataan oma talous, jotta perustehtävän toteutus 
turvataan. 

• Yhdistys järjestää tapahtumia, joiden avulla kerätään varoja toimintaan. 

• Jäsenhankintaa edistetään. 

• Yhdistystä hallinnoidaan avoimesti lakien, yhdistyksen sääntöjen ja hyvän hallintotavan 
mukaisesti. 

• Kehitetään johtamista yhdistyksessä toiminnan, talouden sekä henkilöstön ja vapaaehtoisten 
hyvinvoinnin varmistamiseksi. 

• Yhdistyksessä toimijat, niin henkilöstö, luottamushenkilöt kuin vapaaehtoiset voivat hyvin 
tehtävissään. 

 
YHDISTYKSEN ARVOT 
 

Inhimillisyys 
Yhteys ihmisiin 
Yhteisöllisyys 
Turvallinen tila 
Saavutettavuus 
Kunnioitus 
Yhdenvertaisuus 
Seksuaalimyönteisyys 

 
Olemme sitoutuneet noudattamaan voimassa olevia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja sekä jokaisen 
seksuaalioikeuksia. 
 
Olet tervetullut juuri sellaisena kuin sinä olet tai joksi olet matkalla riippumatta syntyperästäsi, iästäsi, 
sukupuoli-identiteetistäsi, sukupuolen ilmaisustasi, terveydentilastasi tai sairaudestasi; poliittisesta, 
uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustastasi; kansalaisuudestasi, elämänkatsomuksestasi, seksuaalisesta 
suuntautumisestasi, seksuaali-identiteetistäsi, vammaisuudestasi, kielestäsi, perhe- tai suhdemuodostasi, 
sosiaalisesta tai taloudellisesta asemastasi. 
 
Syrjintä on kiellettyä. 
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Liitteet: aloite Setan edustajakokoukselle aseksuaalisuudesta 

 

Aloite itsemäärittelyn kunnioittamisesta aseksuaalisuuden osalta 

Esitämme että Seta ry 

tunnistaa aseksuaalit/aseksuaaliset ihmiset seksuaalivähemmistönä ja aseksuaalisuuden yhtenä 

seksuaalisena suuntautumisena.  

Aseksuaalien itsensä muotoilema määritelmä on seuraava: 

" Aseksuaalisuus on oma seksuaalinen suuntautumisensa. Aseksuaali eli aseksuaalinen ihminen kokee hyvin 

vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Sana ei määrittele kokijan omaa 

sukupuolta tai sukupuoli-identiteettiä. Aseksuaalinen ihminen voi tuntea romanttista vetovoimaa mihin 

sukupuoleen tahansa tai ei kehenkään: aseksuaali voi olla esimerkiksi hetero-, homo- tai biromanttinen. 

Romanttinen vetovoima ei ole sidoksissa seksuaaliseen vetovoimaan." 

Aseksuaalisuuden määritelmän taustalla on Suomen suurimman aseksuaaliyhteisön (http://aseksuaalit.net) 

toimijat. Yhteisössä on yli 1300 rekisteröitynyttä käyttäjää. Suomen aseksuaalien muotoilema määritelmä 

nojaa puolestaan kansainvälisen yhteisön AVENin (www.asexuality.org) määritelmään. Kansainvälisessä 

yhteisössä on noin 80 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Suomessa omaksuttu määritelmä on pehmeämpi 

kuin kansainvälinen määritelmä. Suomen aseksuaalit halusivat huomioida ne aseksuaalit, jotka kokivat 

hyvin vähän seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. 

Aseksuaalit ovat mukana Setan jäsenjärjestöjen toiminnassa. Jyväskylän, Helsingin, (Heseta) ja Pirkanmaan 

Setoissa on aseksuaalien vertaisryhmät. Turun seudun Seta on käynnistämässä ryhmää, samoin Oulun. 

Setan jäsenjärjestöissä arvostetaan henkilöiden itsemäärittelyoikeutta itsestään selvyytenä. Uusien 

määritelmien ilmetessä, asiasta otetaan selvää, tutustutaan uuteen ryhmään kuuluviin ja huomioidaan uusi 

tieto osana muuta seksuaalisen ja sukupuolen moninaisuuden kirjoa. 

On hyvä muistaa, että asiantuntijat tulevat aina jäljessä. Kukaan ei voi määritellä ulkopuolelta muita, vaan 

aina lähtökohtana tulee olla ihmisten oma käsitys itsestään. Jos uusi tieto tuntuu haastavan aiemmin 

vallalla olevan tiedon, tulee asiantuntijan ottaa uudistuva tieto haltuun.  

Muutamia huomioita aseksuaalisuudesta: 

• Seksuaalinen suuntautuminen kertoo sitä, keihin tunnemme seksuaalista vetoa tai keihin 

emme tunne seksuaalista vetoa. Siten aseksuaalit kuuluvat luontevasti joukkoomme. 

• Seksuaalinen suuntautuminen, romanttinen suuntautuminen ja emotionaalinen 

suuntautuminen voidaan nähdä tasoinaan. Osalla ihmisistä nämä eri suuntautumisen tasot 

kulkevat samansuuntaisina, useilla taas nämä eri tasot eivät ole sidoksissa toisiinsa, ei vain 

aseksuaaleilla.  

• Seksuaalisuus on luonnollinen osa ihmisyyttä. Aseksuaalit eivät pääosin koe seksuaalista vetoa 

muita ihmisiä kohtaan, mutta he voivat olla omassa itsessään hyvinkin seksuaalisia. He voivat 

nauttia esim. itsetyydytyksestä siinä missä muutkin ihmiset. 

• Haluttomuus ja aseksuaalinen suuntautuminen ovat ratkaisevasti eri asioita. Haluttomuus voi 

olla hoitoa tarvitseva tila, kun taas aseksuaalisuus on identiteetti, joka tuntuu itsestä hyvältä.  
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• Oman suuntautumisen löytyminen voi olla yhtä helpottavaa aseksuaaleille kuten muillekin 

seksuaalivähemmistöille. Ympäristölle kuitenkin joutuu usein selittämään itseään. Siten 

kaapista ulostulon haasteet ovat samanlaisia kuin suurelle osalle sateenkaari-ihmisiä. 

• Tässä hetkessä keskeisin toivomus on, ettei eri toimijat levittäisi väärää tietoa 

aseksuaalisuudesta ja että kunnioitettaisiin aseksuaalien itsensä käyttämää määrittelyä. 

Tällöin tahot eivät syyllisty ihmisryhmän mitätöintiin ja syrjintään. 

• Aseksuaalilla voi olla perhe, lapsia ja hän voi elää esimerkiksi romanttisessa monisuhteessa. 

• Luonnollisesti itsemäärittely tarkoittaa myös sitä, että kunnioitetaan myöskin niitä henkilöitä, 

jotka kuvaavat omaa aseksuaalisuuttaan toisin, kuten tulee toimia kaikkien yksilöiden 

kohdalla. Silti on perusteltua käyttää suuren enemmistön itsestään käyttämää määritelmää, 

kuin sivuttaa se täysin ja tukeutua vanhentuneisiin määritteisiin. (Asiaa voi verrata 

esimerkiksi transsukupuolisuuteen. Osa yhä kuvaa itseään ”transeksuaaleiksi”, mutta se ei 

kyseenalaista pyrkimystä käyttää suuren enemmistön omaksumaa termiä 

”transsukupuolisuus”.) 

• •Ihmisoikeusnäkökulmasta katsottuna aseksuaalit saattavat joutua herkemmin syrjinnän kohteeksi, 

ellei esimerkiksi yhdenvertaisuuslain syrjinnänsuoja seksuaalisen suuntautumisen perusteella ulotu 

koskemaan aseksuaaleja. 

Jos yhden ihmisryhmän itsemäärittelyoikeutta ei oteta vakavasti, ei mikään ryhmä voi tuudittautua siihen, 

että heidän tapaansa määritellä itsensä kunnioitetaan. 

Tämän vetoomuksen lähteinä on käytetty: 

•Suomalainen vuonna 2009 perustettu yhteisö aseksuaaleille ja aseksuaalisuudesta kiinnostuneille. 

http://aseksuaalit.net/ 

•Hesetan aseksuaalien kuvaus: http://www.heseta.fi/aseksuaalisuudesta 

•AVEN http://www.asexuality.org  

Tampereella 21.8.2018 

Pirkanmaan Seta ry:n hallituksen puolesta 
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Liitteet: aloite Setan edustajakokoukselle seksuaaliterveydenedistämisen tärkeydest 

 

Aloite seksuaaliterveyden huomioimisesta Setan vaikuttamistyössä 

Esitämme että Seta ry ottaisi jatkossa koulutuksissaan ja materiaaleissaan esiin seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen seksuaaliterveyden edistämisen.   

Seta ry on tehnyt vuosikymmenet hyvää työtä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin 

vaikuttamisessa. Seksuaaliterveyden näkökulma on kuitenkin ollut liian vähän esillä. Emme voi ulkoistaa 

seksuaaliterveyteen liittyvää työtä muualle vaan Setan tulee edistää myös siihen liittyviä oikeuksia 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta.  

WHO määrittelee seksuaalisuuden keskeiseksi osaksi ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja se käsittää 

sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, 

intiimisuhteet ja lisääntymisen. WHO:n mukaan seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvä fyysisen, 

henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Se sisältää positiivisen ja kunnioittavan lähestymistavan 

seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin samoin kuin mahdollisuuden tyydyttäviin ja turvallisiin 

seksikokemuksiin vapaana painostuksesta, syrjinnästä ja väkivallasta.  

THL:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 mainitsee seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen huomioinnin yhtenä tavoitteena lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa työssä (s.16).  

Kansainvälisessä Seksuaalioikeuksien julistuksessa (WAS 2014) huomioidaan niin seksuaalinen 

suuntautuminen kuin sukupuoli-identiteetti. 

Setan toiminnan - koulutusten ja materiaalien - tulisi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien (2015) ohessa 

tukea myös seksuaalioikeuksien ja seksuaaliterveyden edistämistä siten, että seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset saisivat eri ikäisinä ja eri elämänvaiheissa oikea-aikaista, 

myönteistä ja asiallista tietoa seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä. 

Emme voi häivyttää seksuaalisuutta sateenkaarevien ihmisten arjesta esimerkiksi yliseksualisoinnin pelossa. 

Tällöin teemme yhteisöllemme karhunpalveluksen ja suljemme silmämme kysymyksiltä, jotka koskettavat 

myös meitä. Seksuaalisuus ja sen todeksi eläminen on osa kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia. Seksuaalisuus 

voi olla tärkeä hyvinvoinnin, itsetunnon terveyden ja elämänilon lähde. 

Olemme koonneet esimerkkejä aiheen tärkeydestä: 

• Identiteettien syvyys jää pinnalliseksi, jos seksuaalisuus merkittävänä osa-alueena sivutetaan. 

Seksuaaliterveyteen liittyvä näkymättömyys ja ongelmista vaikeneminen lisäävät 

pahoinvointia, vaikenemista, mitätöintiä sekä altistaa väärinkäytöksille, kaltoinkohtelulle ja 

väkivallalle. Sen sijaan avoin puhe seksuaalisuudesta lisää hyvinvointia, nautintoa, 

tyytyväisyyttä, vastuullisuutta, toimintakykyä ja iloa. Oikeanlainen tieto auttaa itsetunnon 

kehittymisessä, purkaa mahdollista häpeää sekä voimaannuttaa. 

• Jos ihmisillä ei ole tarpeeksi tietoa seksuaaliterveydestä, he eivät opi tunnistamaan 

seksuaalista häirintää ja voimaannu puuttumaan itseä koskeviin rajojen ylityksiin. 

Seksuaaliterveyden alueelle kuuluu myös seksuaalisen häirinnän käsittely, joka on 

samansukupuolisista seksuaalisesti kiinnostuneiden piirissä vaiettu aihe, vaikka sitä tiedetään 
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tapahtuvan paljon. Transihmiset voivat kokevat häirintää kaikilta tahoilta ja ovat siksi aivan 

erityinen riskiryhmä.  

• Kunnissa on vireillä aloitteita ilmaisesta ehkäisystä nuorille aikuisille. Moni kunta on 

moninaisuuden huomioivan tiedon puutteessa tullut rajanneeksi ulos sateenkaari-nuorten 

erityistarpeet seksitautien ehkäisyssä (kondomit, suuseksisuojat) sekä unohtanut 

sateenkaariparien/moniskuntien näkökulman lisääntymisterveyteen. 

• Kouluissa ja kouluterveydenhuollossa annettu seksuaalivalistus tulisi olla kokonaisvaltaista ja 

kaikkia huomioivaa. Sateenkaariaspektin esiintuominen seksuaaliterveydestä puhuttaessa on 

tärkeää, että kaikki voisivat kokea tulevansa nähdyiksi. Erityisesti nuoret ihmiset tarvitsevat 

tunteen, että he tulevat kohdatuiksi, ennen kuin seksuaalivalistus voi heidät saavuttaa. 

Seksuaaliterveyden edistämiseen tulisi kuulua positiivisen minäkuvan muodostumisen 

edesauttaminen koskien itseä seksuaalisena olentona ja toimijana. Seksuaalivalistukseen tulisi 

kuulua myös häpeän ja leimaantumispelon purkaminen. Kokemus itsestä arvokkaana suojelee 

kaltoinkohtelulta ja hyväksikäytöltä.  

• Setan jäsenjärjestöjen vertaisryhmätoiminnassa tulisi paremmin tiedostaa ja tuoda esiin 

suojaikärajat. Seksisuhteet alle ja yli 16-vuotiaiden kesken ovat lainvastaisia, jos ikäeroa on 

enemmän kuin pari vuotta tai henkilöiden fyysinen ja henkinen kehitys ei ole saavuttanut 

samaa tasoa. Jos seksuaalisen kanssakäymisen vanhempi osapuoli on auktoriteetti-, luottamus- 

tai vastuuasemassa nuorempaan nähden (esim. opettaja, ohjaaja tai valmentaja), suojaikäraja 

on 18 vuotta.  

• Sosiaali- ja terveyspalveluissa tulisi varmistaa, että kaikki saavat luontevaa, kunnioittavaa 

kohtelua – myös seksitautitesteihin liittyen. Tästä esimerkkinä asiallisen tiedon puute koskien 

miesten kanssa seksiä harrastavien miesten todellisia seksitautiriskejä ja oikeanlaisia, kattavia 

seksitautien näytteenottotapoja. Hivpoint on tehnyt asian suhteen hyvää työtä, mutta 

käytännöt eivät ole valtavirtaistuneet.  

• Naisten kanssa seksiä harrastavien naisten sekä trans-, inter- ja muunsukupuolisten ihmisten 

seksuaaliterveydestä ei olla kiinnostuneita. Liikaa ei voi korostaa kaiken ikäisten 

turvaseksitietouden kohentamisen tärkeyttä. Esimerkiksi naisten välistä seksiä pidetään 

virheellisesti riskittömänä, joka voi myös aiheuttaa ikäviä yllätyksiä. Transtukipiste on 

tuottanut yhteistyössä Hivpointin ja Sinuiksi-palvelun kanssa oppaan Trans ja seksi. Lisää 

vastaavanlaisia oppaita tarvittaisiin muille kohderyhmille.  

• Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakuprosessiin liittyviin 

ongelmiin tulisi puuttua. Tällä hetkellä Maahanmuuttovirasto ja Hallinto-oikeus tunnistavat 

huonosti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen todellisen identiteetin vanhentuneen tai 

väärän tiedon vuoksi. Kun ajantasaista ja tarkoituksenmukaista tietoa ei ole, päätöksiä tehdään 

horjuvin perustein nojaten esim. stereotypioihin. Turvapaikanhakijoille on tyypillistä kuvata 

omaa suuntautumistaan seksin kautta, koska lähtökulttuureissa ei yleensä ole mahdollista 

muodostaa muuta kuin toiminnallinen identiteetti normista eroavan seksuaalisuuden suhteen. 

Suomessa HLBTIQA-teemoista puhuttaessa taas Seta ry ei näe seksiä identiteetin osa-alueena 

vaan se on haluttu häivyttää taustalle korostaen esimerkiksi kaapista tuloa identiteetin todeksi 

elämisenä.  

• Ammattilaisten tietotaito kohdata sateenkaari-ihmisiä ja -perheitä luontevasti 

seksuaaliterveyden näkökulmasta on yhä puutteellista. Asiakas joutuu edelleen liian usein 

kouluttamaan ammattilaista omien asioidensa kautta. 

• Kun seksi olisi osana vaikuttamistyötämme, eri vammaisryhmiin kuuluvat sateenkaari-ihmiset 

uskaltaisivat rohkeammin toivoa mm. muutostöitä seksinapuvälineisiin, joihin heillä on oikeus 

ja joihin voi hakea korvattavuutta. 

• Seksuaaliterveyden piiriin kuuluu tietämys siitä, että kaikkia seksi ei kiinnosta. 

Aseksuaalisuuden – tai minkä tahansa itseä kuvaavan määritelmän – löytyminen on usein 
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suuri helpotus ja koko elämää määrittävä kokemus. Tärkeää olisi tuoda esiin myös erilaiset 

romanttiset suuntautumiset seksuaalisten suuntautumisten ohella sekä fetissit yms. osina 

koko seksuaalisuuden kirjoa. 

• Sateenkaari-ikäihmisten seksuaalisuus ja ihmissuhteet tulisi osata huomioida osana 

kotihoidon kokonaisuutta tai asumisyksiköiden arkea (puheeksi otto, tiedostaminen, 

yksityisyys jne.). 
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