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Ehdotus Kevätkokoukselle – 2020 

 

Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2019 
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 2019 yhdistys vahvisti syyskokouksessa johtosääntönsä. Pirkanmaan pride -tapahtuma järjestettiin 

kesäkuussa 7. kertaa. Leimarit®-bileitä oli kaikkiaan kahdeksat. Koulutustoiminnassa jatkui 8.-luokkalaisten 

Sepäse-työpajatoiminta, joka tavoitti Tampereen kaikki kahdeksasluokkalaiset. Yhdistyksen järjestämää 

vertaisryhmätoimintaa oli Tampereelle, Hämeenlinnassa, Seinäjoella ja Sastamalassa. Valtakunnalliseen 

toimintaan kuuluivat Sinuiksi-päivystys, etävastaanotto ja anonyymit chat-vertaisryhmät, jotka tavoittivat 

tukea tarvitsevia ympäri Suomen. Aiemmin osa-aikainen seksuaaliterapeutti kokopäiväistettiin. Hän toimii 

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

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. Osoitteemme on Pirkanmaan SETA ry, Näsilinnankatu 48 E, Tampere. 

Postitusosoite on PL 97 33101 Tampere. 

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 osoitteessa Kuninkaankadulla. Yhdistyksen Hallituskadulla sijaitsevan vuokra-asunnon 

lainanlyhennyksiä jatketaan suunnitelmien mukaan. Asunto on remontoitu vuonna 2017. 

Yhdistyksen hallinto: hallitus ja talous 
 

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 28.03. ja syyskokous 14.12. 

Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa sekä piti tiiviisti yhteyttä mm. 

sähköpostilistalla. Pirkanmaan Setan puheenjohtajana toimi vuoden 

2019 Minna Minkkinen (kuvassa). 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. Syyskokouksessa 

vahvistettiin yhdistyksen johtosääntö. 

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 2019 kohdennetusti 8.-luokkalaisten 

työpajatoimintaa sekä vertaisryhmätoimintaa. Maahanmuuttovirasto tuki turvapaikkatyötä ja Tampereen 

kaupungin maahanmuuttajapalvelut (Sarvis) oleskeluluvan saaneiden ammatillista tukityötä. 

Jäsenet ja kannatusjäsenet 

Yhdistyksellä oli vuonna 2019 kaikkiaan 262 jäsentä ja kunniajäsentä. Yhdistyksellä oli vuonna 2019 

kannatusjäsenenä Pirkanmaan Vihreät, Pirkanmaan Sosiaalidemokraatit ja Tampereen ylioppilaskunta 

(Trey). Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2019 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. 
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On kuitenkin syytä painottaa, että yhdistyksen ja Sinuiksi-palvelun tukimuodot ovat kaikkien ulottuvilla 

jäsenyydestä riippumatta. 

Yhteistyötahot 

Yhdistys teki yhteistyötä monien valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Vuonna 2019 

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, 

Rikosuhripäivystys (Riku), Sateenkaariyhteisöt ry (Ranneliike), Seksologinen seura, Sexpo-säätiö, 

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus (Smok), Sarvis – maahanmuuttajapalvelut, Setlemetti Tampere 

(Omavoima ja Tyttöjen talo, Välitä, Didar), Suomen mielenterveysseura (Tukinet), Työväenmuseo Werstas, 

THL, Tyttöjen Tupa, Tampereen kaupunki, kaupungin nuorisopalvelut, Tampereen vastaanottokeskus, 

yhdistyksen kannatusjäsenet ja 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 (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 

Neuvontatyöntekijä, seksuaaliterapeutti Outi 

Santavuori toimii Sinuiksi-palvelussa 

toiminnanjohtajan rinnalla. 

Neuvontatyöntekijä kokopäiväistettiin 

marraskuun lopussa 2018. Hänen 

työnkuvaansa kuuluu mm. puhelinpäivystys, 

yksilöasiakastyö sekä anonyymeihin 

vastauksiin vastaaminen. Lisäksi 

puhelinpäivystyksessä auttoi tuntityötä 

tekevät Pale Lius ja Taru Höykinpuro.  

 

 

 



5 
 

 

Sinuiksi-tuki- ja neuvontapalvelu vuonna 2019 
 

Pirkanmaan Seta ry hallinnoi STEA:n avustamaa valtakunnallista Sinuiksi-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 2019 tuli 678 yksittäiseltä asiakkaalta. Yhteydenottotapoja olivat puhelin, sähköposti, skype, 

messenger, whatapp tai kasvokkain tapaaminen. 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. Suuri osa asiakaskontakteista alkaa anonyymin 

kysymyspalstan kautta. Tunnistautumattomuus on edellytys yhteyden syntymiselle. Asiakkaan luvalla osa 

kysymyspalstan kysymyksistä ja vastauksista on julkaistu Sinuiksi-verkkosivulla. Vastatut kysymykset ovat 

osa palvelun julkaisutoimintaa. 

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, 

hyvinvoinin 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.  

Kohderyhminä ovat: 

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

trans-, inter-, muunsukupuoliset, sukupuolettomat sekä queer-ihmiset) lukeutuvat murrosikäisistä 
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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, 

päihdekasvatus), 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 

● 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, oleskeluluvan saaneet, kiintiöpakolaiset 

● Onnellisuusmuuri/epäluottamus viranomaisiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koontia asiakaspalautteesta: Minkälaista apua tai tukea sait palvelusta?  

• Neuvoja, tukea, keskustelua ettei ole asian kanssa yksin 

• Outi oli tosi asiantunteva, osasi ohjata eteenpäin ja antoi hyviä neuvoja. Tuhannesti kiitos. 

• Sain asiantuntijan ulkopuolisen näkökulman ja oivaltavia kysymyksiä, joiden kautta 

tilannettani saatiin purettua ja johtopäätöksiä myös luotua.  

• Oma pohdinta nytkähti eteenpäin. Tuli rauha siihen, että asioille voi antaa aikaa. Selkeytti 

elämän eri osasten vaikutusta nykyiseen kokonaistilanteeseen, mikä vaikuttaa mihinkin. 

• Sain apua oman tilanteeni hahmottamiseen, ymmärtämiseen, hyväksymiseen. 

• Sain sanoittaa osittain epäselvää tilannettani, seksuaalista suuntautuneisuuttani, osittaista 

kaapissa oloani ammattilaiselle.  

• Teidän asiantuntijanne oli empaattinen, ymmärtävä ja rationaalinen. 

• "Ongelmani" otettiin kuuleviin korviin ja toivomaani terapeuttista apua on saatavilla 

kiitettävän nopealla aikataululla. 

• Apua ja tukea vaikean asian käsittelyyn. Tietoakin.  

• Minulla oli 5 skype-tapaamista seksuaaliterapeutin kanssa ja niiden lisäksi terapeutti antoi 

minulle tehtäviä, joita tein tapaamisten välillä. 

• Kerrotut asiat rauhoittivat mieltä. Lisäksi sain hyödyllistä tietoa. 

• Hyväksyntää, että pohdintani ovat ok ja hämmennys ja tietämättömyys myös. 
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Palvelun vaikuttavuudesta 

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

on mukana 121 asiakasta.  

 

 

Identiteettihämmennys tai kaapissaolo eivät enää
varjosta tärkeitä ihmissuhteitani.

Sain tukea ulkoapäin (koti, perhe, yhteisö yms.)
tulleeseen identiteettiodotuksien käsittelyyn.

Sain konkreettista apua ja työvälineitä kaapista
ulostuloon.

Osaan arvioida ulostulon tarvetta ja seurauksia
ilman ahdistusta.

Jokin muuta, mikä

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Sosiaaliset suhteet, kaapista ulostulo

Identiteetistäni tuli voimavara eikä taakka.

Ymmärsin kuka minä olen.

Sain nimen identiteetilleni/suuntautumiselleni.

Sain luvan kypsytellä identiteettiäni kaikessa
rauhassa.

Sain vapauden olla määrittämättä itseäni.

Sain apua häpeän, epävarmuuden tai ujouden
tunteen käsittelyyn.

Hyvinvointini on parantunut myönteisen
minäkuvan ansiosta.

Tulin nähdyksi ja kuulluksi turvallisessa
ilmapiirissä.

Sain oikeutuksen omalle kokemukselleni.

Itsetuntoni sai tukea.

Sain apua itseni hyväksymiseen.

Sain pohjaa itsemäärittelylle. Osaan kuvata itseäni
muille.

Jotakin muuta, mikä

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Identiteetin rakennuspalikat
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Sain tukea kykyyni kohdata ja käsitellä itselle
vaikeita kysymyksiä.

Identiteettiin liittyvät lieveilmiöt vähentyivät
(esim. piilottelu, vastuuton seksikäyttäytyminen,

riskinotto).

Itsetuhoisuuteni on vähentynyt.

Tunnetaitoni ovat kehittyneet. Selviän paremmin
myös ikävien tunteiden kanssa.

Koen voimaantuneeni.

Sain mahdollisuuden peilata luottamuksellisesti ja
turvallisesti omaa elämäntilannettani  muiden

vertaisten kokemuksiin.

Jotain muuta näkökulma/asia, mikä

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Elämänhallinta ja -laatu

Sain rohkaisua liittyä sateenkaariyhteisöön. Sain
kokemuksen yhteenkuuluvaisuudesta.

Yksinäisyyteni väheni.

Olen saanut uutta sisältöä elämääni
vertaistoiminnasta.

Sain työkaluja elämänpiirini laajentamiseen.

En välttele enää sosiaalisia tilanteita paljastumisen
pelossa.

Toimintakykyni on lisääntynyt. Pärjään arjessa
paremmin.

Sain rohkaisua luoda sosiaalisia suhteita.

Uskallan ottaa itseäni koskevia asioita paremmin
esille.

Uskallan pyytää apua.

En jätä sosiaali- ja terveyspalveluja käyttämättä
paljastumisen tai epäasiallisen suhtautumisen…

Jokin muu, mikä

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Syrjäytymisriski
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Uskoutuminen on vapauttanut energiaa muuhun.

Pystyn asioimaan eri palveluissa omana itsenäni.

Nyt minut nähdään muualla (perheessä,
palveluissa, yhteisöissä) kokonaisena ja minut

kohdataan oikein.

Ymmärrän, että voin halutessani itse valita
kaapistatuloni kohteen ja tilanteen.

Tunnistan mahdollisen itsesyrjinnän ja sisäistetyn
trans- ja/tai homofobian.

Osaan eritellä ja huomioida ympäristöstä nousevia
oletuksia, stereotypioita ja syrjiviä käytäntöjä.

Jokin muu näkökulma/asia, mikä

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Vähemmistöstressi

Sain tietoa turvaseksistä ja muusta
seksuaalisuuden turvallisesta toteuttamisesta…

Osaan huolehtia itsestäni, hyvinvoinnistani tai
terveydestäni paremmin.

Osaan sopia seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä
asioista kumppanin/kumppaneiden kanssa.

Osaan nauttia kehostani ja/tai seksuaalisuudestani.

Sain luvan ihastua, rakastua ja toivoa seksi- ja
seurustelusuhdetta.

Osaan määritellä oman seksuaalisen identiteettini.

Jokin muu näkökulma/asia, mikä

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Seksuaalinen hyvinvointi
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Tunnistan paremmin omat rajani.

Osaan huomioida muiden rajoja paremmin.

Sain rohkaisua syrjintään, kiusaamiseen tai
epäasialliseen käytökseen puuttumiseen.

Tiedostan paremmin omat oikeuteni.

Sain lisää ymmärrystä tarvittaessa suojata omaa
identiteettiäni ja arvioida paremmin, millaisissa

tilanteissa itsestä kertominen on turvallista ja…

Osaan edellyttää identiteettini huomiointia ja
sensitiivistä kohtaamista eri palveluissa (esim.

normien purku, itsemäärittelyoikeuden…

Jokin muu näkökulma/asia, mikä

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Omat rajat, turvallisuus

Sain työkaluja/neuvoja käsitellä
läheiseni/asiakkaani tilannetta

Opin lisää HLBTIQA+-teemoista, sain vastauksen
kysymykseeni

Huoleni läheisestä/asiakkaasta väheni

Oma näkökulmani asiaan tuli kuulluksi.

Ymmärrän paremmin läheiseni/asiakkaani
näkökulmaa.

Tilanne tai ilmapiiri
kotona/työpaikalla/palveluyksikössä parani

Sain tietoa siitä, mistä voin saada apua

Sain tietoa siitä, mistä läheiseni voi saada apua /
mihin voin ohjata asiakkaani

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Läheisen / viranomaisen näkökulma
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Yhdistyksen vertaisryhmätoiminta  
Pirkanmaan Setassa oli Tampereella, 

Hämeenlinnassa, Sastamalassa ja 

Seinäjoella yhteensä 23 vertais- ja 

toimintaryhmää. Ryhmien 

kokoontumiskertoja oli 285 ja ryhmissä 

käytiin yhteensä 3150 kertaa. Yksittäisiä 

kävijöitä oli noin 255.  

Osa ryhmistä toteutettiin yhteistyössä 

muiden järjestöjen mm. Hot ry:n, 

Sateenkaariperheiden, Dream Wear club 

ry:n, Taimi ry:n, Tampereen 

nuorisopalvelujen, liikuntapalvelujen 

maahanmuuttajapalvelujen ja 

vastaanottoyhdistyksen, Omavoiman, 

Taakasta voimavaraksi -hankkeen, 

Sastamalan mielenterveysseuran, Tyttöjen tuvan, Tyttöjen talon 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 

turvapaikka- ja oleskeluluvan saaneiden ryhmissä oli tulkki. Tulkit ovat Migrin ja Maahanmuuttajapalvelujen 

kustantamia.  

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.  
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Sarjakuvapiirtäjä Pii Anttonen (kuvassa) 

toteutti vertaisryhmien käytössä olevat 

turvallisen tilan ohjeet sarjakuvana. 

Vertais- ja toimintaryhmiä vuonna 2019 

olivat: 

 

• Ei kaikki muumit laaksossa -

mielenterveysryhmä yhteistyössä 

Taimi ry:n kanssa 

• Ellun kanat – Tampereen 

Transvestiittiryhmä yhdessä DWC:n 

kanssa 

• Hengailuryhmä (marraskuusta 

alkaen9 

• Hengellinen Malkus-ryhmä yhdessä 

Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n 

kanssa 

• Hämeenlinnan 

sateenkaarivertaisryhmä 

• Ihan koukussa -käsityöryhmä 

yhdessä Sekavan kanssa  

• Lautapeliryhmä yhdessä Sekavan 

kanssa  

• Miesten ryhmä (kevään ajan) 

• More than the Rainbow: 

Englanninkielinen sateenkaariryhmä  

• Mummolaakso  

• Myöhäisheränneiden ryhmä (marraskuusta) 

• Neurokirjon sateenkaarivertaisryhmä yhteistyössä Omavoiman kanssa 

• Nuortenryhmä yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa 

• Nuorten aikuisten ryhmä 

• Sastamalan sateenkaariryhmä yhteistyössä Sastamalan mielenterveysseuran kanssa 

• Senioriryhmä 

• Seinäjoen sateenkaarivertaisryhmä 

• Sukupuolen moninaisuus -ryhmä  

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

• Transtyttöjen ryhmä Tyttöjen talon kanssa yhdessä (marraskuussa) 

• Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien urheiluryhmä yhdessä liikuntapalvelujen kanssa 

(marraskuussa) 

• Oleskeluluvan saaneiden vertaisryhmä Sarviksen maahanmuuttajapalvelujen kanssa yhteistyössä 

• Turvapaikanhakijavertaisryhmä yhteistyössä Tampereen vastaanottokeskuksen kanssa 
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Kuvaukset uusista ryhmäkokeiluista  

 

Liikuntaryhmä sukupuolivähemmistöihin kuuluville 

Marraskuussa kokeiltiin sukupuolivähemmistöille tarkoitettua liikunta- ja kuntosaliryhmää, joka toteutettiin 

yhteistyössä Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelujen, Mielenterveys- ja päihdepalvelujen, 

Varalan urheiluopiston ja Pirkanmaan Setan kanssa. Liikunta- ja kuntosaliryhmien vetäjät perehdytettiin 

ensin tehtäväänsä ja kaikki osallistujat tavattiin ensin, jotta ryhmät saatettiin turvallistaa. Ilmoittautuneita 

oli jopa 20 henkeä. Ryhmä jatkui myös seuraavana vuonna hyvän suosionsa vuoksi. 

 

Transtyttöjen ryhmä Tyttöjen talon kanssa 

Tampereen tyttöjen talo oli saanut Stea-avustusta voidakseen käynnistää transprosessiin pyrkivien, siinä 

olevien tai jo prosessin läpikäyneiden tyttöjen ja naisten vertaisryhmän. Ryhmä kokoontui kuusi kertaa. Se 

toteutettiin yhteistyössä Pirkanmaan Setan kanssa. laajasta ja hyvään ennakkovalmisteluun pohjanneesta 

tiedottamisesta huolimatta ryhmä tavoitti vain muutamia kävijöitä. Suuri osa kävijöistä oli jo mukana 

muussa Pirkanmaan Setan toiminnassa. 

 

 

Myöhäisherännäisten ryhmä 

Outi Santavuori oli toimittanut Ex-heterot -nimisen 

kokoelmateoksen ”myöhäisherännäisten” 

ulostulokokoelmista. Kirja sai paljon julkisuutta. Myös 

Tampereella pidettiin kirjasta keskusteluilta, jonka 

pohjalta voitiin perustaa vertaisryhmä marraskuussa. 

Uusi vertaisryhmä on tarkoitettu myöhäisheränneille eli 

henkilöille, jotka ovat mieltäneet itsensä heteroiksi ja 

havahtuvatkin toisenlaiseen suuntautuneisuuteensa 

vasta aikuisiällä, jolloin monella heistä on jo pitkä 

avioliitto takanaan ja usein myös lapsia. Ryhmä on 

hyvin suosittu ja se jatkuu vuonna 2020.  

 
Kaareva-nuorisotila 

Tampereen nuorisopalvelujen käynnistämä Kaareva -nuorisotila käynnistyi 

elokuussa. Tila on auki joka viikko ja sen kohderyhmänä ovat erityisesti 

sateenkaarinuoret. Pirkanmaan Seta on perehdyttänyt tilan ohjaajat ja siellä 

noudatetaan turvallisen tilan ohjeistusta. Tila on suosittu ja se täydentää 

hyvin Pirkanmaan Setan nuorten ryhmää ja Tyttöjen Tuvan Moninaisuus-

ryhmää. 

Kuvassa Pirkanmaan Setan nuortenryhmän ohjaaja Valo tuo onnittelukukkia 

Kaarevan johdosta Tiina-Liisa Vehkalahdelle, joka on vastaava 

nuorisokoordinaattori Tampereen kaupungilla. 
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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 2019 Sinuiksi-chattejä oli yhteensä 55 kertaa. Chateissä oli yhteensä 296 osallistumiskertaa, eli 

keskiarvona 5,4 käyntiä/ryhmä. Mukana ryhmäkerroissa on seitsemän Taakasta voimavaraksi -hankkeen 

kanssa järjestettyä yhteischattiä.  

Sateenkaarevia chat- keskusteluryhmiä oli viidessä eri teemasta:  

● Sateenkaarinuorten keskustelu 

● Sateenkaariseniorit 

● Sukupuoltaan pohtivien keskustelu, joissa täsmäaiheina transvestisuus, muunsukupuolisuus, 

sukupuolettomuus ja transfeminiinisyys 

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

ja lesbous 

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

karismaattisuus, eheytys, islam ja lestadiolaisuus. 

Sinuiksi-palvelun keräämän aineiston pohjalta tehdyt tutkimukset 

 

Åbo Akademin kansainvälinen tutkijaseminaari 

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 ulostulo-kokemuksista, 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. 
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Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat jäävät herkästi näkymättömiksi elämän eri alueilla kuten 

perheessä, koulussa, töissä, terveyden- ja sosiaalihuollossa tai virastoissa. 

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. 

17.05. Kaapitatko-aineiston tulokset

 

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. 

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 
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kahdeksasluokkalaiset, myös yksityiskoulut mukaan lukien.  Vuonna 2019 toteutettiin kaikkiaan 170 

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

oppilasta. Tampereen kaupunki tukee työpajojen toteutusta. Kouluttajina toimivat työntekijöiden ohella 

perehdytettyjä kouluttajia, joille maksettiin pajoista korvaus.  

Sinuiksi-koulutukset ja -tapahtumat 

Yhdistys toteutti 42 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 1400 henkeä.  Koulutuslistaus on 

tapahtumakertomuksen lopussa. 

Yhdistys näkee kaikki tapahtumansa mahdollisuutena tehdä toimintaansa näkyväksi. Kaikkiaan yhdistys 

järjesti itse ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 55 tapahtumaa niihin kuului mm. Leimarit ja 

Pirkanmaan pride -viikko. Kaikki tapahtumat tavoittivat 6000 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 400 kävijää.  

 

Pirkanmaan Pride-viikko 
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Pirkanmaan pride -viikko järjestettiin 8.-15.6.2019 jo seitsemättä kertaa. Tapahtuma sai oman 

verkkosivuston. Pitkälti kymmenien sitoutuneiden vapaaehtoisten talkootyönä toteutettu viikko käsitti jopa 

35 erillistapahtumaa, joihin osallistui noin 3000 tuhatta kävijää. Pelkästään Laikunlavan pääjuhlaan 

huipentuneelle pride-marssille tuli mukaan yli 2000 osallistujaa. Tänä vuonna pääjuhlassa oli myös 

näytteilleasettajia. 

Pirkanmaan pride sisälsi asiaa, 

keskusteluja, taidetta, yhdenvertaisuutta, 

sensitiivisyyttä, yhdessä oloa, 

yhteisöllisyyttä, näkymistä, iloa ja 

viihdettä. Se oli rakentava 

yhteiskunnallinen tapahtumaviikko, joka 

tarkastelee seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen elämää, arkea 

ja mahdollisuuksia olla oma itsensä, 

unohtamatta riemua ja juhlimista.  

Pirkanmaan pride -koordinaattorina 

toimivat Riku Karppinen ja hallituksen 

puheenjohtaja Minna Minkkinen, joiden 

apuna oli suuri joukko vapaaehtoisia sekä 

useita yhteistyökumppaneita ja 

moniosaajia. Tampereen kaupungin 

nuorisopalvelut oli näkyvästi mukana 

Kaareva-nuorisotilan myötä, 

järjestämällä osatapahtumia sekä 

saattamalla marssissa ensi kertaa 

mukaan tulevia nuoria. Tapahtuman 

osallistujille ja järjestäjille tehdään 

anonyymipalautekysely, jotta 

tapahtumaa voidaan kehittää ja tehdä 

yhä tarkoituksenmukaisemmaksi. 

Toimintakertomuksen tapahtumat-

liitteestä löytyy listaus kaikista pride-

viikon tempauksista. 

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.  

Yhdistyksellä oli neljä kertaa vuodessa kolumnivuoro Tamperelaisessa. Niiden lisäksi medianäkyvyys on 

ollut aiemmin vuosien mukaista. Yhdistyksen ja sen neuvontapalvelun aiheet kiinnostavat mediaa ja suurta 

yleisöä. Perinteisten mediaväylien rinnalla näkyvät podcast-vierailut (seksologinen seura ja Puhu Muru) 

aseksuaalisuudesta, eheytyksestä ja monenlaisuudesta sekä blogi-vierailut mm. THL:n (sensitiivisen 

kohtaamisen ohje sote-ammattilaisille) ja Tampereen kaupungin sivuilla (sateenkaarisenioireiden 

huomiointi kotipalvelussa ja asumisyksiköissä). 
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Yhdistys myös julkaisi turvallisen tilan ohjeensa 

sarjakuvana sekä turvaseksioppaan vulvallisten väliseen 

seksiin. Kuvassa oppaan tehnyt Outi Santavuori.  

Uutisnostot ovat listattu loppuun, niitä oli kaikkiaan 31 

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.  

Kaupunki halusi syventää yhteistyötä nuorisopalvelujen 

osalta tarjoamalla erityisnuorisotyöntekijän nuortenryhmän 

avuksi sekä perustamalla elokuussa Kaareva-nimisen 

nuorisotilan sateenkaarinuorille. Kaupungin liikuntapalvelut 

käynnisti oman turvallisen kuntosaliryhmän 

sukupuolivähemmistöihin kuuluville. Kaupungin 

vanhuspalvelut koulutti 170 kotipalvelujen työntekijää 

sensitiiviseen kohtaamiseen yhdessä yhdistyksen kanssa. 

Yhdistys osallistui Trasekin järjestämään mielenosoitukseen 

translaista Tampereella. 

Sinuiksi-palvelun työntekijät kävivät neljä kertaa oikeudessa 

todistamassa asiantuntijoina seksuaalisesta 

suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä turvapaikkaa 

hakevien asiakkaittensa tilanteissa. 

Seksologisen seuran podcast-haastattelussa psykiatri, 

pappi Peppi Sievers ja Mikko Väisänen (kuvassa) kertoivat 

nk. eheytyksen vaikutuksista sateenkaari-ihmiselle. 

Eheytys tarkoittaa tarkoituksellista yritystä manipuloida 

henkilön seksuaalista suuntatumista tai sukupuoli-

identiteettiä joksikin jota se ei ole. Eheytys on henkistä 

väkivaltaa ja yksi julmimmista syrjinnän muodoista. 

Suomen seksologinen seura valmistelee eheytyksen 

kieltävää linjausta Sinuiksi-palvelun aloitteesta. 
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Liitteet: Tapahtumalistaus vuonna 2019 

Leimarit: 26.01., 02.03., 27.04., 15.06., 20.07., 14.09., 19.10., 07.12.  

11.-12.01.: Future research on sexual and gender minorities in Finland, Turku (20 henk.) 

06.02. Sastamalan sateenkaariryhmässä kylässä (10 henk.) 

13.2. Talvikin Tanssit, Pirkanmaan mummolaakson tanssitapahtuma 

20.02. Rainbow rights -luento, Metso (10 henk.) 

03.04. Yhdenvertaisuus seurakunnassa, Tampere (6 henk.) 

05.03. keskusteluilta Tampereen yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoille (30 henk.) 

06.03. Kätilöt, Tampereen ammattikorkeakoulu: Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus 

perheissä (30 henk.) 

 

Viikot 10,11, 12: Sepäse-työpajakierros yläkouluilla (1300 henk.) 

 

12.03. Kylässä Hämeenlinnan sateenkaariryhmässä (8 henk.) 

13.03. kehitysvammaisten tukiliiton kanssa chat-vertaistoiminnasta (20 henk.) 

19.03. Luento Tampereen yliopiston nuorisotutkimusasemalla (15 henk.) 

27.03. Yhdistyksen kevätkokous 

09.04. Sastamalan lukion skype-koulutus (70 henk.) 

08.04. Tyttöjen tuvan moninaisuus-ryhmä kylässä (8 henk.) 

09.04. Skulture -seksyuaalisuuspaneeli, Valkeakoski, Nuorisoneuvosto (100 henk.) 

23.04. skype-koulutus: Tammelan sateenkaarinuorisotila (15 henk.) 

24.04. Hämeenkyrön starttipajan luento (15 henk.) 

06.05. Mielenterveys sateenkaarinäkökulmasta, Seinäjoen vertaisryhmä (15 henk.) 

15.05. Puhetta seksuaalisuudesta, Setlementti, Mielenterveysseura, Sastamala (100 henk.) 

16.05. Rikosuhripäivystyksen chat-vieraana: seksuaalinen häirintä ja sateenkaari-ihmiset 

17.05. Salla Merikarin gradu-tutkimus sinuiksi-aineistosta: Sateenkaari-ihmisten kohtamaa syrjintä sote-

palveluissa (15 henk.) 

21.05. Seksuaaliterveydestä, Mouhijärven Holvi-nuorisotila, (20 henk.) 

23.05. Kris ry:n vapaaehtoisten koulutus (12 henk.) 

27.05. Mukana trasekin mielenosoituksessa Tampereella (100 henk.) 

25.05. Pirkkalan sateenkaarinuorisotilan perustamistapaaminen (6 henk.) 

03.06 Oikeudenkäynti, Turun hallinto-oikeus 

 

Pirkanmaan pride -viikko 8.-15.6.2019 käsitti 35 tapahtumaa, joihin osallistui 2000 tuhatta kävijää. 

• Pride-viikon avajaiset 

• Avajaisbileet Mixeissä 

• Pride-Brunssi Laikulla 

• Alkusoitto kesään -musiikkityöpaja 

• Sinuiksi-chat sukupuolen moninaisuudesta Tukinetissa 

• Miten lapsia tehdään – Sateenkaariperheiden luento 

• Keskustelu: Seksuaalisuus sukupuolibinäärin ulkopuolella 

• Avajaisilta: Sateenkaarinuorisotila Kaareva, Tampereen nuorisopalvelut 

• Speed Friending – Pikakaverihaku 

• Nuorille: oikeesti kaikille  

• Metso goes Pride 
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• Uskaltaako sateenkaari-ihminen hakea apua kirkon perheneuvonnasta?, Taakasta 

voimavaraksi-hanke 

• Voguing Alkeet 

• Lapsille: Mukkelis makkelis työpaja 

• Nuorille: paras minä 

• Sensual Heels -tanssitunti 

• MusaBingo goes Drag Mixeissä 

• Kiperä tattoon Walk in tattoo  

• Sateenkaariseniorikahvit Pirkanmaan Setassa 

• Sinuiksi-chat sateenkaarinuorille Tukinetissa 

• Mitä kuvat tekevät? Kaikki Sateenkaaren Värit Näkyväksi! Taidenäyttelyn keskustelutilaisuus 

• Hiv-testaus 

• Työväenmuseo Werstaan Väriä Prideen -työpaja 

• Drag King -työpaja 

• Runoja mun päästä VOL 2: Ei pää määrää! 

• Sateenkaari-tanssia 

• Nuorten Open Mic 

• Pieni Balleriina esitys 

• Pride Hehku 

• Lapsille: Sateenkaarikukat 

• Kulkue-etkot 

• Kulkue 

• Puistojuhla 

• Perhetapaaminen Pride-piknikillä 

• Sateenkaarimessu 

• Leimarit 

 

26.06. Miltä kaappi näyttää? Riihimäki pride (50 henk.) 

13.08. Seksologisen seuran hallituksessa: alustus eheytyksestä (6 henk.) 

16.08. Kulttuuripaja Lumo, Sateenkaarikahvila: Muuttuva seksuaalisuus (20 henk.) 

21.08. THL:n, Ensi- ja turvakoti ry:n ja Setlementin väkivaltaseminaarissa, (300 henk.) 

23.08. Jyväskylä-pride: Luento sote-ammattilaisille Jyväskylässä, (30 henk).  

23.08. Jyväskylä-pride: anaalipaja, (12 henk). 

26.08. Nuorisopalvelujen Kaareva -nuorisotila avautui (30 henk.) 

27.08. Rsykkeen vieraana: BDSM ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, (15 henk.) 

22.08. Sateenkaarikulttuurin sisäinen normatiivisuus -paneeli, Turku Pride (20 henk.) 

01.09. TuSetan kouluttajakoulutus: Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus – vaikeat 

kysymykset (8 henk.) 

02.09. Setan työntekijäpäivä: Sateenkaari ja seksuaalinen hyvinvointi, Helsinki (20 henk.) 

Turvapaikkaoikeudenkäyntejä: 3.9, 5.9., 10.9. 

10.09. Seinäjoen psykiatrien koulutus, vähemmistöstressi ja eheytys (60 henk.) 

20.09. Sepäse Tampereen terveystiedon opettajille (10 henk.) 

22.09. Identiteetiltään myöhäisheränneet ja seksi, Sateenkaariperheet, Helsinki (20 henk.) 

30.09. Vinkkejä seksuaalikasvatukseen (Hivpoint, 15 henk.) 

01.10. Nuorisotyöntekijäpäivät: turvallinen nuorisotila, Lappeenranta (15 henk.) 

03.10. Seksuaalineuvojaopiskelijoiden koulutus (Tamk), (20 henk.) 

03.10. Entiset heterot - keskustelu myöhäisherännäisyydestä Tampereella (20 henk.) 
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22.10. Vanhustyön seminaari Tampereella (70 henk.) 

30.10. Vanhustyön seminaari II Tampereella, toisen kerran (60 henk.) 

24.10. Tyttöjen talon transtyttöjen vertaisryhmä alkaa 

24.10. Sukupuolivähemmistöjen liikuntaryhmä alkaa Sarviksella (20 henk.) 

25.10. Seksuaalineuvojakoulutus Oulussa (70 henk.) 

30.10. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt asiakkaina sosiaalitoimessa, turku (15 henk.) 

 

Viikot 45-47 Sepäse-pajat Tampereen 8.-luokkalaisille (700 henk.) 

 

02.11. Helsingin seksimessuilla alustus anaaliseksistä (100 henk.) 

08.11. Seksuaalisuus ja sukupuoli perhehoidossa, Turku (15 henk.) 

13.11. Case: SepäSe-workshops in upper elementary schools in Tampere – sexuality education for 8th 

graders (15 henk.) 

23.-24.11. Setan Edustajakokous Joensuussa 

25.11. Tampereen maahanmuuttajaosaamiskeskuksen koulutus (20 henk.) 

9.11. Apuvälinemessuilla Tampereella alustus yhdenvertaisuudesta (20 henk.) 

15.11. Migrin yhteistyötapaaminen turvapaikkatyöstä (10 henk.) 

14.12. yhdistyksen syyskokous ja pikkujoulut (30 henk.) 

Liitteet: mediaosumat vuonna 2019 

• Toisenlaisia naisia ja entisiä heteroita – vuoropuhelu seksuaalisen identiteetin kertomisen keinoista 

ja ongelmista, SQS – Suomen queer-tutkimuksen seuran lehti, vol 13 nro 1-2 (2019), s.80-87 

• https://journal.fi/sqs/issue/view/6115?fbclid=IwAR3AUV-

43qxvkSKDsRB3hauyhdc58mJWZsf2YzeM6sAjU61-rMDpUuBns6Q  

•  

• VIDEO Voiko muunsukupuolinen olla biseksuaali? (yhteistyössä Väestöliiton kanssa) 297 

näyttökertaa 

• https://www.youtube.com/watch?v=tPnDHn9fw80 

•  

• VIDEO Kuka on panseksuaali? Mistä tietää olevansa biseksuaali? (yhteistyössä Väestöliiton kanssa) 

419 näyttökertaa 

• https://www.youtube.com/watch?v=PHgp4rsEGE8 

• 10.01. Tamperelaisen kolumni: eheytystä ei tunnisteta sote-palveluissa 

• 29.01. Suomenuutiset: Nikko seksuaaliterveyden opetuksesta 

• 06.02. HS: seksuaalisuuden peittelystä lapsena 

• 26.02. Tulva-lehti: kohu oriven valtuuston sukupuolittuneista koulukäytänneistä 

• 06.03. Seksuaalisen seuran podcast aseksuaalisuudesta 

• 11.03. Sepäse-pajat alkavat, 2 viikkoa (1000 henk) 

• 11.03. God love pride -valokuvanäyttely seurakuntien talolla, yhdessä Taakasta voimavaraksi-

hankkeen kanssa 

• 13.03. Tamperelaisen kolumni: Translaki on uusittava 

• 23.03. Tampereen kaupungin blogi: Turvataitoja ja asiallista tietoa 8.-luokkalaisille 

seksuaalisuudesta ja moninaisuudesta https://www.tampere.fi/tampereen-

kaupunki/ajankohtaista/blogit/OjyFFE0mx.html 

• 01.04.: Pirkanmaan Perussuomalaiset Nuoret julistautuvat Seta-myönteiseksi piiriksi - Pirkanmaan 

Perussuomalaiset 
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• 13.04. Tamperelaisen kolumni: Miksi pride? 

• 24.04. Seitsemän valtuutettua vaati, että lapsille opetetaan että poika on poika ja tyttö on tyttö: 

https://yle.fi/uutiset/3-10752488 

• 02.05. Seutu-Sanomat: Tammelaan avautuu sateenkaarinuorisotila: https://www.seutu-

sanomat.fi/jutut/tammelassa-jarjestetaan-seudullinen-sateenkaarinuorten-ilta-12323  

• 10.06. Yle Tampere: Kaareva-nuorisotilan avajaiset pride-viikolla: https://yle.fi/uutiset/3-10824349 

• 10.06. Turvallisen tilan ohjeet julkaistiin sarjakuvana: Pii Anttonen 

• 11.06. Turvallisen tilan ohjeiden lanseeraus sarjakuvana (Pii Anttonen) 

• 16.06. Aamulehti: värikäs pride-muoti Pirkanmaan pride-tapahtumassa 

• 16.06. Ranneliike: katsaus Pirkanmaan pride -tapahtumaan 

• 27.06. Kangasalan sanomat: Pride kokoaa kaikki yhteen 

• 28.06. Kulttuuriykkönen (Yle): aseksuaalisuudesta 

• 28.06. Vauva.fi: Vanhemmuus ja sateenkaarinuoret: 

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/kasvatus/teini/tutkimus-sateenkaarinuoren-

seksuaalisuuden-hyvaksyminen-vie 

• 23.06. Seksuaalisen seuran podcast eheyttämisestä: 

https://suomenseksologinenseura.blog/2019/06/23/eheyttaminen-mita-se-on/ 

• 24.06. THL:n kanssa julkaistu blogi yhdenvertaisuudesta sote-palveluissa: https://blogi.thl.fi/sote-

ammattilainen-nailla-ohjeilla-onnistut-kohtaamaan-palvelunkayttajat-yhdenvertaisesti-ja-

sensitiivisesti/ 

• 10.08. Tamperelaisen kolumni: hetero-oletettuna kuokkavieraana 

• 17.09. Puhu muru -podcast:Kenen silmissä hyväksytty. 

https://soundcloud.com/puhumurupodcast/mikko-kenen-silmissa-

hyvaksytty?fbclid=IwAR1I_U4NmgJQ52SUQObQzzgE56Oo2GqR0x8nieA9FmXlCpEdsmhn-zmYpbI 

• 23.09. Lanseeraus: vulvallisten turvaseksioppaan lanseeraus: Opas vulvallisten väliseen turvaseksiin 

(Sinuiksi-palvelu 2019) 

• https://issuu.com/turvaseksiopas_vulvallisille/docs/turvaseksiopas__cisnaisten_ja_muiden_vulvalli

sten_  

• 10.09. Tyrvään sanomat: toiminnanjohtajan haastattelu nuorten tukemisesta 

• 15.09. Silta-lehti: vastine Sari Tanuksen haastatteluun 

 


