Kuva: Marjo Väisänen

Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2012
Alkusanat
Pirkanmaan SETA ry on ihmisoikeusjärjestö, jonka edistää yhdenvertaisuutta riippumatta
seksuaalisesta suuntautumisesta ja/tai sukupuoli-identiteetistä. Yhdistys on perustettu
vuonna 1973. Toimintamme tavoite on turvata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhtäläisten oikeuksien toteutuminen sekä vaikuttaa yhteiskunnan asenne- ja mielipideilmapiiriin
yhteistyössä eri järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, eikä yhdistyksen tarkoituksena ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistykselle tai sen toimintaan osallistuville. Yhdistys on vanhin
ja yksi suurimpia valtakunnallisen SETA ry:n pääkaupunkiseudun ulkopuolisia alueellisia
jäsenjärjestöjä.
Vuonna 2012 yhdistys toteutti tehtäväänsä avaamalla tuki- ja neuvontapalvelun, järjestämällä koulutuksia, paneelikeskusteluja ja tempauksia kuten Pride-mielenosoitusmarssin ja
laajan kuntavaalikampanjan, monipuolistamalla vertaisryhmätoimintaansa, järjestämällä
kirjoituskilpailun, tekemällä kannanottoja ja herättämällä keskustelua mediassa avioliitosta,
yhdenvertaisuudesta ja eheyttämisestä. Lisäksi järjestettiin nuorille suunnatut, päihteettömät Alt-bileet sekä legendaarisia Leimareita®. Omaleimainen bile-tapahtuma on suojattu
rekisteröidyllä tavaramerkillä. Leimareita oli kaikkiaan kahdeksan.
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Yhdistyksen toimi- ja muut tilat ja muut tilat
Yhdistys toimii omistamassaan toimistohuoneistossa Tampereen keskustassa osoitteessa
Kuninkaankatu 15 A T1. Toimitilat käsittävät toimistohuoneen mm. sosiaalipalveluille ja
kokoontumistilana toimivan viihtyisän oleskelutilan, jossa mm. vertaisryhmät ja hallitus kokoontuvat ja jossa on myös yhdistyksen käsikirjasto. Yhdistys on saanut lahjoituksena tietokoneen, joka on vapaaehtoisten käytössä. Oleskelutilan yhteydessä on keittiö. Toimitilat
ovat savuttomia ja muutenkin päihteettömiä tiloja, joissa ei saa yöpyä. Oleskelutilalla on
hyvä käyttöaste mm. vertaisryhmien kokoontumisten myötä.
Vuonna 2011 yhdistys hankki kevätkokouksen päätöksen mukaisesti lainaamansa pääoman palautuessa yhdistykselle vuokra-asunnon Tampereelta. Laina-ajan umpeutuessa
asunnon vuokrauksella halutaan tulevaisuudessa varmistaa yhdistyksen taloudellinen jatkuvuus pitkällä tähtäimellä. Vuokra-asunnon kulut (vastike ja lainanhoito) tapahtuvat Orasson lainanlyhennyksillä ja koroilla sekä asunnon vuokratuloilla, vaikutusta yhdistyksen
muuhun rahoitukseen ei siis ole. Kuten kaikissa talouskysymyksissä, myös vuokran osalta,
hallituksella ja sen uusien sääntöjen mukaisella talousvaliokunnalla on seurantavastuu.

Yhdistyksen hallinto: hallitus ja talous
Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 23.3.2012, ja syyskokous 15.12.2011. Hallitus kokoontui 8 kertaa sekä piti tiiviisti yhteyttä mm. sähköpostilistalla. Pirkanmaan Setan puheenjohtajana toimi vuoden 2012 Mikko Väisänen kautensa loppuun tullen valituksi valtakunnallisen Setan varapuheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajana toimi Antti ja muina hallituksen varsinaisina jäseninä Sakari, Helena, Viivi, Veivi ja Tuure. Viestinnästä ulospäin
vastasivat hallituksen jäsenet Riku Karppinen ja Mikko Väisänen. Pirkanmaan Setan hallituksen edustajat osallistuivat mm. valtakunnallisen SETA ry:n valtuustoon, puheenjohtajatapaamiseen, Setan tupaantuliaisiin ja edustajakokoukseen.
Yhdistyksen toiminta on yleishyödyllistä ja suurin osa työstä tehdään vapaaehtoisvoimin.
Silti varoja tarvitaan toiminnan ylläpitämiseen. Yhdistyksen tärkein oma varainhankintamuotoon YO-talolla järjestämät Leimaantumisbileet eli Leimarit®. Bileille on omaleimaisuutensa ja pitkän toimintahistoriansa myötä haettu tavaramerkki Patentti- ja rekisterihallitukselta. Muun varainhankinnan muodostavat jäsen- ja kannatusjäsenmaksut sekä lahjoitukset. Vuokra-asunnon kulut (vastike ja lainanhoito) kustannetaan Orasson lainanlyhennyksillä ja koroilla sekä asunnon vuokratuloilla, vaikutusta yhdistyksen muuhun rahoitukseen
ei siis ole. Omarahoituksen lisäksi keskeisin yhdistystoiminnan rahoitusmuoto on kattojärjestömme Seta ry:n kautta kanavoitu Raha-automaattiyhdistyksen (Ray) myöntämä avustus, jolla katetaan suurin osa ammatinharjoittajakuluista. Yhdistyksen toimintaan ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen haetaan vuosittain toiminta-avustuksia myös Tampereen
kaupungilta.

Yhteistyötahot
Yhdistys tekee yhteistyötä monien valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.
Vuonna 2012 Pirkanmaan Seta ry:n yhteistyötahoja olivat mm. valtakunnallisen Seta ja
sen jäsenyhdistykset, Transtukipiste (neuvontayhteistyö), Sateenkaariyhteisöt ry (Ranne3

liike), Työväen museokeskus Werstas, Mielenterveysseura Taimi ry, Syrjinnänvastainen
neuvonta Tampereella, SYNE, Sateenkaarilasten vanhempien yhdistys (Föräldrar till hbtbarn), Uskontojen Uhrien tuki ry, Osviitta, Amnesty Internationalin Suomen osasto, Hivtukikeskus (ehkäisyneuvonta ja materiaalijako), Pro-tukipiste, Kynnys ry (mm. sateenkaarivammaiset), Youth agaist Drugs - YAD (Alt-yhteistyö), yhdistyksen kannatusjäsenet, Urheiluyhdistys HOT, Opiskelijaryhmä Sekava, Sukupuolentutkimuksen opiskelijat VATTU,
International Students in Tampere (ISOT), AA Rainbow group in Tampere, Ravintola Mixei
ja DTM, Tamperelaisseurakunnat (sateenkaarimessut), Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan kunnat

Yhdistyksen ammattilaiset
Vapaaehtoistyönkoordinaattori
Vapaaehtoistyönkoordinaattori Riku Karppinen vastasi huhtikuusta joulukuuhun 2012 vertaisryhmien toiminnasta ja uusien ryhmien perustamisesta sekä yhdistyksen viestinnästä.
Erityisvastuualueenaan hänellä on nuorten tukeminen ja mm. ALT-bileiden järjestämisessä
auttaminen sekä toiminen yhteyshenkilönä mm. Tampereen kaupungin nuorisotoimeen ja
yhteistyöyhdistyksiin. Hän myös koordinoi koulutuspyyntöjä yhdistyksen vapaaehtoiskouluttajien kanssa, suunnitteli kouluvierailu-, yhteistyötapahtumia ja järjesti itse tietoiskuja
sekä koulutuksia. Vapaaehtoistyönkoordinaattori vastasi kesän 2012 yhdistyksen Pridetapahtumien toteutuksesta vapaaehtoisten ja Pride-työryhmän kanssa.
Vuoden 2012 lopussa yhdistys heitti haikeat hyvästit Rikulle, joka sai unelmiensa työpaikan Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projektissa Tampereen Kaupunkilähetyksellä.
Lisäksi hän halusi taata aikaa vasta syntyneen poikansa hoitamiseen.

Neuvontapsykologin tarjoamat tuki- ja neuvontapalvelut
Pirkanmaan Seta käynnisti helmikuussa 2012 valtakunnallisen, matalankynnyksen palvelun, joka tarjoaa maksutonta puhelin- ja nettineuvontaa. Palvelu on avoin kenelle tahansa,
jota seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuolen moninaisuus pohdituttaa joko omakohtaisesti tai esim. perheenjäsenen tai läheisen kokemusten kautta.
Neuvontapsykologilta voi kysyä mistä tahansa mieltä askarruttavasta oman tai läheisen
seksuaaliseen suuntautumiseen ja/tai sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä kysymyksistä
kuten sosiaalisista paineista, vertaisuudesta, seurustelun aloittamisesta, kaapista ulostulosta, parisuhde-, perhe- ja työelämästä, ikääntymisestä, vihapuheesta, vähemmistöstressistä, eheyttämisestä, kiusaamisesta tai muista itsesyrjintä-/syrjintäkokemuksista. Kysymyksiin vastaa laillistettu psykologi/seksuaalineuvoja.
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Tuki- ja neuvontapalvelu löytyy osoitteesta: http://www.pirkanmaanseta.fi/tuki-janeuvontapalvelu
Palvelua pysyttiin tarjoamaan 2-3 tuntia viikossa. Korkeatasoinen neuvontapalvelu on
osoittautunut tarpeelliseksi. Sen toimintoja on kehitettävä tulevaisuudessa mm. etsivän
nettityön suuntaan. Lue artikkeli palvelusta jäsenlehti Sesamista 2/2012, s. 14-15:
http://treseta.fi/sesam/2_2012.pdf
Ammatinharjoittajamalliin siirtyminen
Yhdistyksen hallitus linjasi vuonna 2011 halunsa kokeilla neuvontatoiminnan toteuttamista
ostopalveluna. Tällöin vapaaehtoisista muodostuvan hallituksen ei tarvitse toimia esimiehenä työntekijälle ja samalla neuvontapalvelun toimintoja on helppo selkeyttää. Ostopalveluna toteutetussa toiminnassa voidaan turvata toisaalta paremmin palvelujen jatkuvuus,
ammatillinen koulutus/pätevyys, valmius itsenäiseen työskentelyyn ja myös palvelun kausiluontoisen vaihtelun huomiointi rahoitustilanteen muuttuessa. Tällöin mm. vältytään lomautuksilta. Yhdistys ei tavoittele ostopalveluun siirtymisellä säästöjä, vaan pysyvän ja laadukkaan neuvontapalvelun toteuttamista.

Vertaisryhmätoiminta
Pirkanmaan Setan tärkein toimintamuoto on vertaisryhmät. Yhdistyksessä toimi 14 ryhmää, jotka kokoontuivat yhteenlaskettuna yli 170 kertaa (viime vuonna 100). Kun ryhmä
keskimäärin tavoittaa 5-15 henkeä/ilta, päästään yli 1400 osallistujakäyntikertaan vuoden
aikana (viime vuonna n. 800). Vertaisryhmätilasto on liitteenä.
Vuoden 2012 aikana toimineita ryhmiä olivat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aikuisten miesten ryhmä (uusi)
Avoimet ovet toimistolla (isojen tapahtumien yhteydessä)
Bi-ryhmä (uusi)
Ei kaikki muumit laaksossa -mielenterveysryhmä (uusi)
Hengellinen ryhmä
Ihan koukussa -käsityöryhmä (uusi)
Kaappilaulajat -kuoro
Nuortenryhmä
Nuorten aikuisten ryhmä
More than rainbow - English-speaking Group
Mummolaakso
Peli-iltapäiväryhmä (uusi)
Sateenkaariperheet (2 kokoontumista)
Transkahvila
Vagabondi-ryhmä
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Vertaisryhmät ovat avoimia ja niihin ei vaadita erillistä ilmoittautumista tai jäsenyyttä.
Ryhmien ohjaajat ovat yhdistyksen perehdyttämiä vapaaehtoisia.

Aikuisten miesten ryhmä (Uusi)
Keväällä 2012 Pirkanmaan SETA:ssa käynnistettiin aikuisille miehille tarkoitettu avoin keskusteluryhmä. Ryhmän vetäjänä toimii Heikki. Ryhmäläiseksi sopii, jos katsoo olevasi
mies, olet 35-vuotias tai sitä vanhempi. Ryhmä kokoontui noin kerran kuussa maanantaisin. Kerralla ryhmään osallistui n. 4-6 henkeä.
Ryhmän tarkoituksena on koota yhteen niitä, jotka haluavat keskustella päivän polttavista
aiheista tai vaikkapa elämän suurista kysymyksistä tai voi olla myös puhumatta mitään.
Ryhmäläiset päättävät itse mistä halutaan keskustella.
Loppuvuodesta ryhmästä alettiin tiedottaa myös Suomen Karhut Fin-Bears ry:n postilistalla.

Avoimet ovet toimistolla
Yhdistyksen vapaaehtoiset esittelivät yhdistyksen toimintaa etenkin suurtapahtumien (pride, Vinokino) yhteydessä toimistolla. Lisäksi kokeiltiin aukioloa jouluaattona.

Bi-ryhmä (Uusi)
Bi-ryhmä kokoontui vuonna 2012 muutamia kertoja. Ryhmälle olisi tilausta, mutta vielä
tässä vaiheessa ryhmälle ei ole löydetty sitoutunutta vastuuvetäjiä.

Ei kaikki muumit laaksossa -mielenterveysryhmä
Syksyllä 2012 yhdistys käynnisti yhteistyössä Taimi ry:n kanssa uuden ikärajattoman vertaisryhmän, joka on suunnattu niille, joilla on mielenterveysoireita seksuaalisesta suuntautumisesta ja/tai sukupuoli-identiteetistä tai sen ilmaisusta riippumatta. Ryhmän oli tarkoitus
kokoontua joka toinen viikko, mutta suuren suosionsa myötä ryhmä jokaviikkoistettiin. Ohjaajina toimivat Katja ja Lentsu. Luonnollisesti Taimin kaikki muutkin ryhmät ovat avoimia
sateenkaari-ihmisille. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 17–19 Taimi ry:ssä, Koulukatu
11.

Hengellinen ryhmä ja sateenkaarimessut
Uskonnollisesti riippumaton, hengellinen ryhmä kokoontuu toimistolla kahden viikon välein.
Ryhmä tavoittaa kaikenikäiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat. Kävijöitä
ryhmässä on kymmenestä lähes kahteenkymmeneen. Ryhmä on ikäjakaumaltaan laaja,
hieman päälle kaksikymmenvuotiaasta lähemmäs kahdeksankymppiseen asti. Eläväinen
ja usein hyvin pohdiskeleva keskustelu antaa ryhmäläisille mahdollisuuden ajatusten vaihtamiseen erilaisissa elämäntilanteissa olevien, hengellisesti maailmaa hahmottavien vertaisten kanssa.
Hengellinen ryhmä järjestää yhdessä seurakunnan kanssa Sateenkaarimessuja, joista on
muodostunut suosittu tapahtuma. Yhdessä tekeminen on tärkeä osa messun toteuttamis6

ta, ryhmäläiset saavat olla luomassa oman näköistämme jumalanpalvelusta. Messulle on
selvä tilaus, ne tavoittavat kerralla n. 30–60 henkeä. Vuoden 2012 aikana järjestettiin 5
messua, yksi mm. pride-tapahtuman yhteydessä. Osa ryhmästä osallistui myös Malkusleirille.

Ihan koukussa -käsityöryhmä (Uusi)
Uusi, syksyllä käynnistetty Ihan koukussa -ryhmä on Pirkanmaan Setan ja opiskelijaryhmä
Sekavan yhteisryhmä, joka on tarkoitettu kaikenikäisille askartelusta ja käsitöistä kiinnostuneille. Mukaan ryhmään saa tulla kuka vaan taidoista riippumatta. Ryhmä kokoontuu
parillisten viikkojen lauantaina klo 14–17.

Kaappilaulajat-kuoro ja debyyttikonsertti
Kuoro on avoin kaikille sateenkaari-ihmisille. Pirkanmaan Setan oma kuoro on toiminut
keväästä 2010 asti. Kuoro kokoontuu parittomien viikkojen torstaina klo 19–21 Yliopiston
kampuskappelissa, Pinni B-rakennus, 5. kerros. Kappelissa on toimintaa varten hyvä
akustiikka sekä säestykseen tarvittava piano. Kuorossa lauletaan lauluja laidasta laitaan,
tyylilajeina mm. vanha swing, suomalainen musiikki ja tutut iskelmät. Kuorossa on jo 14
aktiivista laulajaa, moni on tullut mukaan viime syksynä tai tänä keväänä, joten kaikki kiinnostuneet pääsevät hyvin mukaan. Mukaan toivotaan lisää miesääniä. Kuorossa lauletaan
rennolla meiningillä naurua unohtamatta. Yhdessä on mukava laulaa ja samalla tutustuu
uusiin, mukaviin ihmisiin. Kuoroa vetää teatterimuusikko, pianisti Silja Kuoppala.
Kuoron vaikuttava debyyttikonsertti järjestettiin osana kesän Priden sateenkaari-iltamaa
Yo-talolla. Lue konsertista Sesam 2/2012, s.20–21: http://treseta.fi/sesam/2_2012.pdf

Nuorten ryhmä ja Alternative-bileet – sukupolvenvaihdos
Ryhmä on tarkoitettu 14–21-vuotiaille. Nuortenryhmän perimmäinen tarkoitus on mahdollistaa nuorille turvallinen tila, jossa he voivat olla omia itsenään ja keskustella heille tärkeistä asioista. Syksyllä ryhmä sai uudet vetäjät vanhojen lähdettyä opiskelemaan toisille
paikkakunnille. Syksyn mittaan ryhmä muuttui jokaviikkoiseksi ja se tavoitti säännöllisesti
n. 10 nuorta. Ryhmä kokoaa nuoria myös Tampereen lähikunnista.
Tampereen kaupunki tukee nuorisotoimintaa. Syksyllä 2012 järjestettiin Alternative-bileet
eli ALT-bileet Uudessa monitoimitalossa yhteistyössä YAD:in kanssa. Juhla on päihteetön
ja tarkoitettu alle 21-vuotiaille.

Nuorten aikuisten ryhmä
Noin 21–35-vuotiaille suunnattu Nuorten aikuisten ryhmä uudistui keväällä vetäjävaihdosten myötä. Ryhmän tavoitteena on toimia jatkoryhmänä nuortenryhmälle. Se kokoontuu
toimistolla joka viikko perjantaisin. Ryhmä on saanut tasaisen suosion ja ryhmäläiset osallistuvat ahkerasti yhdistyksen muihinkin aktiviteetteihin. He mm. olivat vapaaehtoisina pride-järjestelyissä ja tekivät Työväenmuseo Werstaan vuoden 2013 sateenkaarinäyttelyä
varten esittelyvideon: http://www.youtube.com/watch?v=VlBipUK2YGo
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More than rainbow -kansainvälinen ryhmä
Pirkanmaan Setan englanninkielinen ryhmä aloitti lokakuussa 2011 nykyisten aktiivien
aloitteesta. More than rainbow tavoittaa n. 6-10 osallistujaa. Ryhmä kokoontuu 2 viikon
välein ja järjestää muun muassa elokuvailtoja, keskusteluryhmiä, avantouinti- tai kävelyretkiä ja Leimareihin yhdessä menoja. Ryhmä on kaikille avoin, joukossa on Pirkanmaalla
asuvia ulkomaalaisia, vaihto-opiskelijoita sekä kantasuomalaisia, jotka haluavat treenata
englanninkieltään ja ovat kiinnostuneita kulttuurien vaihdosta. Ryhmään tullaan myös jopa
100 kilometrin säteellä.

Mummolaakso- aikuisten naisten ryhmä ja Talvikin tanssit
Naisten ryhmä Mummolaakso kokoontuu kerran kuussa. Kokoontumisten keskusteluteemat vaihtelevat suuresti 'itsellesi merkityksellinen valokuva -aiheesta' alustajan pohjustamaan aiheeseen vaihdevuosista. Toimistotapaamisten lisäksi ryhmä tapaa vaihtelevasti
teatterikäynnin, urheilutapahtuman (esim. keilailu tai luontoretki) tai vastaavan merkeissä.
Ryhmä lähetti myös kesällä osallistujat toisen kerran järjestettyyn leikkimieliseen Mummogames -tapahtumaan mikä järjestettiin tällä kertaa Helsingissä. Ikärajattomuudestaan huolimatta ryhmä tavoittaa pääsääntöisesti yli 30-vuotiaita, aikuisia naisia. Tapaamisissa käy
noin kymmenen henkeä kerrallaan
Helmikuussa 2012 lopussa Mummolaakso toteutti mittavan Talvikin tanssit -tapahtuman
ravintola Laternassa. Iltamahengessä toteutettu tempaus tavoitti yli 120 innostunutta juhlijaa.
Lue
tanssiaisista
kertova
artikkeli
Sesamista
1/2012,
s.
18-19:
http://www.treseta.fi/sesam/1_2012.pdf

Tampereen Sateenkaariperheet
Tamperelaiset sateenkaariperheet kokontuvat aika ajoin yhdistyksen toimistolla mm. retkien jatkopaikkana. Pirkanmaan Seta on myös yhteistyökumppanina Sateenkaariperheet
ry:n hanketoiminnassa.

Transkahvila
Transkahvila kokoontuu kerran kuukaudessa. Se tarjoaa vertaistukea kaikenikäisille transsukupuolisille, heidän ystävilleen ja läheisilleen, myös transvestiitit ovat tervetulleita. Ryhmän toiminta on avointa ja ehdottoman luottamuksellista. Ryhmä on osoittautunut tärkeäksi, josta kertoo mm. se että, muutamat ovat olleet kauan mukana. Ryhmä on ns. avoin
ryhmä, joten vaihtuvuutta on paljon. Osallistujien määrä vaihtelee 3-11 välillä. Aika kuluu
kahvittelun ja yhteisistä asioista rupattelun merkeissä. Varsinaista teemaa/aihetta ei ole.
Kaikki saavat puheenvuoron ja kaikille annetaan ryhmässä tilaa. Myös uudet pääsevät
hyvin mukaan keskusteluun.

Vagabondi-ryhmä
Ryhmä koostuu 70-luvun aktiiviveteraaneista, jotka aikanaan perustivat nykyisen yhdistyksen Vagabondi ry-nimellä. Vapaamuotoinen muisteloporukka kokoontuu kahviloissa n. 3
kertaa vuodessa. Ryhmä huomioidaan erikseen myös yhdistyksen muissa tapahtumissa.
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Veteraanien omakohtainen tieto yhdistyksen varhaisajoista on tarkoitus koota talteen osana yhdistyksen historia-hanketta.

Jäsenyys ja kannatusjäsenyys
Jäsenet muodostavat yhdistyksen. Yhdistyksen toiminnan edellytyksenä on toiminnan
merkitykselliseksi kokeminen, osallisuus, yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunne ja
jatkuvuus. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2011 oli varsinaiseksi jäseneksi liittyviltä opiskelijoilta, työttömiltä, eläkeläisiltä, varusmiehiltä ja siviilipalvelusmiehiltä 15 euroa ja muilta
varsinaiseksi jäseneksi liittyviltä 20 euroa. Kannatusjäsenyhteisöjen jäsenmaksu on 100
euroa. Yhdistyksellä oli 2 kannatusjäsentä: Tampereen ylioppilaskunta TAMY ja Tampereen vihreät nuoret - Virnu ry.
Jäsenyyttä tarjottiin aiempina 3 vuoden aikana jäsenenä olleille alkuvuodesta kirjeitse.
Kampanjointi näkyi tempauksissa, kuten pride-toritapahtumassa ja nettisivuilla. Esimerkiksi
Leimareissa liittyessään jäseneksi sai jäsenkortin heti mukaansa. Loppukeväästä avattiin
mahdollisuus liittyä jäseneksi verkossa. Ponnistuksista huolimatta jäsenmäärä pysyi samana (250) kuten edellisvuonnakin.

Tiedottaminen: verkkosivu-uudistus, jäsenlehti ja muu viestintä
Koordinaattori toteutti heti alkuvuodesta kokonaan uuden Pirkanmaan Seta-sivuston
osoitteessa: www.pirkanmaanseta.fi.
Pirkanmaan Setan tapahtumista ja palveluista tiedotetaan järjestön internet-sivuilla, Facebook-sivuilla, Qruiser-sivulla, 2 kertaa vuodessa ilmestyvässä Sesam-jäsenlehdessä sekä Aamulehden ja Tamperelaisen mihin mennä -palstalla. Sesam-lehti ilmestyi lisäksi
verkkojulkaisuna, jolloin sen uutisoinnit tavoittivat myös muut kuin jäsenet. Syksyn Sesam
julkaistiin lähes 30-sivuisena tietopakettina yhdistyksen toiminnasta.
Sisäinen ja ulkoinen viestintä toimivat rinnakkain; Yhdistys tiedottaa suurelle yleisölle, jäsenilleen, kannatusjäsenilleen ja vapaaehtoisilleen toiminnastaan ja tulevista tapahtumistaan. Sisäisen viestinnän välineitä ovat mm. postituslistat kuten hallituslista, vertaisryhmänvetäjälista, kouluttajalista, Leimarien lipunmyyjälista ja jäsenpostituslista, joka tavoittaa jäsenistön tehokkaasti.
Loppuvuodesta 2012 yhdistys sai luvan tiedottaa suoraan tapahtumistaan Ranneliikkeen
tapahtumakalenterissa.

Yhdistyksen medianäkyvyys vuonna 2012
Yhdistys sai runsaasti näkyvyyttä eri mediassa mm eheyttämiseen ja kesän pridetapahtumiin liittyen. Ranneliike tiedotti myös yhdistyksen kuntavaalikyselystä.

9

•

•

•

Riku Karppisen reportaasijuttu (20011): ”Eheyttäjää tapaamassa” tuotti Aamulehdelle vuoden 2012
journalisti-palkinnon. Lue voitokas artikkeli osoitteessa:
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194697238515/artikkeli/ei%20vastasi%20eheyttaja%20kysymykse
en%20onko%20kiinnostuksesi%20miehiin%20loppunut%20kokonaan.html
TAMPERELAINEN, HELSINGIN SANOMAT, SEINÄJOEN SANOMAT: ”Seta-pomo: Eheytymiskurssit ovat puoskarointia” http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/96181-seta-pomoeheytymiskurssit-ovat-puoskarointia
YLE: ”Eheyttämisyritykset näkyvät yhteydenottoina myös Pirkanmaan Setassa”:
http://yle.fi/uutiset/eheyttamisyritykset_nakyvat_yhteydenottoina_myos_pirkanmaan_setassa/5299039

•

•
•

AAMULEHTI: "Pride-kulkue valtavirtaistaa ja juhlii yhdenvertaisuutta"
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194752800394/artikkeli/puheenaihe+pridekulkue+valtavirtaistaa+ja+juhlii+yhdenvertaisuutta+sanoo+jarjestaja.html
ILTASANOMAT: Pride marssi Tampereella tasavertaisen rakkauden tähden:
http://www.iltasanomat.fi/videot/kotimaa/vid-1288485542925.html?ref=rss
TAMPEREEN SEURAKUNTAYHTYMÄN UUTISET: ”Sateenkaarimessua tekee iso joukko vapaaehtoisia”
http://www.tampereenseurakunnat.fi/kirkko_tampereella/uutiset_ja_media/uutiset/sateenkaarimessua_tekee_iso
_joukko_vapaaehtoisia.5182.news

•

YLE: ”Pirkanmaan Seta ei anna häiriköiden pelotella”:
http://yle.fi/uutiset/tampereen_seta_ei_anna_hairikoiden_pelotella/6224646
Suomen Kuvalehti: Kuulkaa jälkiviisauttani, SETA (Pertti Jarla)
http://suomenkuvalehti.fi/blogit/tahan-on-tultu/kuulkaa-jalkiviisauttani-seta
Iltasanomat: Pride marssi Tampereella tasavertaisen rakkauden tähden:
http://www.iltasanomat.fi/videot/kotimaa/vid-1288485542925.html?ref=rss
Youtube-video, jossa myös puheenjohtajan haastattelu:
http://www.youtube.com/watch?v=il2Q6tF2m4U&feature=player_detailpage
TV 2: Hämeen uutisissa juttu Tampere Pridesta. Pridea käsitellään kohdasta 2:55 alkaen.
http://areena.yle.fi/tv/1619329
Ranneliike: Tampere Pride 2012 marssilta kuvasatoa:
http://ranneliike.net/teema/tampere-pride-2012-marssilta-kuvasatoa?cid=9&aid=8686
Iltasanomien (HEIKKI TAKALA) ottamia pride-kuvia:
http://heikkitakala.kuvat.fi/kuvat/Pride+Tampere+2012/
RANNELIIKE: ” Pirkanmaan ehdokkaista yli 270 allekirjoitti vaalilupauksen yhdenvertaisuuden
tukemisesta”:
http://ranneliike.net/teema/pirkanmaan-ehdokkaista-yli-270-allekirjoitti-vaalilupauksenyhdenvertaisuuden-tukemisesta?cid=23&aid=9050

Koulutus ja tietoiskut ja tapahtumat
Järjestö tarjosi Pirkanmaan alueelle koulutus- ja tietopalveluita seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä asioissa. Päämääränä on ennakkoluuloja
hälventämällä parantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa yhteiskunnassa.
Syyskuussa kolme uutta yhdistyksen vapaaehtoista osallistui Helsingissä kaksipäiväiseen
kouluttajakoulutukseen.
Kouluttajina toimi koordinaattorin ja puheenjohtajan lisäksi Setan kouluttamia vapaaehtoiskouluttajia. Vuonna 2012 Pirkanmaan Seta järjesti tietoiskun tai kävi kouluttamassa kymmenissä tapahtumissa (lista alla). Lisäksi Setan toimistolle tultiin tutustumiskäynneille. Yhdistys näkee kaikki tapahtumansa mahdollisuutena tehdä yhteiskunnallisia teemojaan tutuksi suurelle yleisölle.
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Koulutukset ja tutustumiskäynnit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.01. Terveystiedon opettajiksi opiskelevat (Terveystieteenlaitos) osallistujia
06.02. invalidiliiton (Validian) käynti, toimintaan tutustuminen
27.03. Osviitan työntekijävierailu Pirkanmaan Setassa
27.03. Tamyn yhdenvertaisuuskoulutus
29.03. Lääketieteen kandidaatteja, Tampereen yliopisto (Aamos-klubi), 60 henkeä
29.02. Pirkanmaan Seta Elävässä kirjastossa ChillHouse -tapahtuman yhteydessä
09.08. Kynnys ry:n picnic
20.09. TAMK:n seksuaalineuvojaksi opiskelevien koulutus
15.11. Kouluvierailu, lukion yhteiskoulu Nekalassa, 3 kouluttajaa vetämässä
29.11. Tampereen ammattiopiston (TAO) lähihoitajaopiskelijoille
05.11. Kehitysvammaisten koulutusvierailu
12.12. Yhteisöpedagogit
Yhteistyötapaamisia: Uskontojen uhrit, Taimi ry, Tampereen Settlementti ry (SYNE), Lääkärien eettinen foorumi, Protukipiste, Yad, Werstaan yhteistyöpalaverit (4)

Muut tapahtumat
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

27.1. Keskusteluja rakkaudesta -ilta Kulttuuriravintola Kivi
13.2. Mihin unohtui tasa-arvoinen avioliittolaki? -paneeli yhdessä Tampereen
Vihreiden kanssa
11.2. Talvikin tanssit
28.03. kevätkokous
19.5. Vapaaehtoisten ilta
16.05. Keskusteluilta sateenkaarilasten vanhemmille ja läheisille, Werstaalla
Miten vanhempana tukea sateenkaarinuorta? sateenkaarilapsen isä Tom Eklund
(Föräldrar till hbt-barn) oman kokemuksensa pohjalta ja Pirkanmaan Seta neuvontapsykologi Mirka Paavilainen.
17.6. Sosiaalifoorumin toritapahtuma
18–21.7. Yhdistyksen PRIDE-TAPAHTUMAT (sateenkaari-iltamat, kulkue ja yhdenvertaisuus-seminaari, Avoimet ovet) Lue yhteenveto toimintakertomuksen lopusta
26.9. lesbo- ja homo-kiertokävely: Tuula Juvosen vetämä yhdessä Vatun, sekavan ja mummolaakson kanssa
TAMPEREEN VINOKINO 23–25.11. PÄÄ- JA OHEISOHJELMISTO (3 elokuvaa,
tietovisailu, luento, avoimet ovet) Lue yhteenveto toimintakertomuksen lopusta
01.11.: Yhdenvertainen vanhuus -keskustelutilaisuus, Pääkirjasto Metsossa
08.12. Nuorten Alternative-bileet yhdessä YAD:n kanssa
15.12. Syyskokous
15.12. Vapaaehtoisten pikkujoulut
24.12. Jouluaaton Avoimet ovet toimistolla

HUOM:
• Sateenkaarimessuja (5)
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•

Leimarit-bileitä (8)

Tietopalvelut: kannanotot, opinnäyte ja Werstasyhteistyö
Yhdistys vastaa viranomaiskyselyihin, antaa kannanottoja ja tukee opinnäytetöiden tekoa
opiskelijoiden yhteydenottojen perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa avattiin
keskustelu nk. vaihtoehtohoitojen lakipaketista mm. eheyttämishoitojen osalta. Tasaarvovaltuutetulta pyydettiin linjaus trans-prosessissa olevien opiskelijoiden soluasumisjärjestelyjen toteuttamisesta. Vastaus saadaan kesällä 2013. Puheenjohtajaan haastateltiin Ulkoministeriön tutkimukseen kuinka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä voitaisiin
huomioida Suomen ulkopolitiikassa.
Syksyllä 2011 jäsenkyselyaineiston pohjalta käynnistyi sosionomiopiskelijan opinnäytetyö, joka keskittyi tutkimaan mihin eri sosiaali- ja viranomaistahoihin seksuaali- tai sukupuolivähemmistön edustaja voi ottaa Tampereella yhteyttä, jos hän on kokenut syrjintää.
Opinnäyte valmistui keväällä 2012. Työtä käytetään ohjeena suunniteltaessa syrjintää ehkäisevää verkkosivua.
Yhdistyksen muut tietopalvelut koostuvat ylläpitämästä kirjastosta ja verkkosivuista.
Kirjastoon saatiin muutamia uusia lahjoituksia. Aineisto pyritään pitämään ajan tasalla ja
monipuolisena hankkimalla uusia teoksia, jotta tietoa etsivät saisivat oikeaa ja ajankohtaista tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Käsikirjasto tarjoaa tietoa myös vapaaehtoistoimijoille. Kirjasto on kaikkien käytettävissä ja aineistoa voi lainata maksutta.
Elokuusta 2012 alkaen yhdistys on osallistunut laajasti Työväenkeskus Werstaan kesänäyttelyn 2013: Hilpeys ja ennakkoluulo, suunnitteluun ja toteutukseen.
Elämää sateenkaarilipun alla -kirjoituskilpailu
Pirkanmaan Seta järjesti keväällä kaikille avoimen kirjoituskilpailun, johon osallistui lähes
30 sanataiteilijaa yli 50 kirjoituksenvoimin. Taso oli korkea ja teksteissä tuli hienosti esiin
sateenkaaren kaikki sävyt. Kesällä sateenkaari-iltamien satapäinen yleisö pääsi äänestämään esiraadin valitsemista teksteistä parhaat. Esivalintaraadissa olivat kirjailija ViljaTuulia Huotarinen, Katja Nissinen Mummolaaksosta sekä yhdistyksen hallituksesta Viivi,
Sakari ja puheenjohtaja-Mikko. Voittajaksi selviytyi Emily Hallfastin Valkea hanhenmunasateenkaarisatu. Toiseksi tuli Kanerva Kupila ja kolmanneksi Moona Hakkarainen. Voittajat saivat palkinnoiksi kirjalahjoituksia sekä lahjakortteja. Lahjakorteillaan kilpailijoita palkitsivat Tulenkantajien kirjakauppa, Pieni kirjakauppa ja Antikvariaatti aikakone. Pirkanmaan
Seta hakee ensi vuodelle avustusta, jolla se aikoo julkaista kaikki kilpailuun osallistuneet
tekstit juhla-antologiana yhdistyksen 40-vuotislahjana jäsenilleen.

Pirkanmaan Setan kuntavaalikampanja 2012
300 kuntavaaliehdokasta sitoutui toimimaan yhdenvertaisuuden puolesta
Pirkanmaan SETA ry haastoi pirkanmaalaiset kunnallisvaaliehdokkaat allekirjoittamaan
lupauksen yhdenvertaisuuden ja avoimuuden edistämisestä. Haaste on otettu vastaan eri
puolilla Pirkanmaata yli puoluerajojen. Noin 300 ehdokasta Pirkanmaan 22 kunnasta teki
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vaalilupauksen yhdenvertaisuuden puolesta. Allekirjoittajia oli seuraavien puolueiden piiristä: Keskusta, Kokoomus, Piraattipuolue, SDP, Suomen Kommunistinen Puolue, Vasemmistoliitto, Vihreät sekä lisäksi muutama sitoutumaton. Ehdokkaat tekivät seuraavan vaalilupauksen:
”Allekirjoittamalla lupaan edistää lakisääteistä yhdenvertaisuutta ja avoimuutta kaikissa
kotikuntani palveluissa ja päätöksenteossa etnisestä taustasta, uskonnollisista ja poliittisista näkemyksistä, terveydestä tai vammaisuudesta, sosiaalisesta asemasta, seksuaalisesta
suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta.”
Yhdenvertaisuuslupauksen tehneistä pääsi valtuustoihin eri kunnissa ja kaupungeissa
seuraavasti: Akaa (4), Juupajoki (1), Kangasala (2), Kihniö (1), Lempäälä (2), MänttäVilppula (2), Nokia (5), Orivesi (2), Parkano (1), Pirkkala (2), Ruovesi (2), Sastamala (3),
Tampere (20), Urjala (1), Valkeakoski (2), Virrat (2) ja Ylöjärvi (2).
Myönteistä oli huomata, että yhdenvertaisuuden puolustajia löytyi kaikista isoimmista puolueista perussuomalaisia lukuun ottamatta. On kuitenkin tiedostettava, että kysely ei ole
tavoittanut kaikkia ehdokkaita, sillä lupauksen tehneiden joukosta puuttui myös muutamia
tunnustautuneita yhdenvertaisuuden puolustajia. Tulokset ovat kuitenkin omiaan ruokkimaan spekulointia siitä, miksi kysely jäi kokonaan huomiotta muutamissa kunnissa tai miksi juuri puolueet tekivät lupauksia eri kunnissa niin vaihtelevin tuloksin. Tästä olisi aineksia
pienelle opinnäytteelle kuntapolitiikasta kiinnostuneille.
Sosiaalista pääomaa ja tervettä taloutta
Pirkanmaan SETA haluaa tietoisesti olla edistämässä kunnallispolitiikkaa, joka huomioi
yhdenvertaisuuden toteutumisen riippumatta mistään tekijästä. Sateenkaari-ihmisiä löytyy
kaikista kunnista, kaikista ikäryhmistä, puolueista, uskontokunnista ja etnisistä ryhmistä.
Jokaisella meistä on seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti. Tämä on kaikkien asia.
Yhdenvertaisuutta lisätään kunnissa sekä isoilla että pienillä teoilla. Päätöksenteon ja toiminnan lähtökohtana kunnissa tulee olla ihmisoikeuksien toteutuminen. Rikastuttava moninaisuus on perusteltua tunnistaa niin päiväkodeissa, terveyskeskuksissa, kouluissa, työpaikoilla, virastoissa kuin vanhainkodeissakin. Ehdokas, joka kyseenalaistaa ihmisarvon
merkityksen, kyseenalaistaa samalla Suomen lainsäädännön. Voidaan hyvällä syyllä kysyä, käykö tällainen henkilö ajamaan kuntalaisten yhteisiä asioita.
Oikeuksien turvaaminen on taloudellisesti kannattavaa, koska kuntalaisten hyvinvoinnin
kohentaminen, laskee suoraan kuntien välillisiä kustannuksia mm. terveydenhuollossa.
Yhdenvertaisuuden lisääminen ehkäisee mm. lasten ja nuorten syrjäytymistä, turvatonta
vanhuutta ja vahvistaa kaikkien kuntalaisten hyvinvointia. Kunnat, jotka takaavat hyvät
elinolosuhteet monenlaisille ihmisille, ovat houkuttelevia asua.
Esimerkiksi nk. eheytyshoitokohun myötä on hyvä korostaa, että kaikkien ihmisarvoa ja
koskemattomuutta arvostava kunta ei myönnä avustuksia yhteisöille, jotka esimerkiksi lietsovat vihapuheilla, harjoittavat eheyttämistä tai muuta henkistä pahoinvointia ja yhdenver-
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taisuutta kyseenalaistavaa toimintaa. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on linjannut, ettei
se voi tukea kuntalaistensa vahingoittamista. Muiden kuntien tulee ottaa tästä mallia.
Yhdenvertainen kunta on mahdollisuus. Vaikuttamalla myönteisesti asenteisiin muuttotappioluvut pienenevät, työpaikka- ja koulukiusaaminen vähenee, sairastavuuskulut laskevat
ja yhteisöllisyyden tunne nousee.

Yhdenvertainen vanhuus -projekti kylässä Tampereella
Suunnittelija Salla-Maija Hakola kävi esittelemässä Yhdenvertainen vanhuus -projektia
Tampereen Metsossa järjestetyssä keskusteluillassa marrasluussa. Tapahtuma tavoitti
etenkiin Tampereen mummolaakson jäseniä. Setan uusi hanke tuo ikääntymistä ja vanhustyötä koskevaan keskusteluun sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuusnäkökulman. Seta ry, Mummolaakso ry ja Suomen Karhut Fin-Bears ry tuovat oman
panoksensa ikäihmisten hyvän ja turvallisen arjen kehittämiseksi vaikuttamalla yhteiskunnan asenteisiin ja palvelujärjestelmän käytäntöihin kolmivuotisella projektillaan.
Moninaisuusnäkökulma tarjoaa kaikille vanhustyön toimijoille mahdollisuuden kehittää palvelujärjestelmää ja vanhustyötä entistä yhdenvertaisemmaksi. Projektimme on pioneerityötä, joka ehkäisee pitkällä tähtäimellä ikäihmisten syrjäytymistä ja terveysongelmia. Siinä
huomioidaan ihmisryhmät, joiden olemassaolo ja tarpeet ovat olleet näkymättömissä vanhustyön kentällä. Tämä on tarpeen yhtenä näkökulmana kaikessa vanhustyössä, ei vain
tässä erillisessä projektissa.
Mitä projekti tekee?
Projekti kartoittaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten vanhenemiseen liittyviä kysymyksiä hoivan, huolenpidon ja asumispalvelujen osalta. Projektin kehittää ammattilaisten ja opiskelijoiden työn tueksi aihetta käsittelevää koulututusta ja opetusmateriaalia mm. kyselyjen avulla. Erilaisten seminaarien ja tapahtumien avulla tuomme
yhteen koulutuksen asiantuntijat, vanhustyön ammattilaiset ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen omat järjestöt. Yhteistyöllä voi vakiinnuttaa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden osaksi vanhustyön valtavirtaa ja hyviä käytäntöjä. Tutustu:
www.seta.fi/yhdenvertainen-vanhuus.
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LIITTEET: Koosteita tapahtumista
Kaksi paneelikeskustelua

Mihin unohtui tasa-arvoinen avioliittolaki?
Pirkanmaan Seta järjesti 13. helmikuuta yhteistyössä Tampereen seudun vihreiden naisten (Tasvina) ja Tampereen vihreiden kanssa paneelikeskustelun tasa-arvoisesta avioliittolaista. Paneelissa olivat puhujina vihreiden kansanedustajat Oras Tynkkynen ja Tuija Brax,
Setan puheenjohtaja Outi Hannula, rovasti Hilkka Olkinuora, Amnesty Internationalin Pia
Puu Oksanen sekä Riku Karppinen Pirkanmaan Setasta. Tilaisuuden juontajana toimi Päivi Sinkkonen Tasvinasta. Yleisöä paikalla oli noin kolmekymmentä henkeä, ja tilaisuudesta
uutisoitiin Aamulehdessä.
Lakivaliokunta seuraavana
Keskustelun alussa käytiin läpi avioliittolakialoitteen tilanne eduskunnassa. Aloitetta jätettäessä sen oli allekirjoittanut 76 kansanedustajaa. Vaikka tavoiteltua edustajien enemmistöä ei saatu aloitteen taakse, niin lukumäärä on kohtuullisen hyvä. On kuitenkin monia
kansanedustajia, jotka kannattavat uutta lakia, mutta eivät halunneet profiloitua asiassa
allekirjoittamalla aloitetta. Tynkkynen sanoi, että seuraavaksi on tärkeää vaikuttaa aloitetta
käsittelevän lakivaliokunnan jäseniin. He päättävät siitä, tuodaanko esitystä lainkaan
eduskunnan käsiteltäväksi. Tynkkynen huomautti, että jos mikään muu ei toimi, niin uuden
kansalaisaloitemahdollisuuden myötä lain voi saada eduskunnan käsittelyyn, jos kerää sen
taakse vähintään 50 000 allekirjoitusta.
…………………………………………………….

Siltoja polttamassa vai rakentamassa
Osana Pirkanmaan Setan, opiskelijaryhmä Sekavan ja Amnesty Internationalin Suomen
osaston toteuttamassa Siltoja polttamassa vai rakentamassa -ihmisoikeuspaneelissa keskusteltiin eheyttämisestä, vähemmistöjen näkyväksi tekemisestä myönteisesti mutta muita
kunnioittaen. Paneelissa todettiin, että toimijoiden oman ihmisoikeuslinjan tulee olla selkeä. Eri kantoja voi ymmärtää, mutta kaikkea ei tule hyväksyä. Kun asia saa kasvot, on se
useimmiten helpompi kohdata ja ottaa vastaan. Paneeliin osallistuivat apulaispormestari
Olli-Poika Parviainen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija
Pia Puu Oksanen, Trasek ry:n edustaja Johanna Pihlajamäki, Suomen ev.lut kirkon luottamushenkilö, lääkäri Riitta Alaja, sukupuolen tutkimuksen opiskelija, aktivisti Pieta Hyvärinen ja oikeustieteen opiskelija, mister gay Finland 2010 Kenneth Liukkonen.
…………………………………………………….

15

LEIMARIT: teemoina presidentin jäähyväiset, israelilainen dragking ja
halloween
Yhdistyksen pian jo 25 vuotta järjestämät Leimautumisbileet eli Leimarit saivat Patentti- ja
rekisterihallitukselta tavaramerkin suojan keväällä 2012. Vuoden mittaan järjestettiin 8 bileet. Kevään leimateissa heitettiin jäähyväiset presidentti Tarja Haloselle Jari Halmeen
imitoinnin myötä. Tampereen lyhytelokuvafestivaaleilta saatiin yllätysvierailu israelilaisen
dragkingin myötä. Muina teemoina oli mm. Vappu-, Pride- ja Pikkujoulut-leimarit. Yhdistyksen vapaaehtoiset panostivat erityisesti Halloween-bileisiin. Ohessa lyhyt raportti näistä
bileistä:
”Nämä Leimarit olivat karmaisevimmat ikänä, jo vastaanotossa sinun sieluasi havitteli kuollut pariskunta, vajaamielishoitaja ja liekehtivä pikari. Dj Sami piti huolen että Leimarikansakin sai osansa Halloween tunnelmasta. Pukeutuneita oli odotettua enemmän ja pukukisaan heistä osallistui moni. Pukukisan loppujen lopuksi voitti Nunna jonka nimeä ei saatu
talteen. Koristeiden tekeminen ja kiinnittäminen oli kyllä hyvinkin jännää toimintaa, sillä
kiinnitys vaiheessa allekirjoittaneella meni tekoverta silmään ja meikki hikoili irti. Loppu ilta
meni rauhallisissa ja iloisissa merkeissä lipunmyynnissä istuen.”
………………………………….

Mummolaakso tanssitti Talvikkia
Veivin raportti tansseista:
Onnistuneen illan resepti: otetaan reilut sata iloista ja juhlatunnelmaan uteliaasti virittäytynyttä naista, sopivasti ajan haalistama, vanhan kivitalon viihtyisä ravintolamiljöö, svengaavan säkenöivää elävää laulua ja soittoa, sulavankauniita tanssiesityksiä, discofoxtanssipaja opinhaluisille, arpajaiset arvokkaine ja hilpeinekin palkintoineen - ja tietysti
tanssia aamukolmeen niin humpan kuin rokinkin tahtiin.
Pirkanmaan Setan Mummolaakso-ryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2007. Eriteemaisten
kuukausittaisten toimisto-iltojen lisäksi on ollut mm. peli-iltoja ja teatterikäyntejä. Vuosien
myötä osallistujien määrä alkoi vakiintua 8-10 aktiiviseen mummoon. Niinpä keväällä 2011
alkoi pulpahdella ajatus tanssien järjestämisestä; ”kyllähän me kun Helsingissä ja Turussakin...” ja ”eihän Tampereella ole aikoihin ollutkaan naistentansseja, kyllä olisi aika...”
Ensimmäiseen tanssitoimikunnan kokoukseen saapuikin toistakymmentä naista. Mukana
oli myös sellaisia, jotka eivät olleet osallistuneet toimisto-iltoihin, mutta halusivat nyt antaa
työpanoksensa tärkeän tapahtuman hyväksi. Eikun töihin sitten ja ensin miettimään missä
ja milloin. Paikaksi löytyi Laterna ja tanssi-illaksi lauantai 11.2., Talvikin nimipäivä, mitä
mummomaisen hillityin jee-huudoin tervehdittiin. Siinäpä siis nimi, Talvikin tanssit. Teemaksi valikoitui Aikuisten naisten tanssit, musiikillinen aikamatka 50-luvulta tähän päivään.
Tanssien valmistelut sujuivat aktiivisesti ja antaumuksella, yllättävät pulmatkin, kuten äänentoisto, ratkesivat. Niinpä sitten tanssiasiltana, kellon ohittaessa kahdeksan, jännitys oli
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huipussaan. Arvailimme montako naista olemme saaneet houkutelluksi paikalle; ”no Hesasta tulee ainaki kymmenen, no enemmän, joo, ja Turusta... paljonkohan sieltä ja sitten
Tampereelta... ja tuliskohan yhteensä 50.... no eiku ainaki 80... kyllä mää veikkaan enemmän...”
Tulihan niitä naisia. Jonoksi asti, niin että piti oikein odotella, että päästään pyöräyttämään
ohjelma käyntiin. Illasta tuli menestys, niin järjestäjät kuin yleisökin hehkui tyytyväisyyttään: ”tällaista on kaivattu pitkään... tosi hieno paikka tämä... aivan upeita nuo tanssijat...
tilataan meidänkin bileisiin nuo Sutturat (hesalaiset) ...”Seuraavalla viikolla myös Facebook-sivumme täyttyi kiitoksista. Eräs nuori - vuoden 2022 ? - mummo kirjoitti: ”Mainiot
kekkerit! Lisää tällaista!” No mikä ettei; toivotaan että voimme viimeistään vuoden sisään
hihkaista: Tanssitaas taas!
………………………………………………….

Yhteenvetoa Pridestä 2012
Pirkanmaan Setan järjestämät pride-tapahtumat toteutuvat yli odotusten. Tapahtumat kokosivat ennätysmäärän osallistujia. Alun perin kohokohdiksi tarkoitetut Sateenkaarimessu,
Leimarit, Kaappilaulaja-kuoron debyyttikonsertti ja Elämää sateenkaarilipun alla kirjoituskilpailun tulosten julkistaminen jäivät mediassa pride-mielenosoituskulkueen saaman huomion varjoon. Mm. Oulun kaasuisku nostatti kiinnostusta pride-kulkuetta kohtaan.
Tampere priden toteuttanut yritys vetäytyi pride-paraatin toteuttamisesta reilua viikkoa ennen kulkueen järjestämisen määräpäivää. Yritys ilmoitti syyksi mm. poliisiin kiristyneet turvatoimet, vastuut ja kulkueeseen liittyvät taloudelliset riskit.
Pirkanmaan Seta päätti toteuttaa pride-kulkueen aikataulusta huolimatta itse. Yhdistys näki kulkueen ennen muuta yhteiskunnallisena keinona tehdä sateenkaari-ihmisten asiaa
näkyväksi. Seta toteutti kulkueen mielenosoituksena ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta ja sai avukseen merkittävän määrän vapaaehtoisia. Ravintola Mixei huolehti
järjestyksenvalvojien hankkimisesta, liikenteenohjaajat löydettiin sosiaalisen median kautta
ja poliisi tuki kulkueen turvajärjestelyjen suunnittelussa pitkäjänteisesti. Yhdistyksen vapaaehtoiset ja aktivistit tekivät yötä päivää kylttejä ja pinssejä kulkuetta varten. Pirkanmaan Seta sai huomattavia alennuksia vuokratessaan tarpeistoa mm. aggregaatin ja ammattilaistason äänentoistolaitteet kulkuetta varten. Viranomaiset opastivat ystävällisesti
kaikissa järjestelyjen vaiheissa.
Olemme erityisen kiitollisia, että Amnestyn Suomen osasto tarjosi oma-aloitteisesti tukea
kulujen kattamiseen. Suurin osa urakasta tehtiin talkootyönä yhdessä. Pirkanmaan Seta
arvostaa myös Tampereen kaupungin osoittamaa kannustusta valmisteluja tehtäessä mm.
pormestari toimi tapahtuman suojelijana.
Facebookissa toimiva ääriryhmä tiedotti aikeistaan osallistua Tampereen pride-paraatiin.
Kyseinen ryhmä oli ollut alun perin yhteydessä kaupalliseen pride-toimijaan, mutta ei ollut
pyynnöistä huolimatta yhteydessä Pirkanmaan Setaan kun yhdistys otti vetovastuun kulkueesta ja muutti paraatin mielenosoitukseksi. Poliisin kanssa oli etukäteen linjattu, että
jos kulkueeseen pyrkisi vastamielenosoittajia tai muita ääriliikkeitä tunnuksiaan käyttäen,
heidät poistettaisiin paikalta, koska liikkeen ideologia oli kulkueen yhdenvertaista tavoitetta
kyseenalaistava. He voisivat halutessaan järjestää oman mielenosoituksensa omilla teemoillaan.
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Pirkanmaan Seta otti etukäteen kantaa asiaan tiedotteellaan, jossa sanottiin:
”Yhdistys korostaa, että yhdenvertaisuutta ei voi edistää syrjimällä muita ryhmiä, esimerkiksi uskonnollisen tai etnisen taustan vuoksi, vaan kaikkien ihmisarvon kunnioitus on kaiken lähtökohta. Jokaisella on seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti. Yhtäläiset ihmisoikeudet ovat kaikkien asia.”
Marssi sujui hyvin ja tavoitti huikeat 800 osallistujaa. Marssijat otti Frenckelin aukiolla vastaan kaupungin apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (homo- ja transrauhan julistus erillisliitteenä) sekä La Murga-rumpuyhtye.
…………………………
Yhdistyksen pride-ohjelma
klo 18
Sateenkaarimessu, Vanha Kirkko
Sateenkaarimessuun voi tulla turvallisin mielin, pelkäämättä loukatuksi tulemista seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä johtuen. Messun järjestää Tampereen
Tuomiokirkkoseurakunta yhteistyössä Pirkanmaan Setan hengellisen ryhmän kanssa.
Messun liturgina ja saarnaajana toimii Ilkka Hjerppe. Kanttorina on Anssi Pyykkönen. Lisäksi messua on tekemässä joukko Pirkanmaan Setan vapaaehtoisia.
klo 19
Pirkanmaan Setan SATEENKAARI-ILTAMA, YO-talo
Iltamassa saadaan nauttia musiikista ja tekstitaiteesta.
Tapahtumassa esitellään kirjoituskilpailun satoa ja palkitaan parhaat tekstit.
ILTAMIEN OHJELMA:
Kaappilaulajat-kuoron ensiesiintyminen
Pirkanmaan Setan oman kuoron johtajana toimi Kuorosodasta tuttu teatterimuusikko, pianisti Silja Kuoppala.
Kuoro esittää kappaleet:
Savanni nukahtaa
Balladi elokuvasta Klaani
Soua sorsa, lieku lintu
Steppin´ Out With My Baby
Elämää sateenkaarilipun alla -kirjoituskilpailun voittajat
Yhdistys järjesti keväällä kaikille avoimen kirjoituskilpailun, johon osallistui lähes 30 sanataiteilijaa yli 50 kirjoituksen voimin. Taso on korkea. Yleisö pääsee kuulemaan esiraadin
valitsemaa kilpailusatoa.
Siljan säestämänä tapahtumassa esiintyy myös laulaja-näyttelijä Jouko Enkelnotko.
Tilaisuuden juontaa Pirkanmaan Setan vapaaehtoistyönkoordinaattori Riku Karppinen.
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Ranneke-Leimarit yo-talolla
Lauantai 21.7.
klo 12
Pirkanmaan Setan Pride-kulkue: mielenosoitus ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden
puolesta
(HUOM: varmista vielä verkkosivultamme lauantaina mahdolliset muutokset ennen lähtöä
kulkueeseen)
Pride-kulkueen kokoontuminen 12:00
Pride-kulkue alkaa 12:30
Pride-kulkue saapuu perille 13.30
Pride-kulkue kokoontuu klo 12.00 ja lähtee klo 12.30 Tullinkamarinaukiolta. Kulkue saapuu
perille 13.30 Frenckelinaukiolla.
Kulkueen reitti on: Tullikamarinaukio – Itsenäisyydenkatu – Hämeenkatu ja Raatihuoneen
ja suihkulähteen editse Frenckelinaukiolle (Keskustorin läpi ei voi mennä, koska torilla on
suurmarkkinat samaan aikaan).
Päätapahtuma Frenckelinaukiolla apulaispormestarin homo- ja transrauhan julistus, yhteistyöpuheenvuoroja, La Murga-rumpuyhtyeen konsertti
Siltoja polttamassa vai rakentamassa -paneelikeskustelu, Werstaan auditorio, Väinö Linnan aukio 8
Pirkanmaan Seta, Opiskelijaryhmä Sekava ja Amnesty International/Suomen osasto järjestävät paneelikeskustelun yhdenvertaisuuden edistämisestä seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta. Paneelissa pureudutaan yhdenvertaisuuden edistämisen haasteisiin itsekriittisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta, teemoina mm.: median rooli, ihmisoikeuskeskustelun eri tasot, tunne/järki-aspekti,
vähemmistöstressi ja itsesyrjintä.
Keskustelua johdattaa YTT, tutkija Hanna Ylöstalon videotervehdys
Paneelin keskustelijoiksi ovat lupautuneet:
Tampereen apulaispormestari Olli-Poika Parviainen
Pia Puu Oksanen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan
syrjinnän asiantuntija, Amnesty International
Johanna Pihlajamäki, Trasek ry
Riitta Alaja, Suomen ev.lut kirkon luottamushenkilö, lääkäri
Pieta Hyvärinen, sukupuolen tutkimuksen opiskelija, aktivisti
Kenneth Liukkonen, Oikeustieteen opiskelija, mister gay Finland 2010
Tilaisuuden juontaa Pirkanmaan Setan ja Sekavan pj Mikko Väisänen.
Yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun.
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Lämpimästi tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan!
…………………………………………………………………………………………………………
klo 19.00
Avoimet ovet Pirkanmaan Setan toimistolla, Kuninkaank. 15 A T1
Tervetuloa iltakahville tai -teelle tutustumaan Pirkanmaan Setaan. Voit kysyä yhdistyksen
toiminnasta, ryhmistä ja muusta mieleesi tulleesta tai vaan istua iltaa ennen Tampere Pride -kulttuuritapahtuman Black & White Party –mustavalobileitä klo 21 Yo-talolla tai Mixein
vaahtobileitä.
……………………………….

Kaappilaulajien ensikonsertti – kuorolaisen kokemus
Hanna kertoo:
Niputan nuotteja muovitaskuihin, selaan ne läpi, totean sivujenkääntelyn määrän liian suureksi, niputan uudelleen. Kääntelen kansiota käsissäni, nuotit leviävät lattialle. Laittelen ne
siis kolmannen kerran taskuihin ja kiinnitän tällä kertaa paperiliittimillä.Varma on varmaa
varmempi.
Tumma, siisti alaosa, värikäs t-paita – piti oikein erikseen ostaa sellainen, minä kun olen
sävyiltäni musta ja metsäinen. Emohomoemon (aka RainiMerri Vallinharju) tekemä sateenkaarihuivi on silitetty, sitaisen sen kokeeksi kravattisolmulla kaulaani, kyllä, näin on
hyvä.
Hyräilen maanisesti neljän kappaleen kimaraa, miten nämä näiden sanatkin menevät jo
sekaisin, stemmojen sekoittumisen tällainen sävelkorvapuoli vielä ymmärtää.
Miten ihmeessä minä päädyin tähän – olen menossa esiintymään Kaappilaulajien kanssa
Sateenkaari-iltamaan, minä, joka inhoan esiintymistä, minä, joka en ole laulanut kuin lukion ensimmäisellä viimeksi? Sitä sopii miettiä kun pyöräilee kohti viimeisiä treenejä ennen
keikkaa.
Syksyllä 2011 etsiskelin uutta harrastusta. Korvaani tarttui Väisäsen Mikon juttelu Pirkanmaan Setan kuorosta ja silmääni kuoron kuvaus Sesam-lehdestä. Vaihdoin Silja Kuoppalan, kuoronjohtajan, kanssa sähköpostia ja hän toivotteli tervetulleeksi Tampereen yliopiston kampuskappeliin. Eräänä keskiviikko-iltana sinne askeleni, tai tarkemmin, hissin (5.
kerros!) suuntasinkin.
Nyt ne samaiset askelet vievät minua esiintymään Tampereen Ylioppilastalon lavalle.
On perjantai, harvinaisen kaunis päivä näin sateisena kesänä. Tampere Pride kulttuuritapahtuma vuosimallia 2012 on käynnissä, joskin tähän kellonaikaan hiukan unessa. Kävelemme parin kuorolaisen kanssa yliopistolta kohti Kauppakatua, suurin osa muista
jäi odottamaan taksia, Silja lähti hakemaan soitintaan. Olemme verrytelleet, avanneet ään20

tämme, tasoitelleet jännitystämme (joka käytännössä tuntuu vain lisääntyvän) ja laulaneet
esitettävät kappaleet läpi kampuskappelissa hyvissä ajoin ennen esitystä. YO-talolla on
tiedossa sound check, sitä ennen kahvittelua Artturissa – oluet Silja kielsi kun leikilläni sellaisia tytöille ehdotin.
Artturissa ei tarjoilla pikaruokaa ainakaan tänään; he, jotka syötävää tilasivat, saavat annokset kovin myöhään, käytännössä juuri ennen kuin pitää kipaista vastapäisestä ovesta
sisään. Laulajan ei pitäisi ahmia mutta tulipa tilattua ja nälkä on, sekä aikataulu. Levottomasti hälisten poistumme yhdestä ovesta, ylitämme kadun, ja menemme toisesta ovesta
sisään.
Sound check on määrittelemättömän ajan myöhässä, miksaajasta ei ole tietoa. Mittailemme lavaa ja reittiä sinne – verhon takana on tykötarpeita keskikokoisen rock-keikan järjestämiseen, eli saamme tyytyä lavan etuosaan. Kansioiden kanssa on
haastavaa ahtauttaa tämänkään kokoista porukkaa rinnakkain ilman, että sopraano kaatuu
pianon päälle tai kakkosaltto putoaa lavalta. Onneksi kuoromme on pieni!
Erään sopraanon kengänkorko tarttuu askeleksi asetettuun, nurin käännettyyn olutkoriin
kun hän astuu lavalta alas. Itse en ilkeäisi koko korille astua koska tuntuu, että se luistaa
lattiaa pitkin. Korvaamme ykkösalton kanssa korin raskaammalla ja isommalla puuaskelmalla.
Haaveilen vedestä ja tupakasta, jälkimmäiselle en viitsi livahtaa koska miksaajasta ei ole
edelleenkään havaintoa. Paitsi nyt on, juuri kun päätimme aloittaa äänenavauksen uudelleen. Tyttö pyörii pitkin lavaa, yhdistelee pianon ja mikit, kipaisee miksauspöydän luokse ja
takaisin lavalle samalla kun laulamme savannin leijonista.
Hämmästyttävän hyvin ääni kulkee, mihin se jännitys katosi?
Kun äänentoisto on saatu maagisesti kuntoon kokeilemme vielä hiljaisen kappaleen. Riku
Karppinen ja muut paikallaolijat vakuuttavat, että hyvältä kuulostaa. Marssin ankanaskelin
muiden mukana alas lavalta ja takahuoneeseen tärisemään. Vaihdan vaaleansinisen paidan vasta päälleni, en viitsinyt sitä aiemmin laittaa koska tiesin hikoilevani, eikä se ole kovin soman näköistä.
Ajantaju hämärtyy, emme ole täysin varmoja, mihin kellonaikaan meidän on tarkoitus aloittaa. Parveilemme pitkin takahuonetta, kaikilla on jano ja vesi on jostain syystä tiukassa
vaikka baarissa olemmekin. Järjestäydymme jonoon, ja hajotamme jonon. Tytöt räpsivät
valokuvia, joku kirjoittaa taaemman huoneen seinään: ”Kaappilaulajat rocks!”.
Viimeinen jonoonjärjestyminen, kohti lavaa – ja pysähdys, Riku näköjään juontaa meidät
sisään pidemmillä sanankäänteillä kuin luulimme. Kuikuilemme ja kuulostelemme, no nyt
voi mennä.
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Suuni on rutikuiva, huomaan, että kädet tärisevät. Tähystelen pienen tilan eri osiin, ei, tuohon nurkkaan en voi katsoa ollenkaan, aivan liian tuttu ihminen siellä suunnassa. Onneksi
Mikko on tuolla, hänelle voin laulaa.
Ja hänelle minä laulankin, siitä hetkestä kun Silja on lyönyt ensimmäiset sävelet pianostaan.
…………………………………………………………………………………………………………

Homo- ja transrauhan julistus 2012
Olli-Poika Parviainen, Tampereen apulaispormestari
Arvoisa Pride-väki, tänään on ilon päivä ja minulla on juuri nyt erittäin mieluisa tehtävä toivottaa teidät tervetulleiksi.
Olen täällä Tampereen kaupungin ylimmän johdon edustajana tervehtimässä teitä, jotka
lähditte tänään liikkeelle ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta. Upeaa, että olette saapuneet paikalle näin sankoin joukoin!
Tampere Pride viestii rohkeudesta. Se kertoo siitä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa ajetaan avoimesti. Tapahtuma viestii myös siitä matkasta, joka meidän on kuljettava ennen kuin kaikki yhteisömme jäsenet hyväksytään sellaisena kuin he ovat. Pride
on vapauden, yksilöllisyyden ja rakkauden tapahtuma. Kaikilla meillä on seksuaalinen
suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti. Se on uniikki kokonaisuus, jonka nuijiminen yhteen vakiomuottiin on tehokasta ajanhaaskausta.
Pride-rauhan julistus
Onneksi tämä tosiasia tunnustetaan Suomessa nyt laajemmin kuin ennen. Lukemattomien
ihmisten seksuaali- ja sukupuoli-identiteetit on siirretty pois sairausluokituksista kohti valtavirtaa. Se ei ole sattumaa vaan kyseessä on ihmisoikeusaktivistien kovan työn tulos.
Hyvästä kehityksestä huolimatta Suomessa on instituutioidenkin tasolla vielä käytäntöjä,
jotka sivuuttavat ihmisten oikeuden olla oma itsensä. Seuraava erittäin tärkeä tavoitteemme onkin päräyttää valtakuntaan uusi tasa-arvoinen avioliittolaki, jota onneksi ajetaan
eduskunnassa yli puoluerajojen. Uskon että tämäkin päämäärä tullaan saavuttamaan.
Muutoksen aika on nyt.
Tampereen osalta myönteisenä esimerkkinä kehityksestä voidaan mainita kaupungin uusi
yhdenvertaisuussuunnitelma, joka on melko kattava myös vähemmistöjen osalta.
Lisäksi kaupunki muun muassa tukee alueellista syrjinnänvastaista neuvontaa, jonne voi
ilmoittaa myös seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä.
Kaupunki tukee myös Pirkanmaan Setan toimintaa, muun muassa sen järjestämiä vertaisryhmiä ja neuvontapsykogipäivystystä. Ja juuri tänään Tampereen kaupungin pormestari
suojelee koko pride-tapahtumaa. Kulttuuri- ja sivistyspalveluista vastaavana apulaispormestarina olen ohjeistanut kaupunkia siitä, ettei se tue sellaisia tahoja, jotka toimivat sek22

suaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan syrjivästi. Fundamentalismi tai syrjintä ei verorahojamme ansaitse.
Ennen kuin siirryn julistamaan Pride-rauhan, haluan vielä todeta, että sydäntäni lämmittää
nähdä näin monia ihmistä tekemässä tästä maailmasta hieman parempaa paikkaa elää.
Hyvä te!
Mutta nyt siis asiaan.
Tampereen apulaispormestarina ja päivystävänä pönöttäjänä julistan täten yleisen Priderauhan. Kehotan kaikkia viettämään tätä juhlaa asiaankuuluvalla hartaudella ja hiljaisuudella. Tai no, hartaudella ainakin ja sekin saa olla sitä mukavinta lajia.
Se, joka tämän rauhan rikkoo ja Pride-juhlaa sopimattomalla käytöksellä häiritsee, on syypää siihen rangaistukseen, jonka laki ja asetukset rikkomuksesta säätävät. Lisäksi hän on
saava osakseen huomautuksen siitä, että viimeksi kun katsoin kelloa, elimme 2000-luvulla.
Toivotan kaupungin kaikille asukkaille riemukasta Pride-juhlaa. Pidetään hyvät bileet vapauden ja yhdenvertaisuuden puolesta!
……………………………..

Tampereen Vinokino – yhteistyön elokuvafestivaali
Vinokino on Suomen ainoa vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin keskittyvä elokuvafestivaali, joka järjestettiin valtakunnallisesti jo 21. kerran. Tampereen Vinokinon elokuvat
valitsi tänä vuonna yhdistyksen nuorten aikuisten ryhmän raati. Tampereen festivaalin
oheistapahtumineen toteuttivat yhteistyössä Pirkanmaan Seta, opiskelijaryhmä Sekava ja
Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö Vattu sekä ravintola Mixei. Yhdistyksen jäsenet saivat alennusta leffalipuista.
Niagarassa kolme elokuvaa
Tampereella näytetyt elokuvat olivat homopornotähdestä kertova Sagat (Ranska/2011),
naisrakkauteen keskittynyt Jamie and Jessie Are Not Together (USA /2011) sekä iranin
ensimmäinen transelokuva nimeltä Aynehaye Rooberoo (Facing Mirrors: Iran & Saksa
2011).
Teemoitettu oheisohjelmisto
Elokuvien lisukkeiksi oli yhteistoimin ideoitu ”Paras HLBT-elokuva”-verkkoäänestys, leffatietokilpailu kaksikielisesti suomeksi ja englanniksi, kuvataiteilija Mikko Keskiivarin alustus
otsikolla: Vähemmistöelokuva valta- ja vastavirrassa sekä yhdistyksen avoimissa ovissa
esitetty maailman ensi-ilta video, jonka Nuorten aikuisten ryhmä oli toteuttanut vauhdittaakseen Werstaan sateenkaarinäyttelyn aineistokeräystä. Mixei järjesti leffateemabileet
perjantaina ja lauantaina ja auttoi myymään leffalippuja etukäteen. Jyväskylän Setasta
osallistui kymmenen hengen delegaatio Vinokinoon. Elokuvien lisäksi he tutuisvat Mixein
ja Setan toimintaan Avoimissa ovissa.
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TAMPEREEN VINOKINO 23–25.11. PÄÄ- JA OHEISOHJELMISTO
Vinokino on Suomen ainoa vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin keskittyvä elokuvafestivaali, joka järjestetään jo 21. kerran. Tampereen Vinokinon elokuvat valitsi Pirkanmaan Setan nuorten aikuisten ryhmän raati. Tampereen Vinokinon toteuttavat yhteistyössä Pirkanmaan Seta, opiskelijaryhmä Sekava ja Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö Vattu.
Niagaran lipunmyynti aukeaa puoli tuntia ennen päivän ensimmäistä näytöstä.
Näytökset elokuvakeskus Niagarassa Kehräsaari B-talo Tampereella. Kartta löytyy osoitteesta: http://www.elokuvakeskus.com/niagara/
Kertaliput:
7 € peruslippu
5 € Setan jäsenet
Sarjaliput:
15 € kolmen lipun sarjakortti (kaikilta)
LEFFAT JA OHEISOHJELMISTO:
PERJANTAI 23.11.2012
17.30 Sagat “Sagat is the Marilyn Monroe of gay porn”
leffakuvaus: http://vinokino.fi/?q=fi/elokuvat/pitkat-elokuvat#sagat
19.00 VINOKINO-LEFFAVISAILU ravintola 931:ssä/ a Movie quiz at 931
Parhaan Queer-elokuvan julistaminen ja palkinnonjako
22.00- Mixein Vinokino-jatkot: biletystä parhaiden elokuvahittien tahtiin Ravintola mixeissä
LAUANTAI 24.11.2012
16.30 Jamie and Jessie Are Not Together: musikaalinumeroilla höystetty romanttinen komedia
leffakuvaus: http://vinokino.fi/?q=fi/elokuvat/pitkat-elokuvat#jamie-and-jessie-are-nottogether
18.30 Alustus otsikolla: VÄHEMMISTÖELOKUVA VALTA- JA VASTAVIRRASSA
kuvataiteilija Mikko Keskiivari ravintola 931:ssä
22.00- Viralliset Vinokinobileet ravintola Mixeissä
SUNNUNTAI 25.11.2012
12.00 alkaen Avoimet ovet Pirkanmaan Setan toimistolla
INSTANT -KERUU WERSTAAN KOKOELMIIN. Työväenmuseo Werstas kerää sateenkaariväen tavaraa ja valokuvia ensi kesän Hilpeys ja ennakkoluulo -näyttelyä varten. Tule
toimistolle suoraan tekemään lahjoituksesi. Lahjoittajien yksityisyydestä huolehditaan.
Toimistolla myös Nuorten aikuisten ryhmän WERSTAS-VIDEON MAAILMAENSI-ILTA!
17.30 Aynehaye Rooberoo (Facing Mirrors): ”1. iranilainen elokuva, jonka pääosassa on
transsukupuolinen henkilö”
leffakuvaus: http://vinokino.fi/?q=fi/elokuvat/pitkat-elokuvat#aynehaye-rooberoo
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