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Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2016
Alkusanat: Pirkanmaan Seta on kansalais-, ihmisoikeus- ja sosiaalialan järjestö, joka 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 asenne- ja mielipideilmapiiriin yhteistyössä eri
järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Edistämme valtavirtaistumista, hyvinvointia, voimaantumista ja
yhteisöllisyyttä. Yhdistys on yksi vanhimmista ja suurimmista valtakunnallisen SETA ry:n
pääkaupunkiseudun ulkopuolisista alueellisista jäsenjärjestöistä.
Vuonna 2016 Pirkanmaan SETA ry:ssä käynnistyi Ray:n kolmivuotisen tuki- ja neuvontapalvelu -hankkeen
(www.sinuiksi.fi) viimeinen toteutusvuosi. Uusia vertais- ja toimintaryhmiä käynnistettiin. Yhdistys järjesti
Pirkanmaan pride -tapahtuman kesäkuussa ja osallistui yhteistyötapahtumiin. Eri tilaisuuksia oli yli 50. Näitä
olivat mm. sateenkaarimessut, Rasisminvastainen viikko ja Vinokino. Legendaarisia Leimareita® oli
kaikkiaan kahdeksat. Sesam-lehti ilmestyi vuoden lopussa. Koulutustoiminnassa jatkui 8.-luokkalaisten
Sepäse-työpajatoiminta, joka tavoittaa Tampereen kaikki kahdeksasluokkalaiset. Pajoja tehtiin yhteensä
232 keväällä ja syksyllä. Kaupunki tukee paja-toimintaa.
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Toimintakertomus vai vuosikertomus?
Tämä on Pirkanmaan SETA ry:n säännöissä vaadittu toimintakertomus eli selvitys edellisen vuoden
toiminnasta. Tätä ei pidä kuitenkaan sekoittaa kirjanpitolain mukaiseen ja suurilta kirjanpitovelvollisilta
vaadittuun, sisällöltään tarkasti rajattuun toimintakertomukseen. Tämä dokumentti on ennemminkin
vuosikertomus, selvitys edellisen vuoden toiminnasta.

Yhdistyksen toimi- ja muut tilat
Yhdistys toimii omistamassaan toimistohuoneistossa Tampereen keskustassa osoitteessa Kuninkaankatu 15
A T1. Toimitilat käsittävät toimistohuoneen työntekijälle ja hallitukselle sekä kokoontumistilana toimivan
oleskelutilan, jossa mm. vertaisryhmät kokoontuvat ja jossa on yhdistyksen käsikirjasto. Huoneistoon on
toimitilan sisätilaremontin yhteydessä rakennettu erillinen keittokomero. Toimitilat ovat savuttomia ja
muutenkin päihteettömiä tiloja, joissa ei saa yöpyä. Oleskelutilalla on hyvä käyttöaste mm. vertaisryhmien
kokoontumisten myötä. Vertaisryhmäläisten kannalta on tärkeää, että toimistoon voi tulla
huomaamattomasti. Toimiston saavutettavuutta on kuitenkin parannettu julkaisemalla verkossa tarkat
tulo-ohjeet, miten toimistolle löytää.
Jo useassa taloyhtiön kokouksessa on yhdistys esittänyt toimistomme luokitusmuutosta toimistosta
asunnoksi, yhtenä perusteena mm. se, että huoneisto on jo alun perin hyväksytty ja tarkastettu asuntona,
mutta sitä ei ole koskaan viety yhtiöjärjestykseen. Vastikeperuste olisi muutoksessa säilynyt
puolitoistakertaisena. Huonojen kokouskirjausten yms. seurauksena asiaa ei ole hyväksytty, vaikka se
ensimmäisessä asiasta päättävässä taloyhtiön kokouksessa jo yksimielisesti kirjattiin. Prosessissa käytettiin
lopulta asianajajan apua vuonna 2016, mikä olisi pitänyt tehdä jo muutostoimien alkuvaiheessa, mutta
tästäkään ei ollut apua.
Taloyhtiö päätti pitkän suunnittelu- ja päätösprosessin jälkeen toteuttaa mittavan julkisivu-, ikkuna-, katto-,
sähkö- ja ilmanvaihtoremontin loppukeväällä 2016, toteutus alkaen kesällä 2016. Tästä taloyhtiöremontista
vastuita yhdistykselle tulee n. 60 000 euroa, 25 vuoden yhtiölaina-ajalla. Yhdistyksen oli järkevää toteuttaa
samanaikaisesti suunnittelemansa huoneiston sisätilaremontti. Tässä remontissa väliseiniä purettiin ja
rakennettiin uusia, uusittiin osittain lattioita, pintoja maalattiin ja rakennettiin erillinen keittokomero
astianpesukoneineen. Tuloksena kaksi erillistä toimisto/kokoontumishuonetta, vaatehuone-varastohuone
sekä erillinen keittokomero, joihin kaikkiin on käynti eteisestä. Remontti toteutettiin osittain
urakoitsijapohjalta ja osittain hallituksen remonttiryhmän vapaaehtoisvoimin kesällä 2016. Taloyhtiö teki
asbestikartoituksia suorittamaansa mittavaa remonttia varten ja porasi
reikiä kylpyhuoneeseemme esimerkkikohteena, rikkoen vesieristeet,
mistä korvauksena taloyhtiö asennutti suihkukaapin tiloihimme.
Vapaaehtoistyötä tehtiin useita satoja työtunteja. Tarkoituksena oli
parantaa toimiston käytettävyyttä nykytilanteeseen nähden eli lisätä
luottamuksellisuutta ja käytettävyyttä, joko omaan tulevaan toimintaan
tai myynti-vuokraustarkoitukseen, riippuen omista tulevista
toimitilatarpeista. Taloyhtiön tai oman remontin jälkeenkään käynti
toimistollemme ei ole esteetön eikä tiloissa ole kahta ryhmähuonetta.
Yhdistys haki vuonna 2016 RAY:ltä muun toimitila-avustuksen yhteydessä
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avustusta uusien, esteettömien toimitilojen vuokrakuluihin, jotka vastaisivat paremmin mm. ryhmien
tilatarpeita.
Vuonna 2011 yhdistys hankki kyseisen vuoden kevätkokouksen päätöksen mukaisesti lainaamansa
pääoman palautuessa yhdistykselle vuokra-asunnon Tampereelta. Vuonna 2016, sääntöjen mukaisesti
kahdessa yhdistyksen kokouksessa vähintään 5/6 enemmistön saaneella päätöksellä, myytiin kyseinen
yksiö. Tilalle ostettiin Koulukadulta, Tampereen Työväen Teatterin vierestä vastaava, pieni parvekkeellinen
kaksio omatonttisesta taloyhtiöstä. Laina-ajan umpeutuessa asunnon vuokrauksella on haluttu varmistaa
yhdistyksen taloudellinen jatkuvuus pitkällä aikavälillä. 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 sääntöjen mukaisella talousvaliokunnalla on seurantavastuu.

Yhdistyksen hallinto: hallitus ja talous
Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 31.03. ja syyskokous 10.12. Hallitus kokoontui 7 kertaa sekä piti
tiiviisti yhteyttä mm. sähköpostilistalla. Pirkanmaan Setan puheenjohtajana toimi vuoden 2016 Tuure
Pitkänen. Varapuheenjohtajana toimi Antti ja muina hallituksen varsinaisina jäseninä Anna, Janne, Hannele,
Sakari, Jarno ja Lentsu. Pirkanmaan Setan hallituksen edustajat osallistuivat mm. valtakunnallisen SETA ry:n
valtuustoon, puheenjohtajatapaamiseen Tampereella ja edustajakokoukseen.
RAY:n myöntämä kolmivuotinen avustus valtakunnalliselle tuki- ja neuvontapalveluhankkeelle on
yhdistyksen merkittävin kohdennettu tulonlähde. Yhdistyksen tärkein oma varainhankintamuoto on sen
YO-talolla järjestämät Leimaantumisbileet eli Leimarit®. Bileille on omaleimaisuutensa ja pitkän
toimintahistoriansa myötä haettu tavaramerkki Patentti- ja rekisterihallitukselta. Muun varainhankinnan
muodostavat jäsen- ja kannatusjäsenmaksut, vuokratulot, lahjoitukset ja koulutuspalkkiot. Omarahoituksen
lisäksi yksi rahoitusmuodoista on kattojärjestömme Seta ry:n kautta kanavoitu Raha-automaattiyhdistyksen
(Ray) myöntämä avustus yhdistyksen perustoimintaan. Sillä katetaan mm. osa työntekijä- ja
ammatinharjoittajakuluista. Yhdistyksen toimintaan ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen haetaan
vuosittain toiminta-avustuksia myös Tampereen kaupungilta. Kaupunki avusti vuonna 2016 ensi kertaa
kohdennetusti 8-luokkalaisten työpajatoimintaa.

Jäsenet ja kannatusjäsenet
Yhdistyksellä oli vuonna 2016 kaikkiaan 252 jäsentä ja kunniajäsentä. Kannatusjäseninä olivat Pirkanmaan
Vihreät, Virnu, Pirkanmaan Vasemmistoliitto ja Tampereen Yliopiston oppilaskunta (TAMY). Yhdistyksen
jäsenmaksu vuonna 2016 oli varsinaiseksi jäseneksi liittyviltä opiskelijoilta, työttömiltä, eläkeläisiltä,
varusmiehiltä ja siviilipalvelusmiehiltä 15 euroa ja muilta varsinaiseksi jäseneksi liittyviltä 20 euroa.
Syyskuusta alkaen jäseneksi saattoi liittyä puoleen hintaan.
On kuitenkin syytä painottaa, että yhdistyksen ja Sinuiksi-hankkeen palvelut ovat kaikkien ulottuvilla
jäsenyydestä riippumatta.

Yhteistyötahot
Yhdistys tekee yhteistyötä monien valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Vuonna 2016
Pirkanmaan Seta ry:n yhteistyötahoja olivat mm. valtakunnallinen Seta ja sen jäsenyhdistykset,
Transtukipiste, Sateenkaariyhteisöt ry (Ranneliike), Työväenmuseo Werstas, Mielenterveysseura Taimi ry,
Uskontojen Uhrien tuki ry, Amnesty Internationalin Suomen osasto, Hiv-tukikeskus/Hivpoint, Pakolaisapu,
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Migri, Pro-tukipiste, Kynnys ry, Youth agaist Drugs - YAD, yhdistyksen kannatusjäsenet, Opiskelijaryhmä
Sekava, Oikeusministeriö (mm. Trust-hanke), VATTU, AA Rainbow group in Tampere, Tampereen Rasmus,
Ravintola Mixei ja DTM, tamperelaisseurakunnat (sateenkaarimessut), Tampereen kaupunki, kaupungin
nuorisotoimi ja Pirkanmaan kunnat.

Yhdistyksen ammattilaiset
Toiminnanjohtaja
Yhdistyksen kokopäiväinen toiminnanjohtaja Mikko Väisänen keskeisimpänä vastuualueenaan tuki- ja
neuvontapalveluhankkeen hallinnointi. Hanketyön rinnalla hän huolehti yhdistyksen hallinnoinnista,
avustusten hakemisesta, vertaisryhmätoiminnasta, nuorisotyöstä sekä viestinnästä. Toiminnanjohtaja
vastasi koulutuksista sekä suunnitteli yhteistyötapahtumia.
Järjestösihteeri ja talousvastaava
Osa-aikainen (5h/viikko) järjestösihteeri Risto Pasula työskenteli toiminnanjohtajan työparina vastaten
taloudesta ja lisäksi toiminnan toteutuksessa, suunnittelussa ja erityisesti verkkotiedottamisessa. Hän
huolehti yhdistyksen käytännön hankinnoista (tilaukset, ostot, ryhmien tarvikkeet) ja toimintaedellytyksistä
(koneiden huollot, yhteistyö taloyhtiön kanssa yms.). Risto Pasula toimi myös tuki- ja neuvontapalvelun osaaikaisena talousvastaavana ammatinharjoittajaperiaatteella.
Tuki- ja neuvontapalvelun työntekijät
Sinuiksi-tuki- ja neuvontapalvelun ammattilaisina jatkoivat Jussi Nissinen ja Tommi P. Pesonen.
Jussi Nissinen on psyko- ja perheterapeutti ja sosiaalipsykologi. Tommi P. Pesonen puolestaan
seksuaalineuvoja ja hahmoterapeutti.
Hanketoteutuksesta kerrotaan tarkemmin Sinuiksi-osiossa.
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Yhdistyksen vertaisryhmätoiminta
Pirkanmaan Setassa on 19 vertais- ja toimintaryhmää. Ryhmien kokoontumiskertoja oli 298 (edellisenä
vuonna 312) ja ryhmissä käytiin yhteensä 2751 kertaa (viime vuonna n. 2936). Notkahdusta ryhmien
määrissä selittää osin toimiston kesän remontti, jolloin ryhmät eivät voineet kokoontua. Määriin vaikutti
myös draamaryhmän päättyminen syksyllä. Kaappilaulajat-kuorolle ei saatu erillistä toimintatukea.
Toisaalta uusia ryhmiä alkoi kuten Ellun kanat ja Karhu-ryhmä. Osa ryhmistä toteutetaan yhteistyössä
muiden järjestöjen mm. Malkuksen, Sateenkaariperheiden, Dream wear club ry:n, Polyamoria-yhdistyksen,
Taimin, Tyttöjen tuvan ja Sekavan kanssa. Ryhmät on suunnattu sateenkaarinuorille, -aikuisille ja ikäihmisille. Ryhmätoiminta ei edellytä jäsenyyttä, eikä ryhmiin vaadita erillistä ilmoittautumista.
Tarvittaessa käymme, vaikka hakemassa osallistujan sovitusta paikasta, ettei toimiston kynnys ole liian
korkealla. Vetäjät ovat yhdistyksen perehdyttämiä vapaaehtoisia.
Vertaistoiminnasta vastaa yhdessä ryhmänvetäjien kanssa yhdistyksen toiminnanjohtaja, joka huolehti
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 ja osa kaksikielisiä. Ryhmät tukevat monikulttuurisuutta,
ovat päihteettömiä ja vähemmistösensitiivisiä (mielenterveys, muu terveys) ja oletuksista vapaita.
Yhdistysten toiminta on linjassa kaupunkistrategian sekä Tampereen kaupungin hyvinvointisuunnitelman
tavoitteiden kanssa.
Vertais- ja toimintaryhmiä vuonna 2016 olivat:
• Assu - aseksuaalien ryhmä
• Draamaryhmä Rantaperkiön nuorisotalolla (keväällä 2016)
• Ei kaikki muumit laaksossa -mielenterveysryhmä yhteistyössä Taimi ry:n kanssa
• Ellun kanat – Tampereen Transvestiittiryhmä
• Hengellinen Malkus-ryhmä Yhdessä Malkus ry:n kanssa
• Ihan koukussa -käsityöryhmä yhdessä Sekavan kanssa
• Miesten ryhmä
• Vastuullinen monisuhderyhmä yhteistyössä Polyamoria-yhdistyksen kanssa
• More than the Rainbow: Englanninkielinen kansainvälinen sateenkaariryhmä
• Mummolaakso
• Nuortenryhmä
• Perjantain pulinatori
• Pirkanmaan karhukopla - karhuryhmä Mixeissä
• Peliryhmä yhdessä Sekavan kanssa
• Sukupuolen moninaisuus-ryhmä 7-15-vuotiaille Tyttöjen tuvan kanssa
• Sählyryhmä yhdessä HOT:in kanssa
• Transkahvila
• Yhteistyössä Tampereen sateenkaariperheiden kanssa Alkutaival ja sateenkaariperheiden
pienten päiväryhmä
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Vertaisryhmät ovat avoimia ja niihin ei vaadita erillistä ilmoittautumista tai jäsenyyttä. Ryhmien ohjaajat
ovat yhdistyksen perehdyttämiä vapaaehtoisia.

Ryhmien kuvaukset ja niiden toiminta vuonna 2016
Aseksuaalien vertaisryhmä
Uusi vertaisryhmä aseksuaaleille maaliskuussa. Ryhmä ei vielä vedä suurta joukkoa, mutta kiinnostusta
säännöllisille tapaamisille on.
Draamaryhmä
Tule löytämään ilmaisun ilo ja kokeilemaan improvisaatio- ja muita ilmaisuharjoituksia rennossa ja
mukavassa seurassa! Näytelmäryhmä kokoontuu maanantaisin Rantaperkiön nuorisokeskuksessa
(Rantaperkiön Tuomikuja 1, 33900 Tampere). Ryhmässä ei ole ikärajaa. Ryhmänvetäjinä toimivat Seija ja
Sari. Ryhmä päättyi syksyllä 2016.
Ei kaikki muumit laaksossa -mielenterveysryhmä
Keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 Taimi ry:ssä, Koulukatu 11, Tampere. Vertaisryhmä seksuaalisesta
suuntautumisesta ja/tai sukupuoli-identiteetistä tai sen ilmaisusta riippumatta niille, joilla on
mielenterveysoireita. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan Setan kanssa. Ryhmä on ikärajaton.
Luonnollisesti Taimin kaikki muutkin ryhmät ovat avoimia sateenkaari-ihmisille.
Ellun kanat – transvestiittiryhmä
Ryhmä alkoi elokuussa ja kokoontuu kerran kuussa. Ryhmä on suunnattu etenkin transvestiiteille mutta
myös laajemmin sukupuolen ilmaisusta kiinnostuneille. Ryhmä tavoitti kohderyhmän heti. Se toteutetaan
yhteistyössä Dream Wear Clubin kanssa.
Hengellinen Malkus-ryhmä ja sateenkaarimessut
Avoin keskusteluryhmä hengellisyydestä kiinnostuneille sateenkaari-ihmisille. Sateenkaariyhdistys Malkus
ry on mukana yhteistyössä. Tapaamisissa jutustellaan hengellisistä ja vähemmän hengellisistä aiheista sekä
nautitaan samanhenkisten ihmisten seurasta. Ryhmä on monelle jäsenelle ainoa paikka, jossa voi olla
avoimesti oma itsensä. Ryhmä ei ole Raamattu- tai rukouspiiri. Tapaamisissa ei siis avata Raamattua kuin
erityisestä pyynnöstä. Ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen tiistaina klo 18 Pirkanmaan Setan toimistolla.
Hengellinen ryhmä järjestää yhdessä seurakunnan kanssa Sateenkaarimessuja, joista on muodostunut
suosittu tapahtuma. Yhdessä tekeminen on tärkeä osa messun toteuttamista, ryhmäläiset saavat olla
luomassa oman näköistämme jumalanpalvelusta. Messulle on selvä tilaus, ne tavoittavat kerralla n. 30–60
henkeä. Vuoden 2016 aikana järjestettiin viisi messua mm. pride-tapahtuman yhteydessä.
Ihan koukussa -käsityöryhmä
Ihan koukussa on Pirkanmaan Setan ja opiskelijaryhmä Sekavan yhteisryhmä, joka on suunnattu
kaikenikäisille askartelusta ja käsitöistä kiinnostuneille. Mukaan ryhmään saa tulla kuka vaan taidoista
riippumatta. Ryhmä kokoontuu noin joka toinen lauantai klo 14–17 Pirkanmaan Setan toimistolla.
Miesten ryhmä
Aikuisille miehille tarkoitettu avoin keskusteluryhmä. Avoin ryhmä tarkoittaa sitä, että siellä voi käydä
silloin kun haluaa tai tulla mukaan koska haluaa. Ryhmän tarkoituksena on koota yhteen niitä, jotka
haluavat keskustella päivänpolttavista aiheista tai vaikkapa elämän suurista kysymyksistä tai voi myös olla
myös puhumatta mitään. Ryhmäläiset päättävät itse mistä halutaan keskustella. Bonuksena tutustuu uusiin
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ihmisiin. Ryhmäläiseksi sopii, jos katsoo olevansa mies, on yli 18-vuotias tai sitä vanhempi. Ryhmän
vetäjänä on toiminut Heikki.
Monisuhderyhmä
Uusi vertaisryhmä on tarkoitettu vastuullisissa monisuhteisessa eläville ihmisille. Ryhmä on Polyamoria –
Monisuhteisuusyhdistys Ry ja Pirkanmaan Setan yhteistyössä mahdollistama. Ryhmä kokoontuu kerran
kuussa.
More than rainbow -kansainvälinen ryhmä
More than rainbow is an English-speaking rainbow group under Pirkanmaan SETA. No matter how much
more letters could be put into LGBTIQ, the group is open for everybody, whatever you are. You can chat
with new people, hung out, or just listen others talk. The group has no limits regarding age, background,
language skills, sexual orientation or gender-identity/-expression. The meet-ups usually happen in
Pirkanmaan SETA office (Kuninkaankatu 15 A, 2nd floor).
Pirkanmaan Setan englanninkielinen More than rainbow kokoontuu 2 viikon välein ja järjestää muun
muassa elokuva- ja peli-iltoja. Ryhmä on kaikille avoin, joukossa on Pirkanmaalla asuvia ulkomaalaisia,
vaihto-opiskelijoita sekä kantasuomalaisia, jotka haluavat treenata englannin kieltään ja ovat kiinnostuneita
kulttuurien vaihdosta.
Mummolaakso- aikuisten naisten ryhmä ja Talvikin tanssit
Mummolaakso on aikuisille lesbo- ja bi-naisille suunnattu ryhmä. Ryhmä tapaa keskustelun ja yhdessäolon
merkeissä Pirkanmaan Setan toimistolla kerran kuussa, sekä mm. kulttuurin ja illanvieton merkeissä ympäri
Pirkanmaata noin kerran kuussa.
Helmikuun 2016 lopussa Mummolaakso toteutti jo perinteeksi muodostuneen, mittavan Talvikin tanssit tapahtuman ravintola Laternassa. Ilta tavoitti yli 150 juhlijaa.

Nuortenryhmä, päihteettömät nuortenbileet ja Kesäleiri
Nuortenryhmä on suunnattu kaikille sateenkaarinuorille mm. lesboille, homoille, biseksuaaleille,
transihmisille sekä muunsukupuolisille. Luvassa on sekä vertaistukea että mukavaa tekemistä. Ryhmä on
tarkoitettu 16-21-vuotiaille. Ryhmään ei tarvitse sitoutua ja siellä voi käydä omien menojensa mukaisesti.
Tampereen kaupunki tukee Pirkanmaan Setan nuorisotoimintaa. Syksyllä 2016 järjestettiin pikkujoulubileet
yhteistyössä YAD:in kanssa.
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Kesällä 2016 Setan avustuksen turvin järjestettiin kolmipäiväinen nuorten leiri Teiskossa. Leirille osallistui
17 nuorten ryhmään kuuluvaa. Leiri sai hyvän palautteen ja sille toivottiin jatkoa. Leiri järjestettiin toista
kertaa.
Perjantain pulinatori
Pirkanmaan Setan olohuone on avoinna kenelle tahansa, joka haluaa vaihtaa kuulumisia viikon päätteeksi
leppoisassa seurassa. Tarjolla teetä ja kahvia. Ryhmää vetävät Lentsu ja Anniina.
Pirkanmaan Karhukopla
Karhumiesten ryhmä käynnistettiin maaliskuussa. Ryhmä on avoin kaikille, joita karhu-identiteetti
kiinnostaa. Porukka kokoontuu Mixeissä ja vapaamuotoisten ryhmien lisäksi järjestää mm. saunailtoja.
Peliryhmä
Opiskelijaryhmä Sekavan ja Pirkanmaan Setan yhteispelit ovat kaikille avoimia. Tarkista pelikerrat
kalenterista. Iltapäivien ohjelmistoon kuuluvat enimmäkseen viimeisten parin vuosikymmenen aikana
julkaistut lauta- ja korttipelit, kuten Fluxx, Bang! ja Pandemia; tuo toki oma suosikkisi mukanasi. Pelejä
vetää Ari. Peli-iltapäivillä on myös Facebook-ryhmä.
Sukupuolen moninaisuus avoin ryhmä Tyttöjen Tuvalla
Maanantaisin klo 15-17 joka toinen viikko, parillisilla viikoilla Tyttöjen Tuvalla käynnistyi uusi ryhmä 7-16 vuotialle, jotka ilmentävät tai kokevat sukupuolensa moninaisesti. Ikäraja ei ole tiukka, vaan vanhemmatkin
aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita! Saat ilmentää itseäsi juuri niin tyttömäisesti, poikamaisesti,
sukupuolettomasti tai omanlaisesti kuin sinusta itsestä tuntuu hyvältä. Tyttöjen Tupa on turvallinen ja
luottamuksellinen tila kuulostella itseään ja olla oma itsensä. Tyttöjen Tuvalla voi myöskin laittautua, jos
siltä tuntuu.
Sählyryhmä yhdessä HOTin kanssa
Ryhmä on sekaryhmä, kaikki pelaajat taitotasosta ja sukupuolesta riippumatta ovat tervetulleita.
Harjoittelussa pääasia on yhdessä liikkuminen ja hauskanpito. Edellytyksenä HOTin jäsenyys. Seuran
jäsenmaksu on 15 euroa kalenterivuodelta. Lisätietoja saat lajivetäjä Sakarilta sähköpostilla tampere (a)
hot.fi.
Tampereen Sateenkaariperheet
Sateenkaariperheet ry. tarjoaa kohtaamisia kaikenlaisille sateenkaareville perheille. Oletpa yksin, kaksin tai
monikko, lapsellinen tai pikkuväestä vasta haaveileva – tule mukaan tapaamisiin. Luvassa on vertaistukea,
keskustelua ja mukavaa yhdessäoloa niin lapsille kuin aikuisillekin. Tampereella kokoontuu vastikään lapsen
saaneille tai lasta suunnitteleville suunnattu Alkutaipaleryhmä. Uutena perheryhmänä käynnistyi
sateenkaariperheiden pienten päiväryhmä. Vapaamuotoinen tapaaminen on tarkoitettu kotona lasten
kanssa oleville sateenkaarivanhemmille. Kokoontumiset ovat toimistolla kahden viikon välein klo 10-13.
Transkahvila
Ryhmä kokoontuu kahden viikon välein tiistaisin kello 18.00-20.00 Pirkanmaan SETA ry:n toimistolla.
Transkahvila on tarkoitettu kaikenikäisille transihmisille, muunsukupuolisille ja muutoin sukupuolen
moninaisuudesta kiinnostuneille. Tapaaminen on vapaamuotoinen. Luvassa on vertaisuutta, keskustelua,
aktiviteetteja ja tietenkin kahvittelua.
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Turvallisen ja yhdenvertaisen ryhmän ohjeet
Vertaisryhmien säännöt uusittiin, siten että kaikilla olisi turvallista olla omana itsenään kaikissa yhdistyksen
ryhmissä.
Turvallisen ja yhdenvertaisen ryhmän ohjeita
- Kaikki ovat tervetulleita sellaisena kuin ovat: Pirkanmaan Seta on syrjinnästä vapaa alue.
- Arvostamme toisiamme yhdenvertaisina.
- Vaitiolovelvollisuus on kaikista tärkein sääntö: ryhmässä jaetut asiat jäävät ryhmän sisäiseksi.
- Vaitiolovelvollisuus on edellytys luottamuksen syntymiselle.
- Keskinäinen arvostus ja toisen yksityisyyden kunnioitus: anna toisen määrittää itsensä mm.
seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin osalta, jos hän haluaa. Vältä olettamista ja
yleistämistä, jotta kaikki kuuluvat joukkoon, eikä synny kuvaa, että ryhmä on vain tietylle
identiteettiryhmälle.
- Kutsuminen: Jokainen saa päättää, millä nimellä tulee kutsutuksi.
- Erehtyä saa ja kysymällä asiat selviävät. Kaikille termit eivät ole tuttuja tai ne merkitsevät eri
asioita. Ollaan rakentavia, ymmärtäväisiä ja reiluja, jotta ryhmässä uskaltaa puhua luontevasti ja
avoimesti.
- Annetaan tilaa jokaiselle: osa on aktiivisia, osa haluaa vain kuunnella, osaa voi ystävällisesti
toppuutella, jos puhuu muiden päälle tai muut eivät saa suunvuoroa. Anna toisen puhua
puheenvuoronsa loppuun ja puhu vasta sitten.
- Ei paljasteta luvatta toisiamme ryhmän ulkopuolella (”Moi, me nähtiin siellä Pirkanmaan Setan
vertaisryhmässä”)
- Hyvä me! Luomme hyvää henkeä yhdessä. Turvallisessa ryhmässä voi keskittyä ryhmässä
olennaiseen eli yhdessä olemiseen ja toisten seurasta nauttimiseen.
- Yhdessä sopiminen: Kaikki ei ole vetäjän vastuulla: Jaa ja osallista.
Luota että, tilanne kantaa: Tehdään yhdessä - kaikki tarvittava (puheenaiheet, ideat, tavat toimia)
nousevat yhdessä ryhmässä keskustellen.
- Puheeksi ottaminen: Itsestäänselvyyksiä ei ole olemassa, siksi ohjeet sanotaan ääneen yhteisesti,
jotta kaikki tietävät samat asiat ja ohjeita tulee yhteisesti jaettua tietoa.
- Kullakin ryhmällä voi olla tarkentavia, yhdessä sovittuja sääntöjä.
Hyvää ryhmää kaikille ☺.

Vastaako vertaisryhmä mielestäsi
tarkoistustaan?

Kiitettävästi
13%
Hyvin
20%
Jotenkuten
67%
Ei. Kerro miksi ryhmä ei vastaa
tarkoitustaan:
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Sepäse-työpajat, tietoiskut ja tapahtumat

Valtaosa koulutuspalveluista järjestettiin Sinuiksi-hankkeen kautta. Yhdistyksen kattavin
koulutusyhteistyöhanke oli Tampereen kaikille 8-luokkalaisille tarkoitettu Sepäse-työpaja. Työpajassa
nuorille esitellään osallistavasti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin moninaisuutta
terveystiedon opintokokonaisuuden osana. 45 minuuttia kestävä paja tavoittaa kaikki
kahdeksasluokkalaiset, myös yksityiskoulut mukaan lukien. Vuonna 2016 toteutettiin kaikkiaan 232
työpajaa keväällä ja syksyllä Tampereen yläkouluilla. Mukana ovat mm. Etelä-Hervannan, Fista
(kansainvälinen), Hatanpään, Juhannuskylän, Kaukajärven, Kaarilan, Kämmenniemen, Lielahden,
Linnainmaan, Pohjois-Hervannan, Pyynikin, Ruotsalainen, Sammon, Steiner, Tesoman ja Takahuhdin koulut.
Tulevaisuudessa pajojen määrä vakiintuu noin 170 pajaan vuodessa. Tampereen kaupunki tukee työpajojen
toteutusta. Kouluttajina toimi toiminnanjohtajan lisäksi perehdytettyjä kouluttajia, joille maksettiin pajoista
korvaus.
Yhdistys näkee kaikki tapahtumansa mahdollisuutena tehdä yhteiskunnallisia teemojaan tutuksi suurelle
yleisölle. Kaikkiaan yhdistys järjesti 57 tapahtumaa (Sinuiksi-hanketapahtumat on huomioitu erikseen).
Protuleiri-vierailut:

•
•
•
•
•
•

09.06. Lähdekorpi
10.06. Kuru
17.06. Kivijärvi
08.07. Antaverkka
08.07. Riihimäen Voiman talo
30.07. Antaverkka

Sateenkaarimessut
• 20.02 Sateenkaarimessu
• 23.04. Sateenkaarimessu
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•
•
•

11.06. Pride-Sateenkaarimessu
01.09. Sateenkaarimessu
19.11. Sateenkaarimessu

Leimarit
•
•
•
•
•
•
•
•

30.01. Uuden vuoden aloitus -Leimarit
12.03. FilkkariLeimarit
30.04. WappuLeimarit
11.06. Pirkanmaan Pride -Leimarit
23.07. Leimarit Tammerfestin aikaan
24.09. Syyskauden aloittavat Leimarit
05.11. Leimarit
03.12. PikkujouluLeimarit

Pirkanmaan Pride
Pirkanmaan Setan järjestämää Pirkanmaan Pride -viikkoa vietettiin 6.-11.6. ja se tavoitti jopa 2500 kävijää.
Pirkanmaan Pride -viikon ohjelma sisälsi asiasisältöjä yhdenvertaisuudesta ja sensitiivisestä kohtaamisesta,
osallistavaa ja esittävää taidetta, teemakeskusteluja, työpajoja sekä paljon muuta. Viikon aikana ihmisten
monenlaisuus, itsemäärittelyn oikeus ja vapaus olla oma itsensä tulivat esiin. Marssi ja pääjuhla kokosivat
yksistään yli tuhat osallistujaa.
Pride-ohjelmaan kuului:
• 6.6. klo 18.00 More than the Rainbow group
• klo 19.00 Näytelmä: Puolivaltakuntaa – Havaintoja sukupuolisuudesta, Sukkavartaankatu 9 Mitä
hyötyä sukupuolelle luoduista normeista on? Järjestäjä: Suomen Teatteriopiston taiteen
perusopetuksen Puck-ryhmä
• 7.6. klo 12.00-16.00 Koulutus ammattilaisille: Sukupuolen moninaisuus, itsemäärittelyn oikeus ja
sensitiivinen kohtaaminen. Kumppanuustalo Artteli Salhojankatu 42 Järjestäjä: Aktuaali
• klo 15.00 Normikriittinen näyttelykierros Työväenmuseo Werstas
Väinö Linnan aukio 8 Osallistava normikriittinen kierros queernäkökulmasta Werstaan päänäyttelyyn
• klo 18.30 Pirkanmaan Setan Transkahvila
• 8.6. klo 17.00 Nuorten ryhmä: Pride-kylttitalkoot: Nuorten ryhmä
Pirkanmaan Setan toimistolla.
• klo 18.00 Speed Friending Night Club Mixei. Uusien tuttavuuksien
tapaamista ja ystävystymistä pikatreffien tyylillä.
• klo 19.30 Karaåke Night Club Mixei Mixein Pride-karaoke!
• klo 22.00-04.00 Pride – Danceoke vol. 6 Queer-feminististä danceokea, eli tanssikaraokea!
• 9.6. klo 17.00–19.00 Ihan syvältä – iloinen anaaliseksityöpaja Tampereen Hiv-tukikeskus
Aleksanterinkatu 29 A 29 Kouluttajana toimii Hiv-tukikeskuksen työntekijät. Tilaisuus järjestetään
yhteistyössä Sinuiksi-hankkeen kanssa.
• klo 18.00 Miten lapsia tehdään? Kumppanuustalo Artteli, Tohveli-tila (3. krs). Koulutussuunnittelija
Sanna Nevala
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

klo 19.00 Polyamoria: Keskustelu vastuullisista monisuhteista. Night Club Mixei, Mitä tarkoitetaan,
kun puhutaan vastuullisista monisuhteista? Mitä taas ovat vastuuttomat suhteet? Keskustelemassa
Polyamoria – Monisuhteisuusyhdistys Ry:n aktiiveja ja seksuaaliterapeutti Jukka Aho.
klo 21.00 Siirin Suuri Euroviisuvisa & sateenkaareva karaoke, Bar Ihku, Hämeenkatu
23.Euroviisuvisa kaikenlaisille visailijoille. Mukavia Pride-aiheisia palkintoja. Visan jälkeen
sateenkaariystävällistä karaokea.
10.6. klo 16.00 Wurlitzer-kirjakahvila: Kirjailija Otto Lehtinen
klo 17.30-23.30 Pirkanmaan Karhukopla-ryhmän Miesten sauna
klo 20.00 Kaappi Irti -tarinaklubi, Teerenpeli, Hämeenkatu 25.
klo 22.00 PrideMixei - Night Club Mixei, Itsenäisyydenkatu 7-9.
11.6.klo 12.30–14.30 Sateenkaariperhetapaaminen, Artteli.
klo 14.30 Yhdessä olemme enemmän - Pride-marssin järjestäytyminen, Tullikamarin aukio
klo 15.30 Päätapahtuma – Leimautumisjuhlat. Juontajina: Theodora Rex ja Gekko Paavilainen.
Theodora Rex on sukupuolen sekä ajanmääreet haastava groteski ja upea kingqueen, jolla on suuri
sydän ja paljon rakkautta jaettavaksi. Kaikkien rakastama Gekko on tamperelaisen
sateenkaariyhteisön kestojulkkis.
Ohjelmassa mm:
• Pirkanmaan Setan puheenjohtaja Tuure Pitkänen avasi pääjuhlan.
• Tampereen kaupungin sateenkaarirauhan julistus
• Valtakunnallisen Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää
• Vuoden sateenkaarinuori 2016 -palkinnon jakoi Setan nuorisotoimikunnan pj Sakris Kupila
• Kabareeta, diaboloesitys: Henri Kangas on nuori jonglööri, joka viihdyttää diabolotaituruudellaan
kaikenikäistä yleisöä.
Kaupungin Naiset - Suomen ainoa lesbokuoro esitti Petra Lampisen säveltämää suomalaista
runoutta. Kuoro lauloi omaäänisesti mm. kuopista ja kukkuloista, rakkaudesta ja peloista.
Muut tapahtumat

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

13.02. Talvikin tanssit
17.02. Pirkkalaiskirjailijoiden Queer-ilta (Mirkka Rekola-elokuva)
02.03. Nuorten talvilomatapahtuma yhdessä Tampereen kaupungin kanssa (100)
21.03. Rasisminvastainen viikko:
21.03. Keskustelu rasismin, syrjinnän ja viharikosten tunnistamisesta SPR:n Hämeen piirin
koulutustilassa. Järjestäjä: Tampereen Rasmus, Rikosuhripäivystys, Pirkanmaan Seta
More than the Rainbow – english-speaking group
24.03. Alustus: Pakolaisuus ja mielenterveys Taimi ry:ssä, Koulukatu 11 (toivo-tila). Johtava
sosiaalityöntekijä Lejon Eeva-Liisa, Psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille. Järjestäjinä:
Tampereen kaupunki, Tampereen Rasmus, Taimi ry ja Pirkanmaan Seta
24.03. Aseksuaalien vertaisilta Pirkanmaan Setan toimistolla
31.03. Yhdistyksen kevätkokous
23.04. Katajan parisuhde-kurssi17.05. homo- ja transfobianvastaisen päivän hartaus Malkuksen
kanssa
21.05. Tampereen Sosiaalifoorumi: yhdistys esittäytyy toritapahtumassa (20)
15.06. Orlandon baari-iskun uhrien muistotilaisuus ravintola Mixeissä
13

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

18.06. Katajan parisuhde-kurssi
27.09. Hiippakuntavaellus toimistolle
04-06.11.: Tampereen Vinokino
04.11. klo 21.00 Stories Of Our Lives (Kenia/Etelä-Afrikka 2014, 60 min) DRAAMA: Stories of Our
Lives on kenialaisen taidekollektiivin The Nest Collectiven kaunis ja vaikuttava elokuva.
05.11. klo 21.00 Women Who Kill (USA 2016, 93 min): RIKOSKOMEDIA: Women Who Kill on
ohjaaja-käsikirjoittaja Ingrid Jungermannin 1. kokopitkä elokuva. Tribeca Film Festivalilla parhaasta
käsikirjoituksesta palkittu elokuva kertoo Morganista ja Jeanista, eksistä, jotka asuvat saman katon
alla tehden naissarjamurhaajiin keskittyvää podcastia.
06.11. klo 14.00 Jeanne d’Trans (Suomi 2016, ensi-ilta Vinokino 2016, alle 60 min)
Suomalaisdokkari tarkastelee sukupuolirooleja niiden ihmisten kokemusten kautta, jotka ovat
onnistuneet haastamaan ne kaikki.
03.12. Nuorten pikkujoulubileet
06.12. Monikulttuurinen itsenäisyyspäivä
07.11. Miesten ryhmä osana miesten viikkoa
10.12. Syyskokous ja pikkujoulut

17.12. Karhusauna

Tiedottaminen: verkkosivu, jäsenlehti ja
muu viestintä
Pirkanmaan Setan tapahtumista ja palveluista tiedotetaan järjestön
internetsivuilla, uudistetussa tapahtumakalenterissa, Facebook-sivuilla ja
Sesam-jäsenlehdessä.
Sisäinen ja ulkoinen viestintä toimivat rinnakkain. Yhdistys tiedottaa
suurelle yleisölle, jäsenilleen, kannatusjäsenilleen ja vapaaehtoisilleen
toiminnastaan ja tulevista tapahtumistaan.
Yhdistys tiedottaa lisäksi suoraan tapahtumistaan Ranneliikkeen
tapahtumakalenterissa.

Yhdistyksen medianäkyvyys
Pirkanmaan Pride -tapahtuma sai mediahuomiota. Erityisesti kesällä media kiinnitti huomiota Tampereella
järjestettyyn kahteen pride-tapahtumaan. Toiminnanjohtajalla on neljä kertaa vuodessa vakikolumni
Tamperelaisessa. Lisäksi vastattiin yhdistyksen aihepiiriin kuuluviin mielipidekirjoituksiin.
Yhdistyksen muu medianäkyvyys keskittyi tuki- ja neuvontapalvelun toimintaan.
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Sinuiksi-hankkeen toimintakertomus 2016
Alkusanat: Pirkanmaan Seta ry:n hallinnoima Sinuiksi-hanke ylläpitää
monikanavaista, valtakunnallista palvelua, josta saa puhelin- ja verkkotukea
ammattilaisilta ja vertaisilta. Palvelu perehdyttää sensitiiviseen
kohtaamiseen, tuottaa käytännönläheistä tietoa nähdyksi tulemisesta sekä tukee vertaisryhmätoimintaa.
Hanke myös tuottaa tietoa turvallisesta ulostulosta.
Vuonna 2016 Pirkanmaan SETA ry jatkoi Ray:n kolmivuotisen tuki- ja neuvontapalvelu -hankkeen
(www.sinuiksi.fi) toteutusta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palveluun oltiin yhteydessä 800 kertaa vuonna 2016.
Puhelinvertaisvälitys on käynnistynyt, mutta palvelumuoto vaatii yhä lisänäkyvyyttä
Sinuksi-chat-ryhmiä pidettiin 51 ryhmää ja lähes 344 käyntiä vuonna 2016
Seinäjoen, Sastamalan ja Hämeenlinnan vertaisryhmissä käytiin yli 430 kertaa.
Koulutuksia oli 90 (tavoitettu reilu 2415 henkeä)
Sepäse-työpajapilotti vakiintui Tampereella (yli 200 työpajaa)
Sinuiksi-sivuilla käynyt 25.000 kävijää 2015 tähän mennessä
Ulostulo-opas julkaistiin
Tehtiin laajat verkkokyselyt kaapista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja ammattilaisille
Hanke sai hyvin medianäkyvyyttä.
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Sinuiksi-tuki- ja
neuvontapalvelu vuonna
2016
RAY on myöntänyt kolmivuotisen 2014–2016
hankeavustuksen valtakunnallisen tuki- ja
neuvontapalvelun jatkokehittämiseen.
Monikanavaisesta, valtakunnallisesta palvelusta saa puhelin- ja verkkotukea
ammattilaisilta ja vertaisilta. Palvelu myös perehdyttää sensitiiviseenkohtaamiseen, tuottaa käytännönlähei
stä tietoa nähdyksi tulemisesta sekä tukee vertaisryhmätoimintaa.
Palvelun uusi nimi SINUIKSI ja verkkoalusta lanseerattiin 17.05. homo- ja transfobianvastaisena päivänä.
Tuki- ja neuvontapalvelu toimii Ranneliike.net-sivuston osana. Hallinnoijana on Pirkanmaan Seta, jonka
hallituksesta on nimetty hankkeelle oma ohjausryhmä. Hankkeella on lisäksi mm. yhteistyökumppaneista
koostuva asiantuntijatyöryhmä, joka kokoontuu kerran vuodessa.
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
vuoden 2016 yli 800. Palvelu on ajoittain ruuhkautunut ja aluksi luvatusta noin kahden viikon vastausajasta
ei ole aina voitu pitää kiinni. Palvelulle on ilmeistä tarvetta.
Tavoitteet:
•
•

•

•

•

•

Kehittää palvelumuoto, joka toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
lähtökohdista käsin monikanavaisesti, siten että palvelu tavoittaa eri-ikäiset ympäri Suomen.
Tukea asiakkaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin
jäsentymistä ja kykyä tunnistaa ne hyvän itsetunnon ja voimaantumisen
lähteinä. Yhteydenottaja saa apua mietittäessä kaapista ulostuloa
hallitusti läheisilleen. Elämänhallinta, rajat ja varmuus toimia omana itsenä lisääntyvät.
Lisätä sensitiivisen kohtaamisen osaamista eri järjestöissä ja
terveydenhuollossa, jolloin mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa
laajenevat valtavirtaistumisen myötä.
Koota tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien
erityistarpeista ulostulossa, nähdyksi tulemisessa, yksityisyyden suojassa,
hyvinvoinin tukemisessa ja syrjinnän ehkäisemisessä konkreettisesti arjessa.
Tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vertaispalvelujen
saatavuutta ympäri Suomen ja perustaa vertaisryhmiä alueille, joissa ei ole omaa Setan
jäsenjärjestöä.
Tuottaa uutta tietoa: mm. hallitun ulostulon opas sekä materiaalia
vähemmistöjen luontevasta huomioinnista/kohtaamisesta.
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Palvelun kohderyhmä
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluu n. 5-15 % väestöstä. Palvelun käyttäjäkunta on osin
haavoittuvaa, muissa palveluissa näkymättömäksi jäävää sekä hyvin erilaisista elämäntilanteista ja
lähtökohdista tulevia. Palvelussa korostuu oman identiteetin määrittelyyn liittyvät kysymykset, jotka ovat
saattaneet vaikuttaa moniperustaisen syrjäytymisriskin kehittymiseen.
Kohderyhminä ovat
1. seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöihin (homo, bi, lesbo, a-, ja panseksuaalit, trans-, inter-, a-,
muunsukupuoliset sekä queer) lukeutuvat murrosikäisistä nuoriin, aikuisiin ja ikäihmisiin, jotka
miettivät seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuolensa moninaisuutta/ilmaisua. Erityishuomiota
kiinnitetään henkisen pahoinvoinnin riskiin silloin, kun seksuaali- ja
sukupuolivähemmistönäkökulma yhdistyy hyvinvointi- (turva/seksi, seksuaalisuus, päihde),
mielenterveys-, monikulttuurisuus- ja uskonnollisen kaltoinkohtelun kysymyksiin.
2. omaiset, puolisot, vanhemmat, ystävät, läheiset, työtoverit ja muut henkilöt, jotka haluavat
jäsentää käsitystään tai mahdollista ahdistustaan seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöistä.
3. sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset sekä
4. järjestöt.
Tyypillisiä yhteydenoton syitä ovat:
• Turvallinen kaapista ulostulo
• Itsemäärittely: seksuaalisen suuntautumisen ja/tai sukupuoli-identiteetin miettiminen
omakohtaisesti tai esim. perheenjäsenen tai läheisen kokemusten kautta
• Määrittelemättömyys, lokeroimattomuus
• Lupa omaan kokemukseen: Kun oma tarina ei mahdu lokeroihin tai ”yleisiin ulostulokokemuksiin”
• Seksuaalisuuden esiin tuonti osana omaa ulostuloa (seksi ja seksuaalisuus, seurustelu, fetissit)
• Myöhäisherännäiset, seksuaalisen suuntautumisen liukuminen
• Uskonnollinen tai kulttuurinen kaappi
• Vammaisuus ja kaapissa olo
• Päihteet
• Mielenterveys ja identiteetti
• Tukea lapsen tultua ulos tarvitsevat vanhemmat
• Näkymättömyys
• Vähemmistöstressi, sosiaaliset paineet
• Itsesyrjintä
• Yksinäisuus
• Homo- ja transfobian käsittely, vihapuhe, kiusaaminen, eheyttäminen tai muu syrjintäkokemus
• Vertaisten tavoittaminen ryhmissä, verkossa, puhelimitse tai kahden kesken
• Turvapaikanhakijat

•

Onnellisuusmuuri/epäluottamus viranomaisiin

Puhelin- ja verkkopäivystykseen tulleiden yhteydenottojen syitä on kuvattu alla olevassa taulukossa.
Moniperustainen kaapista ulostulon työstäminen ja itsemäärittely sekä yksinäisyys ja eristäytyminen ovat
tyypillisimpiä yhteydenoton perusteita. Puhelin- ja verkkopäivystykseen tuli yhteensä 801

yhteydenottoa, toiminnanjohtajalle tulleita oli 257. Tilastoon ei ole myöskään laskettu mukaan
koulutusten yhteydessä tulleita kysymyksiä.
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Palvelussa vastataan myös terveydenhuollon ammattilaisten konsultaatiopyyntöihin ja tarjotaan järjestöille
keinoja kohdata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä luontevasti.
Yhteydenottajan ikä

Ikä:
1: Alle 10
2: 10-15
2%

9%

9%

3: 16-19
11%

14%

4: 20-29
5: 30-39

19%
16%

6: 40-49

7: 50-59
9%

13%

8: 60-69
9: 70…
10: Ei tietoa

Yhteydenoton syy:

Aihe liittyy:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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1: Hengellinen kaltoinkohtu
2: HLBTIQ-kulttuurin haasteet, ongelmat
3: Huoli lapseen liittyen
4: Huono kohtelu palveluissa
5: Ikääntyminen
6: Kaapista ulostulo
7: Kiusaamiskokemus
8: Kun kumppani ei ole sitä mitä luulin
9: Kun perhe, läheiset ei hyväksy
10: Lapsen, nuoren kehitys
11: Pari- ja monisuhteet
12: Pelot
13:Perheeseen ja sukuun liittyvä huoli
14: Seksiongelmat
15: Seksiaddiktio
16: Seksuaalinen suuntautuminen pohdituttaa
17: Seurustelun aloittaminen
18: Sukupuoli-identiteetti pohdituttaa
19: Syrjintäkokemus
20: Terveyteen ja hoitopros liittyvä huoli (myös transpros)
21: Mielenterveyteen liittyvä huoli
22: Työelämän ongelmat
23: Ulkonäkö
24: Uskonto ja hengellisyys
25: Yhteiskunta, lainsäädäntö
26: Yksinäisyys
27: Vertaistuki
28. Seksuaalinen mieltymys
29. Seksuaalinen kaltoinkohtelu
30. Etsii terapiaa
31. As elää omaa fantasiaansa
32. vaikeus hyväksyä omaan sukupuolta
33. vaikeus hyväksyä omaa seksuaalista suuntautumista
34. itsetuhoinen käyttäytyminen

Tarkempi aihe (1., 2, 3)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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Palvelusta saatu palaute
Yhteydenottojen merkittävästä määrästä huolimatta palautetta on saatu vain murto-osalta palvelua
käyttäneistä, vaikka palautteen keräämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Palautelomake liitetään
verkkovastausten loppuun ja palautelomake löytyy verkkosivulta. Palautekeruusta uutisoitiin myös
sosiaalisessa mediassa, jotta vastauksia saataisiin lisää käyttäjiltä. Palautteen keruu esimerkiksi
puhelinpäivystyksessä on haasteellista ja verkkovastauksiin sisältyvä palautekysely on helppo sivuuttaa.
Ohessa on esitetty 36 palvelua käyttäneen antama palaute. Heistä enemmistö katsoi palvelun olevan
ammattitaitoista ja voivansa suositella sitä muillekin. He myös kokivat saaneensa avun haluamaansa asiaan.
Palaute heikkoudesta koski vastausaikojen pituutta, joka on aika ajoin venynyt.

Vastasiko palvelu mielestäsi tarkoitustaan?

4%
4 = Kiitettävästi

29%

3 = Hyvin
2 = Tyydyttävästi
68%

1 = Heikosti

Palvelu oli mielestäni asiantuntevaa?

4%
4 = Kiitettävästi

30%

3 = Hyvin
2 = Tyydyttävästi
67%

1 = Heikosti
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Sinuiksi-verkkopalvelun maantieteellinen peittoalue
Vuonna 2016 Sinuiksi
verkkoneuvontapalvelussa kävi tutustumassa
(selaili mm. vastauksia) 30189 henkeä (viime
vuonna 25000). Ranneliikkeen verkkoalusta
tarjoaa palvelulle hyvän näkyvyyden. Kartasta
näkee sivulla kävijöiden maantieteellistä
hajonta. Väkimääräisesti eniten kävijöitä on
pääkaupunkiseudulta ja Tampereen seudulta.
Muu Suomi on Ouluun asti melko tasaisesti
katettu.

Sinuiksi-koulutukset ja -tapahtumat
Sinuiksi-hanke toteutti 90 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 2415
henkeä. Lisäksi hanke osallistui seitsemään tapahtumaan kuten Pridetapahtumiin mm. Rovaniemellä, Seinäjoella, Helsingissä, Turussa ja
Hangossa. Sinuiksi vieraili lisäksi mm. Oulussa, Seinäjoella, Hämeenlinnassa,
Joensuussa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lapinlahdella, Lahdessa, Porissa, Vaasassa, Kajaanissa,
Vihdissä, Sastamalassa, Mikkelissä, Raumalla ja Porvoossa. Tapahtumalistaus löytyy vuosikertomuksen
lopusta.
Koulutuksista saatu palaute
Vuoden 2016 aikana tehdyistä koulutuksista saatiin 91 palautetta. Koulutukset koettiin mielekkäiksi,
osallistaviksi ja niiden sisällöstä pidettiin.

Saitko vastauksia toivomiisi aiheisiin?
6%1%

4 = Kiitettävästi
3 = Hyvin

30%
63%

2 = Tyydyttävästi

1 = Heikosti

Otos kirjoitetusta palautteesta:
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mielenkiintoinen esitys.
Tämä valtava kirjo!
Hyvä herätys taas kerran aiheesta. Vaikeaa sitä kuvitella olevansa hyvinkin tiedostava niin kyllä
nämä asiat helposti tämän heternormatiivisuuden keskellä unohtuvat.
Paljon hyvää keskustelua oli ja omat ajatukset lähti rullaamaa. Nyt vielä paljon ajatuksia mielessä,
ettei pysty jäsentämään. Mahtava tilaisuus oli!
Koulutus antoi paljon uutta ajateltavaa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta. Pisti pohtimaan,
miten talolla osoitetaan vielä paremmin, että kaikki ovat tervetulleita.
Jäsensi päivitetysti sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden ''yleistä'' käsittelyä/esittelyä.
Käytännön neuvot -> kuinka tehdä tietoiseksi/näkyväksi tilansa seksuaalivähemmistöjen avoin
vastaanotto.
Olin samantapaisella luennolla pari vuotta sitten. Ei oikestaan uutta.
Itse ei tarvitse osata määrittää ketään.
Huomioimaan ihmisen. Voisi miettiä kuinka me voisimme töissä ottaa hieman taas eri
näkökulmasta paremmin humioon yhdenvertaisuuden.
Sukupuolen ja seksuaalisuuden eroa en ollut aiemmin ajatellut kovin paljon.
Vanhaan kertausta mutta käytännönläheisemmin. Ehdottomasti hyvä asia!
Ehkä eniten tuotti uusia ajatuksia ja katsantokantoja.
Asioiden yksinkertaistaminen: sateenkaariasioissa ei aina tarvita banderolleja ja marsseja.
Ihanaa, kun ei tarvinnut opetella sanoja ulkoa, huippujuttu, mutta opin muutaman termin silti.
Asioiden monipuolisuuden ja kuinka reagoida.
Monenlaista avaavaa, en osannut ajatella, mitä oppia ko. aiheesta. Sain paljon!
WC-asiat menee hoitoon meidän tilassa heti ekaksi!
Sain hyviä vinkkejä, miten keskustelulla nuoren kanssa seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvistä
asioista.
Laajan yhdenvertaisuuslakiin perustuvan vastuun.
Panseksuaalisuuden käsite, homojen/lesbojen oikeudet Suomessa nykyään.
Erilaisia identiteettejä ja ihmisten olemuksia.
Sain tietää paljon lisää sukupuoli-identiteeteistä ja seksuaalisesta suuntautumisesta. Uusia
sukupuoli-identiteettejä ja itsemurhat ''kaapista''tulon yhteydessä. Ei kiva. :(
Seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettejä on paljon. Muista aina: mitä se sinulla
tarkoittaa.
Aseksuaalisuudesta sain tietoa.
Opin uusia termejä. Aihe on tärkeä ja sitä on mielestäni tärkeä pohtia ja niistä keskustella.
Opin uusia sanoja ja intersukupuolisuudesta
Seksuaalikirjo on suurempi, mitä osasin arvella.
Mindblown! Ei nää ole niin yksinkertaisia juttuja. Silti nämä tehdään kai monesti vaikean kautta.
Ei ehkä uutta mutta hyvä muistutus siitä, että olisi työntekijänä avoin ja helposti lähestyttävä jotta
asiakkaat uskaltautuvat puhua myös hankalista asioista.
Termejä avattiin. Avarakatseisuutta.
Muutama uusi termi tuli tutuksi.
Paljon kiinnostavia ajatuksia ja teemoja aiheesta.
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Sinuiksi-vertaistoimijat
Hanke järjesti vuonna 2016 kaksi vertaiskoulutusta chat-verkkovertaisille ja puhelinvertaisille.
Vertaiskouluttajakoulutukseen osallistui 25 henkeä. Vertaisilta on kerätty palautetta heidän saamastaan
koulutuksesta ja työnohjauksesta.
Sinuiksi-chat-vertaisryhmät
Sinuiksi aloitti chatvertaisryhmätoiminnan Tukinetin
kanssa vuonna 2016, jotta 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. Kaikkia chattejä
vetävät Sinuiksi-palvelun kouluttamat vertaisohjaajat. Chat-kertoja oli yhteensä 51 ja niissä oli yhteensä 344
käyntiä. Uutena chattina alkoi sateenkaariseniori-chat yhteistyössä Yhdenvertainen vanhuus-hankkeen
kanssa.
Sateenkaarevia keskusteluryhmiä oli viidessä eri teemasta:
• Sateenkaarinuorten keskustelu
• Transihmisten ja sukupuoltaan pohtivien keskustelu
• Avoin keskustelu seksuaalivähemmistöille
• Hengellinen keskustelu Yhteistyössä Malkus ry:n kanssa
• Sateenkaariseniorit
Esimerkkinä trans-chatin palaute, jota antoi 39 osallistujaa.

Vastasiko chat-ryhmä mielestäsi tarkoitustaan?

3%
4 = Kiitettävästi
49%

49%

3 = Hyvin
2 = Tyydyttävästi
1 = Heikosti
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Sinuiksi-vertaisvälitys
Sinuiksi-tuki- ja neuvontapalvelun kautta pääsee keskustelemaan
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön tai näiden läheisiin
kuuluvan vertaisen kanssa. Puhelinvertaisissa mukana mm.
aseksuaali, panseksuaali, transvestiitti, muunsukupuolinen,
lesbo, homo, bi, sateenkaarinuoren vanhempi, transfeminiini,
transmaskuliini sekä sateenkaarihenkilöitä, jotka voivat
keskustella hengellisyydestä, mielenterveydestä tai
päihdetaustasta omien kokemustensa pohjalta.
Puhelinvertaiset ovat luotettavia vapaaehtoisia, joilla on
vaitiolovelvollisuus. Vertainen on kanssaihminen, joka on
kokenut tai on läpikäynyt jotain samantapaista omassa
elämässään.
Sinuiksi-puhelinvertaisina toimivien vapaaehtoisten kuvaukset
löytyvät osoitteesta: http://www.pirkanmaanseta.fi/sinuiksi-vertaispuhelin-haluatko-jutellaluottamuksellisesti-sateenkaarivertaisen-kanssa/
Alueelliset vertaisryhmät Hämeenlinnassa, Seinäjoella ja Sastamalassa

Sinuiksi-hanke perusti sateenkaarivertaisryhmät Hämeenlinnaan ja Seinäjoelle vuosina 2014-2015.
Kumpikin ryhmä on tarkoitettu eri-ikäisille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville, ja ne
kokoontuvat säännöllisesti ja tavoittavat hyvin alueen sateenkaari-ihmisiä. Seinäjoen vertaisryhmä
kokoontui keväällä viikottain. Syksyllä kokoontumistiheys harveni, sillä kokoontumistiloista oli pulaa.
Yhteensä Seinäjoella oli noin 220 käyntiä. Seinäjoella järjestettiin myös ensimmäinen oma pridetapahtuma.
Hämeenlinnan vertaisryhmä puolestaan kokoontui kahden viikon välein. Yhteensä Hämeenlinnassa oli noin
160 käyntiä. Lisäksi Sastamalassa käynnistettiin kerran kuussa kokoontuva sateenkaariryhmä yhdessä
Sastamalan mielenterveysseuran kanssa. Yhteensä Sastamalassa oli noin 60 käyntiä.
Sinuiksi-yhteistyöverkosto
Hankkeen pääyhteistyökumppani on Sateenkaariyhteisöt ry, joka mahdollistaa laajan, uudistuvan
mediayhteistyön Ranneliike-tietoportaalin kautta sekä vastaa teknisestä verkkoympäristöstä ja mm.
suojatusta verkkoyhteydestä. Portaali on toiminut jo yli kymmenen vuotta. Muita yhteistyökumppaneita
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ovat: Hiv-tukikeskus, Kataja ry, Pro-tukipiste, Positiiviset ry, Rikosuhripäivystys, Sexpo-säätiö,
Transtukipiste, Tukinet ja Uskontojen uhrien tuki ry ja Välitä-yksikkö.
Tukinet tarjoaa verkkoympäristönsä chat- ja verkkovertaiskeskusteluille. Valtakunnallinen Seta ry tarjoaa
jäsenjärjestölleen kattojärjestön tuen mm. tiedotus- ja koulutusyhteistyön muodossa sekä mahdollisuuden
jatko-ohjata asiakkaita Transtukipisteelle. Tiedotus- ja vertaisryhmäyhteistyötä tehdään Setan
jäsenyhdistyksien kanssa, esimerkkinä Sateenkaariperheet.
Sinuiksi-hanke on mukana mm. Rasisminvastaisessa verkostossa, Avita kaveria -vertaistukiverkostossa,
Väestöliiton Nuorten seksuaalineuvontaverkostossa sekä Setan Yhdenvertainen vanhuus -jatkohankkeessa.
Yhteistyötahoja tullee lisää projektin edetessä.
Kaapista ulostulo-opas ja tietopankki
Hanke tuotti oppaan turvallisesta ulostulosta. Oppaan kirjoittaminen käynnistettiin loppuvuodesta 2014 ja
työ jatkui 2016 loppuun. Ulostulo-opas käsittää 24 sivua ja se käsittää osiot ulostuloa harkitseville itselleen
sekä ammattilaisille. Se ilmestyi joulukuussa 2016.
Lukuohje: Miksi tällaista opasta tarvitaan?
Opas antaa näkökulmia, miten jokainen meistä voi käsitellä omaa seksuaalista suuntautumistaan,
seksuaalisuuttaan ja sukupuoli-identiteettiään suhteessa itseensä, läheisiinsä ja ympäristöönsä.
Miksi tällaista opasta tarvitaan? Siksi että kaikki meistä eivät ole saaneet riittävää rohkaisua omaksi itseksi
tulemiselle. Niinpä tarvitaan apukeinoja itsensä löytämiseen ja ilmaisemiseen. Osassa yhteiskuntaa vallitsee
edelleen olettamuksia ja normeja siitä, että me kaikki olisimme seksuaaliselta suuntautumiseltamme
heteroja tai sukupuoleltamme naisia tai miehiä. Tällaiset lähtöoletukset ajavat osan meistä kaappiin. Ne
kyseenalaistavat seksuaalisen suuntautumisen eri muotojen yhdenvertaisuuden ja sukupuoli-identiteettien
moninaisuuden sekä jokaisen oikeuden määrittää itse itsensä, miten parhaaksi näkee. Tästä kaikesta
johtuu, että moni kamppailee edelleen oman suuntautumisensa ja identiteettinsä ja niiden esille tuomisen
kanssa.
Kokemus omasta seksuaalisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai
sukupuolen ilmaisusta on yksilöllinen prosessi, jossa voi olla eri vaiheita ja jonka lopputulosta ei voi tietää
etukäteen. Myöskään käytössä olevat identiteettimääritelmät eivät välttämättä tunnu omilta. Omaksi
itseksi tulemiselle ja sen pohtimiselle onkin hyvä antaa aikaa ja suoda itselle lupa siihen, että kaikelle ei
vielä löydy nimeä ja että käsitys omasta itsestä voi vielä muuttua.
Sinuiksi tuleminen itsensä kanssa ja ulostulo läheisille vaikuttavat toisiinsa ja tapahtuvat usein rinnakkain.
Jokaisella meistä on oma tapamme tutustua itseemme ja kertoa itsestämme toisille.
Seksuaalisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ovat parhaimmillaan upeita ja
myönteisiä voimavaroja, ja ne voivat olla hyvin henkilökohtaisia ja herkkiä elämänalueita, joita kannattaa
vaalia. Jokaisella on oikeus suojata omaa yksityisyyttään.
Herääminen suuntautumisen, mieltymyksien tai sukupuoli-identiteetin pohdintaan voi tapahtua missä
tahansa elämänvaiheessa. Siinäkin me olemme yksilöllisiä.
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Sinuiksi tulemisen alkuvaiheessa suuri osa meistä tarvitsee aikaa ja rauhaa kypsytellä omaa identiteettiään.
Identiteetin suojaamista niin, ettei siitä kerro muille, kutsutaan kaapissa olemiseksi. Koska elämme hyvin
erilaisissa olosuhteissa, Jokainen raottaa tai avaa kaapin ovea omalla tyylillään. Kaappejakin on
monenlaisia. Joskus kaappia tarvitaan, kun etsitään omaa identiteettiä määrittelevää sanaa. Jollekulle
meistä kaappi voi olla turvasatama, jossa on hyvä olla ja josta ei ole hätää pois. Kaikilla meistä ei ole ollut
tarvetta kaapissa olemiseen − jos kasvuympäristö on mahdollistanut itsensä tutkimisen ja ilmaisemisen
turvallisesti ja avoimesti.
Sateenkaari-ihmisiä on kaikissa ihmisryhmissä riippumatta muun muassa iästä, etnisestä taustasta,
vammaisuudesta, uskonnosta tai asuinpaikasta. Toivomme, että opas antaa sinulle välineitä turvalliseen
ulostuloon silloin kun aika on sille kypsä, liittyipä ulostulosi seksuaaliseen suuntautumiseesi, sukupuoliidentiteettiisi, sukupuolen ilmaisuusi, mieltymyksiisi, perheeseesi, pari- tai monisuhteen muotoon,
terveydentilaasi (esim. hiv-statukseesi) tai sellaiseen ominaisuuteesi, jolla ei ole vielä nimeä.
Kirjoittajat Tommi P. Pesonen, Jussi Nissinen, Mikko Väisänen
Tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi
Tietopankkiin on koottu esitteitä ja oppaita sekä ulostulo-tarinoita. Hanke on tallentanut lähettäjän luvalla
valtaosan verkon kautta tulleista kysymyksistä rohkaisuksi muille vastaavien asioiden kanssa painiville.
Vastauspalsta on Sinuiksi-verkkosivun tärkein tuotos.
Sinuiksi-osahankkeet
• Sepäse-työpajapilotti vakiintui Tampereella (yli 200 työpajaa)
• Opinnäyte SPR:n turvakodin yhdenvertaisuussuunnitelmasta
• Väestöliiton Hundrad-hanke: seksuaaliterveydestä 8-luokkalaisille oppilaiden näkökulmasta Oulussa
ja Tampereella
• Trans ja seksi-opas hiv-tukipisteen ja Transtukipisteen kanssa yhdessä
• Tampereen vastaanottokeskuksen ohjeet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien
turvapaikanhakijoiden kohtaamisesta
• Sanastotyöryhmä Setassa – kattojärjestön käyttämä sanasto päivitetään vastamaan kohderyhmän
käyttämiä termejä ja kuvastamaan paremmin itsemäärittelyn kokonaiskirjoa
Verkkokyselyt kaapista ulostulosta
Hanke teki kaksi laajaa verkkokyselyä vuoden
2016 lopussa. Minun kaappini -kysely kokosi
tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
ulostulo-kokemuksista. Vastauksia saatiin n.
950. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon
Kaapitatko-kyselyyn saatiin 750 vastausta.
Kyselyt kartuttavat Sinuiksi-palvelun
sisältöasiantuntemusta. Aineistoista on tekeillä
useita opinnäytteitä.
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Kyselyjen kuvaukset:
MINUN KAAPPINI -kysely seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville
Kysely ulostuloista, kaapin suojasta, avoimuudesta ja oletuksista. Kysely on tarkoitettu kaikenikäisille ja se
on anonyymi.
Arvioiden mukaan ainakin joka kymmenes Suomessa asuva kuuluu seksuaali- ja/tai
sukupuolivähemmistöön. Me sateenkaari-ihmiset saatamme jäädä 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.
Osa meistä on saanut pienestä asti vahvistusta sille, että saa olla oma itsensä, eikä tällöin kenties tunnista
muiden kaapista ulostuloon liittyviä kysymyksiä. Kuitenkin monille meistä ulostulo on asia, joka vaatii
huomiointia arjen tilanteissa.
Useimmat meistä kuuluvat samanaikaisesti moniin eri ihmisryhmiin. Seksuaali- ja/tai
sukupuolivähemmistöön kuuluvallakin on oikeus tulla kohdatuksi yhdenvertaisesti riippumatta esim.
syntyperästään, etnisestä taustastaan, iästään, perhe- tai suhdemuodostaan, terveydentilastaan tai
sairaudestaan, poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustastaan, kansalaisuudestaan,
elämänkatsomuksestaan, vammaisuudestaan, kielestään tai sosiaalisesta tai taloudellisesta asemastaan.
Minun kaappini -kyselyssä on kaksi osiota, joista voit valita jommankumman:
Valitse tämä kysely (A), jos vasta HARKITSET ulostuloa
https://my.surveypal.com/Minun-kaappini-A-jos-HARKITSET-ulostuloa-FINAL-III
Valitse tämä kysely (B), jos olet jo tullut ulos yhdelle tai useammalle henkilölle.
https://my.surveypal.com/Minun-kaappini-B-olet-tullut-jo-ulos-FINAL-III
Kaapitatko? – kysely sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kohtaamisesta
Arvioiden mukaan noin joka kymmenes suomalainen kuuluu seksuaali- ja/tai
sukupuolivähemmistöihin. He ovat usein palveluissa näkymättömäksi jäävä ja siten haavoittuvassa
asemassa oleva ryhmä, sillä seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti yleensä
ilmenevät vasta kun henkilö itse määrittelee itsensä (ts. tulee ulos kaapista).
Vuoden 2015 alussa uudistettujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien mukaan sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisten tulee ennaltaehkäistä seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoliidentiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti
kuten myös muihin syihin perustuvaa syrjintää (moniperusteinen syrjintä).
Seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöihin lukeutuvat asiakkaat/potilaat kuuluvat samanaikaisesti
moniin muihin eri ryhmiin. Siten jokaisella asiakkaalla/potilaalla on oikeus tulla kohdatuksi
yhdenvertaisesti riippumatta esim. syntyperästään, etnisestä taustastaan, iästään, sukupuoli27

identiteetistään, seksuaalisesta suuntautumisestaan, perhe- tai suhdemuodostaan,
terveydentilastaan tai sairaudestaan, poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustastaan,
kansalaisuudestaan, elämänkatsomuksestaan, vammaisuudestaan, kielestään, sosiaalisesta ja/tai
taloudellisesta asemastaan.
On tärkeää, että eri vähemmistöryhmiin kuuluvilla on terveydenhuollon palveluja käyttäessään
varmuus siitä, että ammattilaiset osaavat kohdata heidät yksilöinä ilman ennakkoluuloja tai
oletuksia. Kun asiakas/potilas tietää, että häntä kunnioitetaan juuri sellaisena kuin hän on, voidaan
luoda luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnin edistämiselle.
Yhdenvertainen asiakaslähtöisyys on hyvän palvelun perusta.
Seuraavalla kyselyllä valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi kartoittaa sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisten käsityksiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen luontevasta
kohtaamisesta. https://my.surveypal.com/KAAPITATKO-kysely-ammattilaisille-seksuaali-jasukupuoliv%C3%A4hem-FINAL-III
Kysely on anonyymi. Kysely on avoinna 20.12.2016 asti. Kiitos vastauksestasi!
Hankkeen medianäkyvyys
Sinuiksi-hanke sai näkyvyyttä
sanomalehdissä, verkkojulkaisuissa ja
televisiossa (Yle 1: Perjantai).
Merkittävimpiä mediaosumia olivat
Karjaisen aukeaman artikkeli palvelun
toiminnasta, Lahden Ylen haastattelu
pride-tapahtuman yhteydessä sekä Ilkan
uutinen Seinäjoen vertaisryhmästä.
Tampereen radio teki haastattelun
ulostulosta ja DWC:n jäsenlehti valotti
hanketoimintaa. Sinuiksi-vertaisen helmiMaaria Jokisen valinta Miss Gay Finlandiksi
toi hankkeelle lisänäkyvyyttä, samoin Gaygaalassa hyväntekeväisyystoimijana.

Kuvassa Karjalaisen artikkeli 9. toukokuuta 2016.

Hanke toteutti Väestöliiton kanssa videot seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä,
jotka löytyvät mm. tietopankista. Hanke saa paljon näkyvyyttä Ranneliike-yhteistyönsä kautta. Hankkeella
on oma verkkosivu, Facebook-sivu, jolla on lähes tuhat tykkääjää sekä Instagram- ja Twitter-tilit.
Liitteet: Tapahtumalistaus vuonna 2016
• 18.01. Koulutus TAKKissa Koulunkäyntiavustajille
• 26.01. Murrosikäisen maahanmuuttajapoikien sateenkaari-ilta Kölvissä (Setlementti)
• 28.01. Kunniakulttuuriverkoston tapaaminen
• 05.02. Setan sanastotyöpaja
• 05.02. Qruiserin Gay gaala, jossa Sinuiksi-palvelu ehdolla
• 08.02. Eduskunnan tasa-arvovaloikunnan Tarja Filatov ja ilmari Nurminen kylässä
• 12.02. Tamkin sosionomi-opiskelijoille koulutus
• 15.02. Lahden nuorisotoimen koulutus
• 17.02. Osviitan vapaaehtoisten koulutus
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27.03. Vanhempaintapaaminen Rovaniemellä
02.03. Tampereen talviloman nuorten tapahtumapiste
03.03. Joensuu AMK: koulutus
03.03. Hobileksen ryhmänvetäjien perehdytys
07.03. Kätilöopiskelijoiden vierailu
08.03. Sastamalan sateenkaariryhmä 1. tapaaminen
10.03. Pirkanmaan soste-järjestöille yhdenvertaisuuskoulutus
16.03. Tukinetin verkostopäivä Tampereella
18.03. Perheterapiakongressi Seinäjoella
21-25.3. Rasisminvastainen viikko
31.03. Kevätkokous
05.04. Kajaanissa koulutus seurakunnan työntekijöille
06.04. Kaupunkilähetyksen vammaispuolen tiimille perehdytys (Rongankoti)
07.04. Hämeenlinnan 8-luokan uskontotunnilla vierailu
11.04. Lahden toinen koulutus nuorisotoimelle
08.04. Vihdissä nuorisolääkärien päivillä puhumassa
13.4.-15.4. Happy sexi Helsingissä
18.4. Netarin Habbohotelli-chat-vieraana
18.4. Hämeenlinnassa kouluvierailu
23.4. Setan valtuusto
13-15.05. Nuorten liikuntavammaisten sateenkaariseitti-leiri Tampereella yhteistyössä
nuorisojärjestöjen kanssa
08.05. Joensuun sairaanhoitopiirin koulutus
24.05. Sivarikeskus-koulutus
25.05. Seinäjoki-pride
02.06. P-Hervannan teknillinen lukio
6.-11.6. Pirkanmaan pride
30.06. klo 16-18 Nuorten Pride: Seksuaalisuus ja suhteet- työpaja
03.07. klo 13-15 Nuorten Pride: Sateenkaarilasten ja -nuorten vanhempien tapaaminen
02.07. Helsinki pride - Setan standillä
13.07. Suomiareena-paneeli Porissa vertaistoiminnan merkityksestä
10.07. Lahden Setan nuorten leirillä työpaja seksuaalisuudesta
03.08. Lahti pride-tapahtumassa asiantuntijaluento ammattilaisille
17.08. Koulutus sivarikeskuksessa
19.08. Hanko pride -paneeli "eroottisestä pääomasta"
22.08. Takk/koulunkäyntiavustajat
24.08. Tampereen etsivä nuorisotyö tutustumassa
25.08. Turku pride-paneeli sateenkaarinuorista (Helmi-Maria)
03.09. Sinuiksi-puhelinvertaisten tapaaminen Jyväskylässä
06.09. Koulutus Kanta-hämeen keskussairaalan henkilökunnalle
09.09. Mielenterveysseuran itsemurhan ehkäisypäivä
09.09. Hämeenlinnan sateenkaaripäivä yhteistyössä Hämeenlinnan kirjaston kanssa
17.09. Sinuiksi-chat -vertaisten tapaaminen Helsingissä
16.09. Turussa SPR:n hiv-koulutus
19.09. Väestöliiton kanssa 8.-luokkalaisten seksuaaliterveysaineiston työstö alkaa
21.09. Aluehallintoviraston koulutus Joensuussa
21.09. Hobileksen tapaaminen
22.09. Tikkurilan sateenkaarinuorten ryhmässä
25.09. Tampereella SPR Hiv-jatkokoulutus
26.09. Kangasalan lukio
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26.09. Vaasan sairaanhoitopiiri
26.09. Järvenpään yhdistysverkoston koulutus
27.09. Sastamalan vertaisryhmä
30.09. Tipotien Nuorisopsykiatria
03-07.10. Oulussa: 17 luokkaa Sepäse-mallin kokeilu (Väestöliitto)
08.10. Seinäjoen sateenkaariryhmä: koulutus vasta-argumenteista
12.10. Vaasassa koulutus nuorisotalolla Vaasan Setan kanssa
13.10. Yhteistyötapaaminen Tampereen vastaanottokeskuksen kanssa alkaa.
20.10. Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmatyöryhmä
25.10. Nuorten turvatalon tapaaminen
26.10. Tyttöjen tuvan perehdytys
27.10. TAKK - tietoisku opettajille
29.10. Kuopio, SPR, hiv-koulutus
09.11. Etsivän nuorisotyön työntekijöiden koulutus
10.11. Setlementti/Omapolku-koulutus
11.11. Miesten viikon väkivaltapaneelissa
14.11. Mikkelissä nuorten terveydenhuollon ammattilaisten koulutus
15.11. Tamk/koulutus koulunkäynnin avustajille
20.11. Transhelsinki: Seksuaalisuus ja suhteet- työpaja
23.11. Hyvien väestösuhteiden työpaja -Oikeusninisteriö
24.11. Raumalla mielenterveysseuran koulutus
26.11. Seinäjoen ryhmässä Vaasan Setan vierailu
26.11. Setan edustajakokous: turvapaikkatyöpaja
01.12. Nuorisotyönpäivien vihapuhepaneelissa
01.12. Tampereen vastaanottokeskuksen asukkaiden koulutukset: 4 tunnin alustusta
yhdenvertaisuudesta
05.12. Vaasan Seta kylässä
07.12. Kehitysvammaisten tukiliiton koulutus
13.12. Sivarikeskuksessa koulutus
15.12. Porvoossa seksuaalineuvojien koulutus
16.12. Poliisikorkeakoulussa mukana viharikospaneelissa
10.12. syyskokous
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