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Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2014
Alkusanat: Pirkanmaan Seta on kansalais-, ihmisoikeus- ja sosiaalialan järjestö, joka
edistää yhdenvertaisuutta riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta ja/tai sukupuoliidentiteetistä. 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 2014 Pirkanmaan SETA ry käynnisti Ray:n tuella kolmivuotisen tuki- ja neuvontapalvelu -hankkeen (www.sinuiksi.). Lisäksi yhdistys järjesti Pirkanmaan pride -tapahtuman kesäkuussa. Muita tilaisuuksia oli kaikkiaan yli 40. Näitä olivat mm. sateenkaarimessut, Vinokino ja Nuorten Halloween-bileet. Vertaisryhmätoiminta monipuolistui ja kävijämäärät nousivat edellisvuodesta. Legendaarisia Leimareita® oli kaikkiaan kahdeksat. Lisäksi Sesam-lehti ilmestyi uudistettuna.
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Yhdistyksen toimi- 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 30.03. ja syyskokous13.12. Hallitus kokoontui 10 kertaa sekä piti tiiviisti yhteyttä mm. sähköpostilistalla. Pirkanmaan Setan puheenjohtajana
toimi vuoden 2014 Tuure Pitkänen. Varapuheenjohtajana toimi Antti ja muina hallituksen
varsinaisina jäseninä Janne, Helena, Hannele, Sakari, Risto ja Ville. Pirkanmaan Setan
hallituksen edustajat osallistuivat mm. valtakunnallisen SETA ry:n valtuustoon, puheenjohtajatapaamiseen ja edustajakokoukseen.
Merkittävin uudistus vuoden 2014 talouteen oli RAY myöntämä kolmivuotinen avustus tukija neuvontapalveluhankkeen käynnistämiselle. Yhdistyksen tärkein oma varainhankintamuoto on 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 yksi rahoitusmuodoista on kattojärjestömme Seta
ry:n kautta kanavoitu Raha-automaattiyhdistyksen (Ray) myöntämä avustus yhdistyksen
perustoimintaan. Sillä katetaan 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 2014 Pirkanmaan Seta ry:n yhteistyötahoja olivat mm. valtakunnallisen Seta ja
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sen jäsenyhdistykset, Transtukipiste (neuvontayhteistyö), Sateenkaariyhteisöt ry (Ranneliike), Työväen museo Werstas, Mielenterveysseura Taimi ry, Uskontojen Uhrien tuki ry,
Osviitta, Amnesty Internationalin Suomen osasto, Hiv-tukikeskus (ehkäisyneuvonta ja materiaalijako), Pakolaisapu, Pro-tukipiste, Kynnys ry (mm. sateenkaarivammaiset), Youth
agaist Drugs - YAD (Alt-yhteistyö), yhdistyksen kannatusjäsenet, Urheiluyhdistys HOT,
Opiskelijaryhmä Sekava, Sisäasiainministeriö, VATTU, International Students in Tampere
(ISOT), AA Rainbow group in Tampere, Ravintola Mixei ja DTM, Tamperelaisseurakunnat
(sateenkaarimessut), Tampereen kaupunki, kaupungin nuorisotoimi ja Pirkanmaan kunnat.

Yhdistyksen ammattilaiset
Toiminnanjohtaja

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Mikko Väisänen toimi osa-aikaisena ammatinharjoittajana,
kunnes tuli huhtikuun alussa valituksi tuki- ja neuvontapalvelun kokopäiväiseksi työntekijäksi. Hän haki toimeen 28 muun työnhakijan kanssa. Hanketyön rinnalla hän huolehti yhdistyksen hallinnoinnista, avustusten hakemisesta, vertaisryhmätoiminnasta, nuorisotyöstä
sekä viestinnästä. Erityisvastuualueena on neuvontapalvelun esimiehenä toimiminen jaa
uuden palvelumuodon lanseeraaminen. Toiminnanjohtaja vastasi koulutuksista sekä suunnitteli yhteistyötapahtumia.
Järjestösihteeri ja talousvastaava

Osa-aikainen (2h/viikko) järjestösihteeri Risto Pasula työskenteli toiminnanjohtajan työparina vastaten taloudesta, 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 tuli tarjouskilpailun jälkeen valituksi myös tuki- ja neuvontapalvelun osa-aikaiseksi
talousvastaavaksi ammatinharjoittajaperiaatteella.

Tuki- ja neuvontapalvelun työntekijät

Vuonna 2014 yhdistys sai RAY:n suoran kolmivuotisen rahoituksen neuvontapalvelun juurruttamiseen
ja kehittämiseen valtakunnalliseksi palveluksi. Ammatinharjoittajiksi valittiin avoimen tarjouskilpailun
perusteella Jussi Nissinen ja Tommi P. Pesonen.
Jussi Nissinen on psyko- ja perheterapeutti ja sosiaalipsykologi. Tommi P. Nissinen puolestaan seksuaalineuvoja ja hahmoterapeutti.
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Sinuiksi-tuki- ja neuvontapalvelu vuonna 2014
RAY on myöntänyt kolmivuotisen 2014–2016 hankeavustuksen valtakunnallisen tuki- ja neuvontapalvelun
jatkokehittämiseen. Palvelusta saa ammattitaitoista apua
seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä aiheissa. Avustuksella ylläpidetään
monikanavaista palvelua, jonka ammattilaiset ovat helposti lähestyttävissä.
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 verkon ja anonyymin vastauloslomakkeen kautta vastattavaksi milloin
tahansa. Kysymyksiä ja yhteydenottoja tuli vuoden 2014 aina yli 700. Palvelu on ajoittain ruuhkautunut ja aluksi luvatusta noin viikon vastausajasta ei ole aina voitu pitää kiinni.
Palvelulle on ilmeistä tarvetta.
Palvelun kohderyhmä

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluu n. 5-15 % väestöstä. Palvelun käyttäjäkunta
on osin haavoittuvaa, muissa palveluissa näkymättömiksi jääneitä sekä hyvin erilaisista
elämäntilanteista ja lähtökohdista tulevia. Palvelussa korostuu oman identiteetin määrittelyyn liittyvät kysymykset, jotka ovat saattaneet vaikuttaa moniperustaisen syrjäytymisriskin
kehittymiseen. Kohderyhmänä ovat 1) seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöihin (homo,
bi, lesbo, a-, ja panseksuaalit, trans-, inter-, muunsukupuoliset, 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. Kohderyhmään kuuluvat lisäksi 2) omaiset, puolisot, vanhemmat, ystävät, läheiset, työtoverit ja muut henkilöt, jotka haluavat jäsentää käsitystään
tai mahdollista ahdistustaan seksuaali- ja/tai suku-puolivähemmistöistä. Kohderyhmään
kuuluvat myös 3) sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset sekä kohderyhmään 4) järjestöt.
Tyypillisiä yhteydenoton syitä ovat:





Hallittu ulostulo
Itsemäärittely: seksuaalisen suuntautumisen ja/tai sukupuoli-identiteetin miettiminen
omakohtaisesti tai esim. perheenjäsenen tai läheisen kokemusten kautta
Sosiaaliset paineet
Itsesyrjintä
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Vähemmistöstressi
Seksi ja seksuaalisuus, seurustelu
Yksinäisuus
Vihapuhe, kiusaaminen, eheyttäminen tai muu syrjintäkokemus
Homo- ja transfobian käsittely
Vertaisten tavoittaminen
Onnellisuusmuuri/epäluottamus viranomaisiin

Palvelussa vastataan myös terveydenhuollon ammattilaisten konsultaatiopyyntöihin ja tarjotaan järjestöille keinoja kohdata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä luontevasti.
Palvelusta saatu palaute

Yhteydenottaneiden merkittävästä määrästä huolimatta, palautetta on saatu vain murtoosalta yhteyttä ottaneista, vaikka palautteen keräämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.
Palautteen keruun esimerkiksi puhelinpäivystyksessä on haasteellista. Verkkovastauksissa puolestaan vastauksen yhteydessä lähetettävä palautekysely on helppo sivutta.
Ohessa on esitetty 26 palvelua käyttäneen antama palaute. Heistä enemmistö katsoi palvelun olevan ammattitaitoista ja voivansa suositella sitä muillekin. He myös kokivat saaneensa avun haluamaansa asiaan.

Esimerkkejä avoimista asiakaspalautteista:





Sain laaja-alaisesta ymmärryksestä kertovan vastauksen ja huoleni tuli kuulluksi.
Kiitos kannustavsta vastauksesta, tuntui hyvältä saada asiantuntevaa tukea!
Tilanteessa jossa vanhempina olimme uuden tilanteen edessä ja halusimme tukea lastamme, teiltä
löytyi nopeasti neuvoa ja tukea. Kiitos!
Oli hyvä kirjoittaa sähköpostia Sinuiksi hankkeelle ja sain vastauksenkin.
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Kysyin neuvoa lapseni puolesta. Hän kertoi, että jokainen on omassa ryhmässään, eikä uusi uskalla
tuoda itseään esille. Voisiko uuden ihmisen ilmestyessä antaa hänelle huomiota.
Teette hyvää työtä vähempiosaisten hyväksi. Olen aina saanut neuvoja kysyessäni.
Kiitos, teistä oli iso apu!
Kiitos Tommi miellyttävästä ja mielenkiintoisesta torstaisesta (22.01.) keskustelusta. Jaksoit hienosti
kuunnella avautumistani ja tukea sitä kysymyksillä sekä kommenteilla. Minusta oli hienoa päästä alkuun omien ajatusten ja tuntemusten avaamisessa ensimmäistä kertaa toiselle. Tuntui todella hyvältä puhua kanssasi. Sanasi sai minut ajattelemaan ja innostumaan ajatuksistani. Jatkan mielellään
kesken jäänyttä keskusteluamme ja soitan ensi viikolla uudestaan.
Sain hyvin ja nopeasti henkilökohtaisen vastauksen lähettämääni kysymykseen. Kiitos siitä. Yhteydenotto oli asiallinen ja vastasi täsmällisesti esittämääni kysymykseen
Lähetin 1,5 kk sitten kysymyksen, siihen ei ole vastattu. Onko palvelussa viivettä vai kysymyksessä
vikaa? :)
Teette tosi upeaa työtä!
Palvelu on sisällöllisesti hyvä ja toimii todella hyvin.
Jatkakaa hyvää työtä.
Myös naissukupuolen edustaja vastaamaan ihmisten kysymyksiin?
Kiitos vastauksesta!
Toivon, että Seinäjoella Olkkarissa perustettu sateenkaarivertaisryhmä jatkaa myös tulevaisuudessa.
Paljon kiitoksia, kun olit täällä perustamassa tätä ryhmää. On myös hyvä, että teillä on puhelinpäivystys 2 kertaa viikossa.
Hei! Te olette tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Jos saisi jotenkin saman kokemuksen omaaville vertaistukiryhmän. Edes jossain vaiheessa että voisi kuunnella ja keskustella toisten selviytymistarinoita. Ja ehkä itse auttaa saman paskan kokeneita. Vaikka minulle ei tällä hetkellä löydy vertaistukiryhmää, olisin silti myöhemmässäkin vaiheessa valmis keskustelemaan tapahtuneesta. Tämä
minun tapaukseni vaikuttaa kuitenkin minuun koko loppu elämäni.
Hyvä ja mutkaton palvelu. Sain tosin soittaa monta kertaa että vihdoin pääsin läpi.
Olin tyytyväinen neuvontaan.
On ihanaa, että tällainen sivusto on olemassa. Itsellänikin on niin paljon asioita pohdittavana, että
yksinäni en selviäisi niiden kanssa. Ihmiset tarvitsevat jonkin kanavan asioille, joita he eivät voi
muille jakaa. Tämä on semmoinen.
oikein hyvä juttu

Sinuiksi-tapahtumat

Hanke järjesti tai oli mukana lähes 40 koulutuksessa
niin ammattilaisille kuin suurelle ylei sölle eri puolella
Suomea sekä osallistui yli 40 muuhun tapahtumaan
edistääkseen palvelun tunnettuutta. Sinuiksi vieraili
mm. Oulussa, Seinäjoella, Hämeenlinna, Helsingissä,
Jyväskylässä, Sastamalassa, Pietarsaaressa ja Turussa.
Sinuiksi-vertaistoimijat ja vertaisryhmät alueilla

Hankkeen ensimmäiseen vertaiskouluttajakoulutukseen osallistui 21 henkeä. Heistä 13 oli
valmis jatkamaan vertaisena. Koulutukset jatkuvat vuonna 2015 keskittyen verkkotyöskentelyyn, puhelintukeen ja yksilötyöskentelyyn. Hanke auttoi perustamaan sateenkaarivertaisryhmät Hämeenlinnaan ja Seinäjoelle. Kumpikin ryhmä kokoontuu säännöllisesti. Lisäksi Oulussa käynnistettiin kokeilu sateenkaarimielenterveysryhmästä.

7

Sinuiksi-yhteistyöverkosto

Hankkeen pääyhteistyökumppani on Sateenkaariyhteisöt ry, joka mahdollistaa laajan,
uudistuvan mediayh-eistyön Ranneliike-tietoportaalin kautta sekä vastaa teknisestä verkkoympäristöstä ja mm. suojatusta verkkoyhteydestä. Portaali on toiminut jo yli kymmenen
vuotta. Muita yhteistyökumppaneita ovat: Ehyt ry, Föräldrar till hbt barn rf, Hiv-tukikeskus, Kataja ry, Malkus ry, Pro-tukipiste, Positiiviset ry, Rikosuhripäivystys, Sateenkaariperheet ry, Sexpo-säätiö, Transtukipiste, Tukinet ja Uskontojen uhrien tuki ry.
Tukinet ja Ehyt ry tarjoavat verkkoympäristönsä chat- ja verkkovertaiskeskusteluille. Valtakunnallinen Seta ry tarjoaa jäsenjärjestölleen kattojärjestön tuen mm. tiedotus- ja koulutusyhteistyötä sekä mahdollisuuden jatko-ohjata Transtukipisteelle. Tiedotus- ja vertaisryhmäyhteistyötä tehdään Setan jäsenyhdistyksien kanssa. Kehitysvammaisten keskusliiton
Mahti-hankkeen kanssa toteutetaan selkokielistä hankeaineistoa. Sinuiksi-hanke on mukana mm. Rasisminvastaisessa verkostossa, Avita kaveria -vertaistukiverkostossa, Väestöliiton Nuorten seksuaalineuvontaverkostossa, sekä Setan Yhdenvertainen vanhuus -jatkohankkeessa. Yhteistyötahoja tullee lisää projektin edetessä.
Hankkeen medianäkyvyys

Sinuiksi-hanke sai hyvin näkyvyyttä sanomalehdissä, aikakauslehdissä, verkkojulkaisuissa
ja televisiossa. Mediaosumia oli kaikkiaan yli 30, joista merkittävimpiä olivat Aamulehti,
Ilkka, Kaleva, Kauneus ja terveys ja Kotilääkäri, Hanke avasi oman vastauspalstan mm.
Kalle-lehdessä. Yle uutisoi hanketta eri näkökulmista toistuvasti verkkouutisissa sekä TV:n
Pressiklubi- ja Ajankohtainen kakkonen -ohjelmissa.

8

Sinuiksi-osahankkeet

Hanke tuottaa oppaan hallitusta ulostulosta. Oppaan kirjoittaminen käynnistettiin loppuvuodesta 2014. Hanke aloitti myös verkkokyselyjen kokoamisen, joissa keskitytään sensitiiviseen kohtaamiseen terveydenhuollossa. Mahdollisuuksien mukaan hanke myös ohjaa
opinnäytteen tekijöitä palvelun aihepiireistä.

Yhdistyksen vertaisryhmätoiminta
Pirkanmaan Setassa on 15 vertais- ja toimintaryhmää. Kävijämäärät ovat nousseet viime
vuodesta. Ryhmien kokoontumiskertoja oli 316 (viime vuonna 280) ja ryhmiin osallistui yhteensä yli 2500 henkeä (viime vuonna 2200). Osa ryhmistä toteutetaan yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Ryhmät on suunnattu sateenkaari*nuorille, -aikuisille ja -ikäihmisille. Ryhmätoiminta ei edellytä jäsenyyttä, eikä niihin vaadita erillistä ilmoittautumista. Tarvittaessa käymme vaikka hakemassa sinut sovitusta paikasta, ettei toimiston kynnys ole
liian korkealla. Vetäjät ovat yhdistyksen perehdyttämiä vapaaehtoisia.
Vertaistoiminnasta vastaa yhdessä ryhmänvetäjien kanssa yhdistyksen toiminnanjohtaja,
joka vastaa ryhmien koordinoinnista, yhteydenpidosta, ohjaamisesta, aikatauluista ja ryhmänvetäjien kouluttamisesta. 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 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, kotouttamista, ovat päihteettömiä ja
vähemmistösensitiivisiä (mielenterveys, muu terveys). Yhdistysten toiminta on linjassa
kaupunkistrategian sekä Tampereen kaupungin hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden
kanssa.
Vertaistukiryhmiä vuonna 2014 ovat:
Luovan ilmaisun ryhmä: joka viikko, kaikenikäisille
Bipan+-ryhmä: kerran kuussa, kaikenikäisille bi-, pan-, a- ja muille seksuaalisuuksille
More than Rainbow: Englanninkielinen kansainvälinen sateenkaariryhmä 2 kertaa
kuussa: maahanmuuttajille, kiintiöpakolaisille, ulkomaalaistaustaisille ja kantasuomalaisille
Hengellinen ryhmä**, 2 kertaa kuussa, ekumeeninen ryhmä
Ihan koukussa -käsityöryhmä yhdessä Sekavan kanssa, 2 kertaa kuussa kaikenikäisille
Peliryhmä yhdessä Sekavan kanssa (kokoontuu satunnaisesti)
Pirkanmaan Mummolaakso, kerran kuussa aikuisille naisille
Vainuryhmä, kerran kuussa kaikenikäisille koirallisille sateenkaari-ihmisille
Miesten ryhmä, kerran kuussa aikuisille miehille, iäkkäimmät yli 70-vuotiaita
Nuortenryhmä, joka viikko, 16-21-vuotiaille
Perjantain pulinatori, joka viikko, kaikenikäisille
Transkahvila, 2 kertaa kuussa, sukupuoleltaan moninaisille
Kaappilaulajat-kuoro, 2 kertaa kuussa, kaikenikäisille
Ei kaikki muumit laaksossa -mielenterveysryhmä yhteistyössä Taimi ry:n kanssa, 2
kertaa kuussa, kaikenikäisille
Tampereen sateenkaariperheet: mm. alkutaival ja koululaisryhmä, kerran kuussa, perheellisille ja perhettä suunnitteleville
Vertaisryhmät ovat avoimia ja niihin ei vaadita erillistä ilmoittautumista tai jäsenyyttä. Ryhmien ohjaajat ovat yhdistyksen perehdyttämiä vapaaehtoisia.
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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 voit olla myös puhumatta mitään.
Ryhmäläiset päättävät itse mistä halutaan keskustella. Bonuksena tutustut uusiin ihmisiin.
Olet sopiva ryhmäläiseksi, jos katsot olevasi mies, olet yli 18-vuotias tai sitä vanhempi (yli
100-vuotiaille pyritään järjestämään tarvittaessa ilmainen kuljetus).
Ryhmään ei tarvitse sitoutua ja siellä voi käydä omien menojensa mukaisesti. Sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen tai olla yhdistyksen jäsen voidaksesi tulla mukaan. Tarvittaessa
käymme vaikka hakemassa sinut sovitusta paikasta, ettei toimiston kynnys ole liian korkealla.
Ryhmän vetäjänä toimii Heikki.

Bipan+ -ryhmä
Ryhmä kokoontuu n. kerran kuukaudessa torstaisin. Ryhmä on tarkoitettu kaikille niille,
joille homo, lesbo tai hetero tuntuu liian tiukalta määritelmältä itsestä puhuttaessa ja kokevat bi- pan-, a-, tai muun seksuaalisuuden ja/tai romanttisuuden enemmän omakseen.
Ryhmään ovat tervetulleita kaikki iästä ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta.
Biseksuaalisuus kuvaa kiinnostusta sekä miehiin että naisiin.
Panseksuaalisuus taas kertoo kiinnostuksesta ihmisiin yleensä, oli kyseessä sitten esim.
mies, nainen, trans-, inter- tai muunsukupuolinen ihminen.
Aseksuaali on henkilö, joka kokee hyvin vähän tai ei lainkaan
seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Aseksuaalinen
ihminen voi tuntea romanttista vetovoimaa mihin sukupuoleen tahansa tai ei kehenkään.

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.

Hengellinen ryhmä ja sateenkaarimessut
Avoin keskusteluryhmä hengellisyydestä kiinnostuneille sateenkaari-ihmisille. Tapaamisissa jutustellaan hengellisistä ja vähemmän hengellisistä aiheista sekä nautitaan samanhenkisten ihmisten seurasta. Ryhmä on monelle jäsenellensä ainoa paikka, missä voi olla
avoimesti oma itsensä. Ryhmä ei ole Raamattu- tai rukouspiiri. Tapaamisissa ei siis avata
Raamattua kuin erityisestä pyynnöstä.
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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 2014 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.

Kaappilaulajat-kuoro
Pirkanmaan Setan oma kuoro kokoontuu parittomien viikkojen torstaina klo 18-21 Yliopiston kampuskappelissa, Pinni B-rakennus, 5. kerros. Kuorossa lauletaan lauluja laidasta laitaan, tyylilajeina mm. vanha swing, suomalainen musiikki ja tutut iskelmät. Kuoroa vetää
teatterimuusikko, pianisti Silja Kuoppala, joka voitti J.H. Erkko -laulusävellyskilpailun
vuonna 2009.

Vainuryhmä
Sateenkaariväen koiraryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa Koirakahvila Vainussa osoitteessa: Satamakatu 13, Työväenteatterin vieressä Tampereella: www.koirakahvilavainu.fi.
Tapaamiset sisältävät kahvittelua omakustantein (Pirkanmaan Setan jäsenet 10% alennus), rentoa yhdessäoloa vapaamuotoisen keskustelun merkeissä sekä vaihtelevasti tietovisaa, ryhmätehtäviä, ulkoilua, pelituokioita, koira-alan ammattilaisten luentoja yms.

Nuortenryhmä ja päihteettömät
nuorten Halloween-bileet
Nuorten ryhmä on suunnattu kaikille
sateenkaarinuorille mm. lesboille, homoille, biseksuaaleille, transihmisille
sekä muunsukupuolisille. Luvassa on
sekä vertaistukea että mukavaa tekemistä. Ryhmä on tarkoitettu 16-21vuotiaille. Ryhmään ei tarvitse sitoutua
ja siellä voi käydä omien menojensa
mukaisesti. Sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen tai olla yhdistyksen jäsen voidaksesi
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tulla mukaan. Tarvittaessa käymme vaikka hakemassa sinut sovitusta paikasta, ettei toimiston kynnys ole liian korkealla.
Ryhmä kokoontuu joka keskiviikko klo 17-19 Pirkanmaan Setan toimistolla.
Tampereen kaupunki tukee Pirkanmaan Setan nuorisotoimintaa. Syksyllä 2014 järjestettiin
Halloween-bileet yhteistyössä YAD:in ja Tampereen kaupungin nuorisotoimen kanssa. Bileet tavoittivat yli 40 osallistujaa. Tapahtuma on päihteetön ja tarkoitettu alle 21-vuotiaille.
Bileistä tulee uusi perinne ja se korvannee vähitellen aiemmat Alt-bileet.

Perjantain pulinatori
Pirkanmaan Setan olohuone on avoinna kelle vaan joka haluaa vaihtaa kuulumisia viikon
päätteeksi leppoisassa seurassa. Tarjolla teetä ja kahvia.
Ryhmää vetävät Lentsu ja Anniina.

More than rainbow -kansainvälinen ryhmä
An Open Zone for LGBTIQ Crowd
Please join the group mailing list to learn
further details.
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 every two weeks on Mondays at 18:00 (6 PM) in Pirkanmaan SETA office (Kuninkaankatu 15 A, 2nd floor, Tampere). See the website calendar for the exact days.
Pirkanmaan Setan englanninkielinen 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.
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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.
Mummolaakson tapahtumista kerrotaan myös Facebook-sivulla. Sivu on julkinen eli sen
sisältöä pääsee katsomaan kuka tahansa – myös he, jotka eivät ole rekisteröityneet Facebookin käyttäjiksi.
Helmikuun 2014 lopussa Mummolaakso toteutti jo perinteeksi muodostuneen, mittavan Talvikin tanssit -tapahtuman ravintola Laternassa. Iltamahengessä järjestetty tempaus tavoitti
yli 150 innostunutta juhlijaa.

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 kuukausittaisten perhetapaamisten lisäksi kokoontuvat kouluikäisille tarkoitettu Koululaisryhmä sekä vastikään lapsen saaneille tai lasta suunnitteleville
suunnattu Alkutaipaleryhmä.
Tapaamisista ja ryhmistä tietoa saa Sateenkaariperheiden ja Pirkanmaan Setan verkkosivuilla olevista kalentereista tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen tampere@sateenkaariperheet.fi. Sähköpostilla saat myös ohjeet liittyä facebookissa olevaan suljettuun ryhmään,
missä yleensä on ajantasaisin tieto tapahtumista ja pääset keskustelemaan muiden sateenkaariperheellisten kanssa.

Transkahvila ja pukeutumisnurkkaus
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Ryhmä kokoontuu kahden viikon välein tiistaisin kello 18.00-20.00 Pirkanmaan SETA ry:n
toimistolla.
Ryhmän vetäjinä ovat Samuel, Hannele, Valpuri.
Transkahvila on tarkoitettu kaikenikäisille transihmisille, transvestiiteille, muunsukupuolisille ja muutoin sukupuolen moninaisuudesta kiinnostuneille. Tapaaminen on vapaamuotoinen. Luvassa on vertaisuutta, keskustelua, aktiviteetteja ja tietenkin kahvittelua.
Yhdistyksen muut teema- ja vertaisryhmät ovat luonnollisesti tarkoitettu myös sukupuoleltaan moninaisille jos ryhmän muu kuvaus, mahdollinen ikäraja sopivat ja aihe vain kiinnostavat.
Toimistolla on oma pukeutumisnurkkaus. Nurkkaus on vapaassa käytössä ryhmien kokoontumisaikoina.

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.

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 jonne voi liittyä.

Jäsenyys ja kannatusjäsenyys
Jäsenet muodostavat yhdistyksen. Juhlavuoden kunniaksi nimettiin useita kunniajäseniä kiitokseksi yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä. Yhdistyksen toiminnan edellytyksenä on toiminnan merkitykselliseksi kokeminen, osallisuus, yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden
tunne ja jatkuvuus. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2013 oli varsinaiseksi jäseneksi liittyviltä opiskelijoilta, työttömiltä, eläkeläisiltä, varusmiehiltä ja siviilipalvelusmiehiltä 15 euroa
ja muilta varsinaiseksi jäseneksi liittyviltä 20 euroa. Jäsenmäärä on vakiintunut reiluun 250
jäseneen. Yhdistyksessä otettiin käyttöön uusi jäsenrekisteriohjelma.
Yhdistyksellä on myös kunniajäseniä.
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Kannatusjäsenyhteisöjen jäsenmaksu on 100 euroa. Yhdistyksellä oli 1 kannatusjäsen:
Tampereen vihreät.

Koulutukset, tietoiskut ja tapahtumat
Valtaosa koulutuspalveluista tarjottiin Sinuiksi-hankkeen kautta. Muita kuin suoraan hankkeen toimintaan liittyviä koulutuksia järjestettiin 17 kertaa (lista alla). Kouluttajina toimi toiminnanjohtajan lisäksi Setan kouluttamia vapaaehtoiskouluttajia. Keväällä Seta järjesti
Tampereella protukouluttaja -koulutuksen. Yhdistys näkee kaikki tapahtumansa mahdollisuutena tehdä yhteiskunnallisia teemojaan tutuksi suurelle yleisölle.

Koulutukset




















13.01. Tredu: kokemuskouluttajapuheenvuoro lähihoitajaopiskelijoille
14.01. Kouluvierailu sateenkaarisensitiivisyydestä, Normaalilukio
21.01. Kouluvierailu sateenkaarisensitiivisyydestä, Anna Tapion koulu
04.03. Tredu: kokemuskouluttajapuheenvuoro lähihoitajaopiskelijoille
03.04. Teknillisen yliopiston oppilaskillan yhdenvertaisuuskoulutus
11.04. Yhdenvertainen vanhuus -koulutus yhdessä Setan kanssa
18.05. Protu-vierailijakoulutus Tampereella yhdessä Setan kanssa
05.05. Lähdekorven Protu-leirin Pirkanmaan Seta -vierailu
03.07. Kivijärven Protu-leirin Pirkanmaan Seta -vierailu
17.04. Kurun Protu-leirin Pirkanmaan Seta –vierailu
24.07. Antaverkan Protu-leirin Pirkanmaan Seta -vierailu
24.07. Janakkalan Voiman talon Protu-leirin Pirkanmaan Seta -vierailu
02.08. Kivijärven Protu-leirin Pirkanmaan Seta –vierailu
18.03. Kouluvierailu sateenkaarisensitiivisyydestä, Takahuhdin koulu, 9. luokka
18.03. Kouluvierailu sateenkaarisensitiivisyydestä, Takahuhdin koulu, 8. luokka
17.03. Linnainmaan nuorisotalon kokemuspuheenvuorot
20.03. Tyttöjen tupa: kokemuspuheenvuoro
19.05. Hervannan ammattiopiston kymppiluokka, kokemuspuheenvuorot
09.10. Tredu: kokemuskouluttajapuheenvuoro lähihoitajaopiskelijoill

Tapahtumat
Yhdistyksen kulttuurista antia elävöittivät Vapriikin Postimuseossa järjestetty Tom of Finlandin kirjeisiin perustuva näyttely ja Tampereen Työväen teatterin näytelmä ”Kohta
Kaikki on hyvin”, joka pohjautui ”Älä pyyhi
kyyneleitä paljain käsin” -teokseen. Näyttelystä ja näytelmästä voi lukea lisää Sesamista
1/2014:Pirkanmaan Seta järjesti Pirkanmaan
pride -tapahtuman 6-7. kesäkuuta 2014.
15









06.06. Vanhojen tanssit, Pirkanmaan Pride
06.06. Werstaan normikriittinen näyttelykierros, Pirkanmaan Pride
07.06. Pirkanmaan pride-marssi (400)
07.06. Pirkanmaan pride-pääjuhla (300)
06.06. Koirakahvilatapaaminen, Pirkanmaan Pride
07.06. Seta-veteraanitapaaminen, Pirkanmaan Pride
07.06. Draamaryhmän ensi-ilta, Pirkanmaan Pride

Leimarit









25.01. Vuoden avausleimarit
08.03. FilkkariLeimarit
26.04. WappuLeimarit
07.06. Pirkanmaan Pride -Leimarit
26.07. KesäLeimarit
27.09. Syyskauden aloittajaisLeimarit
01.11. Vinokino/HalloweenLeimarit
06.12. Itsenäisyys/PikkujouluLeimarit

Sateenkaarimessut
 08.02. Sateenkaarimessu Finlaysonin kirkossa
 26.04. Sateenkaarimessu Finlaysonin kirkossa
 07.06. pride-sateenkaarimessu Vanhassa kirkossa
 27.09. Sateenkaarimessu Vanhassa kirkossa
 22.11. Sateenkaarimessu Vanhassa kirkossa
Tampereen Vinokino
 29.10. Monroen Vinokino-elokuvavisa, Kustaa III, 15 henk.
 30.10. Tampereen Vinokino: Camp Beaverton: Meet the Beavers (dokumentti)
 1.11. Tampereen Vinokino: Man for a Day (dokumentti)
 2.11. Tampereen Vinokino: Remington and the Curse of the Zombadings (fiktio)
 2.11. Tampereen Vinokino: Out in the Dark (fiktio)
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3.11. Tampereen Vinokino: Dream Date (lyhytelokuvakooste)

Muut tapahtumat























08.02. Mummolaakson Talvikin tanssit Yo-talossa
25.02. Chill house -nuorisotapahtuma
30.03. Yhdistyksen kevätkokous
03.04. Outo homo -esitys Telakalla
04.04. Outo homo -esitys Telakalla
05.04. Outo homo -esitys Telakalla
5.04. Outo homo -paneelikeskustelu
16.05. Gayteatterin VIINAKORTTI-esitys Tukkateatterissa
17.05. Homo- ja transfobian vastainen muistotilaisuus Keskustorilla
17.05. Gayteatterin VIINAKORTTI-esitys Tukkateatterissa
17.05. Gayteatterin VIINAKORTTI-esitys Tukkateatterissa
25.05. Nuorten Hippaa hyvinvoinnin kanssa -ilta
03.06. Who is who -näyttely Werstaalla alkaa
30.08. Who is who -näyttely Telakalla alkaa
07.08. Tapahtumien yö: Feministi puhuu keskustorilla
07.08. Hippaa hyvinvoinnin kanssa -ilta
22.08. Elävä kirjasto Metsossa
08.09. Postimuseon Tom of Finland näyttelyn avajaiset
02.11. Nuorten Halloween-bileet
13.12. Yhdistyksen syyskokous ja pikkujoulut
15.12. draamaryhmän pikkujoulunäytös
15.12. David’s visit to More than rainbow

Tiedottaminen: verkkosivu, jäsenlehti ja muu viestintä
Pirkanmaan Setan tapahtumista ja palveluista tiedotetaan järjestön internet-sivuilla, uudistetussa tapahtumakalenterissa, Facebook-sivuilla, Qruiser-sivulla ja Sesam-jäsenlehdessä. Lehden ilmiasu uudistui vuonna 2014.
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.
Yhdistys tiedottaa lisäksi suoraan tapahtumistaan Ranneliikkeen tapahtumakalenterissa.
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Yhdistyksen medianäkyvyys
Pirkanmaan Pride tapahtuma käsiteltiin aukeaman verran Aamulehdessä. Pride huomioitiin myös Tampereen radiossa ja Radio Sunin kanavilla. Avioliittolakiäänestyksen yhteydessä toiminnanjohtajaa haastateltiin Tampereen radiossa. Yhdistys sai laajaa näkyvyyttä
eri mediassa etenkin tuki- ja neuvontapalvelun kautta kts. oma kohta.

Liitteitä: Sanna Marinin puhe Pirkanmaan pridessä
Tampereen kaupungin valtuuston puheenjohtaja Sanna Marinin puhe Pirkanmaan Pride tapahtumassa 7.6.2014

Hyvät ystävät,
Rakas sateenkaariväki,
Tampereen kaupungin puolesta minulla on erittäin suuri ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki
tervetulleiksi Pirkanmaan Prideihin juhlimaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Me olemme kaikki erilaisia, silti samanarvoisia. Tämän toteaminen ja tunnustaminen on
pride-tapahtuminen sielu ja sydän. Tämä päivä on meidän kaikkien: homojen, lesbojen, heteroiden, biseksuaalien, transihmisten, intersukupuolisten, sateenkaariperheiden ja kaikkien
hlbtiq-ihmisten päivä.
--Vaikka vietämmekin tänään ilon, yhdenvertaisuuden ja yhdenvertaisen rakkauden juhlaa,
emme voi samaan aikaan sulkea silmiämme tai korviamme siltä vääryydeltä ja pahuudelta,
jonka ympärillämme maailmassa näemme.
Veljemme ja siskomme eri puolilla maailmaa kohtaavat päivittäin sortoa, vihaa ja törkeitä
ihmisoikeusloukkauksia. Moni yhteiskunta on taantunut ja ottanut taka-askelia, kohti epätasa-arvoisempaa ja syrjivämpää maailmaa.
Ugandassa on tänä vuonna astunut voimaan homovastainen laki, jonka pohjalta on mahdollista tuomita ihminen homoseksuaalisista teoista jopa elinkautiseen vankeuteen. Tämä
on johtanut mielivaltaisiin pidätyksiin, väkivaltaan ja jopa kuolemiin.
Venäjällä puolestaan on hyväksytty irvokas homopropagandalaki, joka loukkaa törkeästi
homo- ja transihmisten perusoikeuksia kuten ilmaisunvapautta ja kokoontumisoikeutta.
Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä viime aikoina voimaan astuneista laeista, joiden tarkoituksena on laillistaa syrjintä ja ihmisoikeusloukkauksen, sen sijaan, että näitä pyrittäisiin
estämään. Nämä lait eivät ole ihmisten ymmärtämättömyyden ja epätietoisuuden seurausta.
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Ne ovat politikoinnin välineitä. Pelon ja sen lietsonnan taustalla on tietoista ja tarkoitushakuista vallankäyttöä ja alistamista.
Olen todella pahoillani ja surullinen siitä, että tällainen politikointi – ihmisten tietämättömyyttä
ja pelkoja hyväksi käyttävä retoriikka – on saanut jalansijaa myös Suomessa. Olemme nähneet tämän esimerkiksi keskustelussa, jota käydään tasa-arvoisen avioliittolain ja translakikysymyksen ympärillä.
--Arvoisa pride-väki,
Onneksi maailmassa on tapahtunut ja tapahtuu jatkuvasti myös edistystä. Maailmassa on
rohkeita ihmisiä, jotka taistelevat joka päivä ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta.
Tämän kevään ehdottomasti näkyvin sateenkaaripersoona on euroviisuvoittaja, draghahmo,
Conchita Wurst. Kiitos Conchita paitsi upeasta viisubiisistä, myös siitä, että haastat meidät
kaikki pohtimaan omia ennakkoluulojamme ja -asenteitamme. Muistutat meitä siitä, ettei ole,
eikä tule olla, minkäänlaisia valmiita muotteja, joihin meidän tulee sopia tai asettua.
Sen lisäksi, että meidän tulee haastaa omia ennakkoluulojamme, tulee meidän myös pyrkiä
aktiivisesti murtamaan syrjiviä yhteiskunnallisia rakenteita, aina kun sellaisia kohtaamme.
Nämä rakenteet ovat paitsi lainsäädännöllisiä, myös kulttuurisia ja jokapäiväisessä arkielämässä vastaan tulevia.
Meidän on pidettävä meteliä homoseksuaalien ja sateenkaariperheiden oikeuksista, ja vaadittava tasa-arvoinen avioliittolaki Suomeen. Meidän on vaadittava transihmisten ihmisoikeusloukkauksien välitöntä lopettamista ja translain muuttamista sellaiseksi, ettei se edellytä
sukupuoltaan vahvistavilta lisääntymiskyvyttömyyttä tai naimattomuutta. Meidän tulee taistella isyyslain uudistamisen puolesta, ja lopettaa intersukupuolisten lasten ihmisoikeuksien
polkeminen.
Myös kunnissa meidän päättäjien ja muiden toimijoiden tulee tarkastella omaa toimintaamme yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Jokaisen kuntalaisen on voitava kohdata sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, ilman pelkoa asenteellisuudesta ja tuomituksi tulemisesta. Jokaisen sateenkaarilapsen ja -vanhemman on voitava luottaa siihen, että koulun
henkilökunta kohtelee kaikenlaisia perheitä samalla, yhdenvertaisella kunnioituksella.
--Rakkaat ystävät,
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Upeaa nähdä teidät tänään täällä juhlimassa ja pitämässä hauskaa. Uhmatkaamme näitä
yllämme olevia myrskypilviä ja tanssikaamme vaikkapa sitten sateessa, yhdenvertaisuuden
puolesta.
Näillä sanoilla julistan Tampereen kaupungin virallisen sateenkaarirauhan. Juhlitaan, iloitaan, huudetaan itsemme ja toisemme näkyviksi ja kuuluviksi – leimaudutaan yhdessä yhdenvertaisiksi!
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