Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2015
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 2015 Pirkanmaan SETA ry jatkoi Ray:n kolmivuotisen tuki- ja neuvontapalvelu -hankkeen
(www.sinuiksi.fi) toteutusta. Vertais- ja toimintaryhmien käyntimäärät nousivat edellisvuodesta. Yhdistys
järjesti Pirkanmaan pride -tapahtuman kesäkuussa ja osallistui laajasti moniin yhteistyötapahtumiin. Eri
tilaisuuksia oli lähes 70. Näitä olivat mm. sateenkaarimessut, Rasisminvastainen viikko, Tampere Human
Rights Film Festival ja Nuorten Halloween-bileet. Legendaarisia Leimareita® oli kaikkiaan yhdeksät. Sesamlehti ilmestyi vuoden alussa. Koulutustoiminnan uutena avauksena käynnistettiin 8.-luokkalaisten Sepäsetyöpajatoiminta, joka tulee tavoittamaan Tampereen kaikki kahdeksasluokkalaiset. Vuoden kulttuuritekoina
olivat kaksi näytelmää: Romeot ja Juliat sekä Varjoelämää.
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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 mm. sosiaalipalveluille ja kokoontumistilana
toimivan viihtyisän oleskelutilan, jossa mm. vertaisryhmät
kokoontuvat ja jossa on 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.
Vertaisryhmäläisten kannalta on tärkeää, että toimistoon voi tulla
huomaamattomasti. Toimiston saavutettavuutta kuitenkin
parannettiin julkaisemalla verkossa tarkat tulo-ohjeet, miten
toimistolle löytää. Yhdistys ei saanut hakemaansa avustusta uusiin,
esteettömiin toimitiloihin, jotka vastaisivat paremmin mm. ryhmien
tilatarpeita.
Vuonna 2011 yhdistys hankki kyseisen vuoden kevätkokouksen
päätöksen mukaisesti lainaamansa pääoman palautuessa yhdistykselle vuokra-asunnon Tampereelta. Lainaajan umpeutuessa asunnon vuokrauksella haluttiin 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., ylimääräinen kokous 16.6. ja syyskokous12.12. Hallitus
kokoontui 11 kertaa sekä piti tiiviisti yhteyttä mm. sähköpostilistalla. Pirkanmaan Setan puheenjohtajana
toimi vuoden 2015 Tuure Pitkänen. Varapuheenjohtajana toimi Antti ja muina hallituksen varsinaisina
jäseninä Janne, Helena, Hannele, Sakari, Kimmo ja Anna. Pirkanmaan Setan hallituksen edustajat
osallistuivat mm. valtakunnallisen SETA ry:n valtuustoon, puheenjohtajatapaamiseen 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 sekä lahjoitukset. Vuokra-asunnon kulut (vastike ja
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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 mm. osa työntekijä- ja ammatinharjoittajakuluista. Yhdistyksen
toimintaan ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen haetaan vuosittain toiminta-avustuksia myös
Tampereen kaupungilta.

Jäsenet ja kannatusjäsenet
Yhdistyksellä oli vuonna 2015 kaikkiaan 266 jäsentä ja kunniajäsentä. Kannatusjäseninä olivat Pirkanmaan
Vihreät, Virnu, Pirkanmaan Vasemmistoliitto ja Tampereen Yliopiston oppilaskunta (TAMY). Yhdistyksen
jäsenmaksu vuonna 2015 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 2015
Pirkanmaan Seta ry:n yhteistyötahoja olivat mm. valtakunnallinen Seta ja sen jäsenyhdistykset,
Transtukipiste (neuvontayhteistyö), Sateenkaariyhteisöt ry (Ranneliike), Työväenmuseo 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 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.
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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.

Yhdistyksen vertaisryhmätoiminta
Pirkanmaan Setassa on 17 vertais- ja toimintaryhmää. Käyntimäärät ovat nousseet edellisestä vuodesta.
Ryhmien kokoontumiskertoja oli 312 (edellisenä vuonna 316) ja ryhmissä käytiin yhteensä 2936 kertaa
(viime vuonna n. 2500). Osa ryhmistä toteutetaan yhteistyössä muiden järjestöjen mm. Malkuksen,
Sateenkaariperheiden, Taimin ja Sekavan kanssa. Ryhmät on suunnattu sateenkaari*nuorille, -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 vastaa
ryhmien koordinoinnista, yhteydenpidosta, ohjaamisesta, aikatauluista ja ryhmänvetäjien
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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 2015 olivat:
Draamaryhmä: 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 Malkus-ryhmä**, 2 kertaa kuussa, ekumeeninen ryhmä yhdessä Malkuksen kanssa
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 sekä uusi sateenkaariperheiden pienten päiväryhmä 2 viikon välein.
Monisuhderyhmä yhteistyössä Polyamoria-yhdistyksen kanssa
Liikuntaryhmä kerran viikossa
Luovan valokuvauksen ryhmä kokoontui kesällä
Teatteriryhmä harjoitteli kesän Romeot ja Juliat -näytelmää
Vertaisryhmät ovat avoimia ja niihin ei vaadita erillistä ilmoittautumista tai jäsenyyttä. Ryhmien ohjaajat
ovat yhdistyksen perehdyttämiä vapaaehtoisia.
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Vastaako vertaisryhmä mielestäsi
tarkoistustaan?
Kiitettävästi
3%
3%

Palautteessa
ilmenneisiin
epäkohtiin on pystytty
reagoimaan saman
tien.

Hyvin

32%
62%

Jotenkuten

Ei. Kerro miksi ryhmä ei
vastaa tarkoitustaan:

Ryhmien kuvaukset ja niiden toiminta vuonna 2015
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
ihmisiin. Ryhmäläiseksi sopii, jos katsoo olevansa mies, on 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. Erillistä etukäteisilmoittautumista ei tarvita tai yhdistyksen jäsenyyttä voidakseen
tulla mukaan. Tarvittaessa osallistuja vaikka haetaan sovitusta paikasta, ettei toimiston kynnys ole liian
korkealla. Ryhmän vetäjänä on toiminut 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 Malkus-ryhmä ja sateenkaarimessut
Avoin keskusteluryhmä hengellisyydestä kiinnostuneille sateenkaari-ihmisille. 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
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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 2015 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. Kuoro piti taukoa syksyn ajan. Kuorotoimintaan on
haettu rahoitusta.
Pienten ryhmä (Vainuryhmä)
Sateenkaariväen koiraryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa Koirakahvila Vainussa osoitteessa: Satamakatu
13, Työväenteatterin vieressä Tampereella. 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. Ryhmä päättyi
Vainu-kahvilan lopetettua toimintansa.
Nuortenryhmä, päihteettömät nuorten Halloween-bileet ja Leiri
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. 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. Ryhmä
kokoontuu joka keskiviikko klo 17-19 Pirkanmaan Setan
toimistolla.
Tampereen kaupunki tukee Pirkanmaan Setan nuorisotoimintaa. Syksyllä 2015 järjestettiin Halloweenbileet yhteistyössä YAD:in ja Tampereen kaupungin nuorisotoimen kanssa. Bileet tavoittivat yli 40
osallistujaa. Tapahtuma oli päihteetön ja tarkoitettu alle 21-vuotiaille. Bileistä on tullut perinne.
Kesällä 2015 Setan avustuksen turvin järjestettiin kolmipäiväinen nuorten leiri Teiskossa. Leirille osallistui
19 nuorten ryhmään kuuluvaa. Leiri sai hyvän palautteen ja sille toivottiin jatkoa.
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.
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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 every two weeks on Mondays at
18:00 (6 PM) in Pirkanmaan SETA office (Kuninkaankatu 15 A, 2nd floor). 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 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. 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 2015 lopussa Mummolaakso toteutti jo perinteeksi muodostuneen, mittavan Talvikin tanssit tapahtuman ravintola Laternassa. Ilta tavoitti yli 150 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.
Uutena perheryhmänä käynnistyi sateenkaariperheiden pienten päiväryhmä. Vapaamuotoinen
tapaaminen on tarkoitettu kotona lasten kanssa oleville sateenkaarivanhemmille. Kokoontumiset ovat
toimistolla kahden viikon välein klo 10-13.
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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
Ryhmä kokoontuu kahden viikon välein tiistaisin kello 18.00-20.00 Pirkanmaan SETA ry:n toimistolla.
Ryhmän vetäjinä olivat keväällä Samuel, Hannele ja Valpuri. Syksyllä aloittivat Elli, Kippi, Hannele ja Lentsu.
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.
Monisuhderyhmä
Uusi vertaisryhmä on tarkoitettu polyamorisesti eli monisuhteisesti eläville ihmisille. Ryhmä on Polyamoria
– Monisuhteisuusyhdistys Ry ja Pirkanmaan Setan yhteistyössä mahdollistama. Ryhmä kokoontuu kerran
kuussa.
Liikuntaryhmä
Uuden ryhmän ideana on tarjota viikoittain keskiviikkoisin rentoa ja monipuolista liikkumista, höntsäilyä ja
ryhmälajeja, joissa ei tarvita välineitä tai tiukkaa sitoutumista. Kunkin kerran kokoontumispaikka kerrotaan
erikseen. Osallistujamäärä on ollut käynnistysvaiheessa vähäinen.
Luovan valokuvauksen ryhmä
Kesällä muiden ryhmien pitäessä taukoa oli mahdollista järjestää uusia ryhmiä. Valokuvausryhmä kokoontui
kesällä viisi kertaa ja ryhmää veti voimaannuttavista kuvista opinnäytettä tekevä opiskelija.
Teatteriryhmä
Kevään ja kesän yli kokoontui intensiivinen teatterilaisten ryhmä, joka harjoitteli elokuun neljää Romeot ja
Juliat-näytelmää varten. Ryhmä kokoontui 21 kertaa.
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Koulutukset, tietoiskut ja tapahtumat
Valtaosa koulutuspalveluista tarjottiin Sinuiksi-hankkeen kautta. Uutena yhteistyömuotona kokeiltiin
kaikkiaan 41 koulutuskertaa käsittänyt Sepäse-työpajamalli. Paja kiersi Tampereen 8-luokkalaisten
terveystiedon opintokokonaisuuden osana. Osallistava työpajatyyppinen koulutus sisälsi seksuaalisen
suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin avaamista. Malli on tarkoitus vakiinnuttaa niin, että se jatkossa
tavoittaa kaikki kahdeksasluokkalaiset. Lisäksi yhdistys järjesti kuusi Prometheus-leirivierailua. Kouluttajina
toimi toiminnanjohtajan lisäksi vapaaehtoiskouluttajia. Yhdistys näkee kaikki tapahtumansa
mahdollisuutena tehdä yhteiskunnallisia teemojaan tutuksi suurelle yleisölle. Kaikkiaan yhdistys järjesti 67
tapahtumaa (Sinuiksi-hanketapahtumat on huomioitu erikseen).
Sepäse-kouluvierailut
 Pohjois-Hervannan koulu 21.5: 8:40-9:20, 9:20-10:00, 10:00-10:40, 10:40-11:20, 11:20-12:00, 12:0012:40, 12:40-13:20, 13:20-14:00, 14:00-14:40, 14:40-15:15.
 Hatanpään koulu 21.5: 8:30-9:00, 9:00-9:30, 90:30-10:00, 10:00-10:30, 10:30-11:00, 11:00-11:30,
11:30-12:00, 12:30-13:00, 13:00, 13:30, 13:30-14:00, 14:00-14:30, 14:30-15:00, 15:00-15:30.
 Sammon koulu 18.5: 9:00-9:45, 9:45-10:30, 10:30-11:15, 11:15-12:00, 12:00-12:45, 12:45-13:30,
13:30-14:15.
 Juhannuskylän koulu 19.-20.5.: 8:00-8:40, 9:20-10:00, 10:00-10:40, 10:40.11:20, 11:20-12:00, 12:0012:40, 12:40-13:20, 13:20-14:00, 14:00-14:40, 14:40-15:15, 15:15-15:45.
Protuleiri-vierailut:







Aitolahti 05.06.
Kivijärvi 11.06.
Kivijärvi 02.07.
Lähdekorpi 23.07.
Kuru 27.07.

Tapahtumat
Pirkanmaan Seta järjesti Pirkanmaan pride -tapahtuman 2-6. kesäkuuta 2015. Marssi kokosi ennätykselliset
yli tuhat osallistujaa. Tapahtumasta saatu palaute oli varsin hyvää ja yhdistyksen järjestämälle Pridetapahtumalle toivottiin jatkoa.
Pirkanmaan Pride
Pride-ohjelmaan kuului:






01.06. klo 18 More than Rainbow group: English-speaking rainbow evening
02.06. klo 16.30 Sukupuolen moninaisuus, itsemäärittelyn oikeus ja sensitiivinen kohtaaminen.
Alustajana Juha Kilpiä
02.06. klo 18.30 Pirkanmaan Setan Transkahvila: Puhetta seksistä ja seksuaalisuudesta. Ryhmässä
alustajina ja vieraina Juha Kilpiä ja Hanna Vilkka
03.06. klo 17.00 Nuorten ryhmä Pirkanmaan Setan toimistolla
03.06. klo 18.30 Runoja rakkaudesta ja sateenkaaresta Koirakahvila Vainussa (Satamakatu 13)
osana Annikin OFF-tapahtumaa. Mukana runoilijat: Heikki Niska, Archie Ahola ja WeeBee Oranssi,
Räppitaivaan Iltatähti.
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04.06. klo 17–19 Ihan syvältä – iloinen anaaliseksityöpaja Pirkanmaan Setan toimistolla
04.06. klo 18.30 Raamatulla päähän -paneeli Suurella sydämellä -klubilla (Seurakuntien talo,
Näsilinnankatu 26)
05.06. klo 14–18 CHECKPOINT 2.0 Hiv-pikatestaus, Hiv-tukikeskus, Aleksanterinkatu 29 A 29.
05.06. klo 17 Pulinatori Pirkanmaan Setan toimistolla, Kuninkaankatu 15 A T1.
05.06. klo 20 Ensitreffit melkein maistraatissa – sateenkaareva sinkkutapaaminen Mixeissä,
Itsenäisyydenk. 7-9.
05.06. klo 22–04 RetroLeimarit, Yo-talon Vintti (2.krs), Kauppakatu 10
05.06. klo 22-04 Mixei mukana pride-humussa, Itsenäisyydenk. 7-9
06.06. klo 12 Normikriittinen näyttelykierros
Werstaalla, Väinö Linnan aukio 8.
06.06. klo 12.30–14.30 Sateenkaariperhetapaaminen
Amurin Huushollissa, Hämeenpuisto 10.
06.06. klo 14.30 Yhdessä olemme enemmän -pridemarssin järjestäytyminen alkaa Tullikamarinaukiolla
06.06. Marssin lähtö klo 15 Tullikamarin aukiolta ja
etenee sieltä reittiä: Itsenäisyydenkatu – Hämeenkatu –
Keskustori – Raatihuoneen edusta – Laikunlava.
06.06. klo 15.30 Päätapahtuma Laikunlavalla –
Leimautumisjuhlat (alkaa marssin saavuttua paikalle)
Juontajina Minna Kivelä ja Gekko.

Ohjelmassa mm:
















Pirkanmaan Setan puheenjohtaja Tuure Pitkänen avaa
pääjuhlan.
Kaupungin sateenkaarirauhan julistus:
apulaispormestari Mikko Aaltonen
Sateenkaareva kimppajumppa: SPR:n Anu-Rohima Mylläri
Lyhyitä tervehdyssanoja
Sinuiksi-hanke: sananen kaapista, toiminnanjohtaja Mikko Väisänen
Valtakunnallisen Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää
Dream Wear Club: Anukatariina Solonen
Malkus ry:n puheenjohtaja Riku Karppisen puhe
Tamperelaiset Miss ja Mr GayFinland -finalistit esittäytyvät
”Ihmisten edessä” -sateenkaariyhteislaulua: Helmi-Maaria Jokinen ja Samuli Kakko
06.06. klo 18 Sateenkaarimessu Vanhassa kirkossa Keskustorilla
06.06. klo 20–21: Romeot ja Juliat sekä Varjoelämää: Sinuiksi-projektin sateenkaareva teatteriiltama Hällä-näyttämöllä, (vapaa pääsy) Hämeenkatu 25, Tampere
06.06. klo 19 Veteraanitapaaminen
06.06. klo 21–04 Prideleimarit Yo-talon Vintillä ja alakerroksessa, Kauppakatu 10
06.06. klo 22–04 Mixei mukana pride-humussa, Itsenäisyydenk. 7-9
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Leimarit
 31.01.2015 Leimarit
 7.3.02.015 FilkkariLeimarit
 25.04.2015 WappuLeimarit
 06.06.2015 PrideLeimarit
 18.07.2015 KesäLeimarit
 08.08.2015 Leimarit teatterikesän aikaan
 26.09.2015 Syksyn aloittajaisLeimarit
 31.10.2015 HalloweenLeimarit
 05.12.2015 Pikkujoulu/ItsenäisyysLeimarit
Sateenkaarimessut
 28.02 Sateenkaarimessu: Finlaysonin kirkko (40)
 18.04. Sateenkaarimessu: Finlaysonin kirkko (40)
 06.06. Sateenkaarimessu: Vanha kirkko (40)
 03.10. Sateenkaarimessu: Finlaysonin kirkko (40)
 28.11. Sateenkaarimessu: Finlaysonin kirkko (40)

Näytelmät:
Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia Tukkateatterissa
Tukkateatterin huikea näytelmä kertoi palan meidän omasta sateenkaarevasta paikallishistoriastamme
Tampereella. Pirkanmaan Setan jäsenet pääseivät sisään jäsenalennuksella. Näytelmästä saatiin maistiaisia
Pirkanmaan Pride -tapahtuman yhteydessä kesäkuussa.
Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia kuvaa tamperelaista ”homohistoriaa” 1950- ja 1980-luvuilta. Se kertoo
siitä, miten rakennetaan kuvitelmaa yhtenäisestä kansasta. Ja se kertoo ihmisistä, jotka eivät mahdu
tuohon kuvitelmaan. Näytelmä perustuu 50-luvun osalta Tuula Juvosen saman nimiseen väitöskirjaan.
Romeot ja Juliat -näytelmä
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen työpaja- ja teatteriprojektina toteutettiin näytelmä nimeltä Romeot
ja Juliat - Tähtien merkitsemät lapset. Näytelmä pohjautuu klassikkoteokseen, mutta teksti on mukautettu
tähän päivään ja käsittelemään sateenkaarevaa rakkautta.
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Muut tapahtumat
 25.02. Chillhouse- nuorten talvilomatapahtuma yhdessä Tampereen kaupungin kanssa (100)
 13.2. Talvikin Tanssit, Laterna
 17.03. Rasisminvastainen viikko: Ekumeeninen sateenkaari-ilta Pirkanmaan Setan toimistossa
 18.03. Rasisminvastainen viikko: Normit nurin – normikriittinen kierros Werstaan Feminisminäyttelyssä
 21.03. Rasisminvastainen viikko: Yhdenvertaisuusmarssi yhteistyötahojen kanssa. Pääjärjestäjä SPR
(100)
 17.03. Rasisminvastainen viikko: Tyttöjen Talolla avoimet ovet: Tapahtumaan olivat tervetulleita
kaikki ikään ja sukupuoleen katsomatta. Menossa mukana: Ei vihapuheelle ja Pirkanmaan Seta
 22.03. Rasisminvastainen viikko: City of Borders -dokumenttiesitys
 31.03. Yhdistyksen kevätkokous
 8.4., Kuka näyttää kaapin paikan? -eduskustavaalipaneeli, Linna K103 Tampereen yliopistolla,
Kalevantie 5, Tampere (50)
 09.04. Naiskulttuuripäivät: Olyan jälkipuinti: Venäjän seksuaalivähemmistöjen tila. Olga Burmakova
kertoi siitä, miten feminismi ja Venäjän seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeustilanne liittyvät
toisiinsa. Haastattelemassa Pirkanmaan Setan puheenjohtaja Tuure Pitkänen. Keskustelu käytiin
englanniksi. Ravintola 931, Kehräsaari.
 06.06. Pirkanmaan Pride-viikko: Romeot ja Juliat sekä Varjoelämää: Sinuiksi-Sateenkaari-teatteriiltamat Hällä-näyttämöllä
 11.04. Mad pride-marssi (100) Tampereella
 15.05. Tampereen Sosiaalifoorumin marssi (50)
 15.05. Tampereen Sosiaalifoorumi: yhdistys esittäytyi toritapahtumassa (20)
 17.05.: Homo- ja transfobian vastainen tapahtuma yhdessä Malkuksen kanssa (15)
 17.05. Muistokulkue homo- ja transuhrien muistoksi (15)
 17.05. Muistohartaus Vanhassa kirkossa (15)
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16.6. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
19.08. Romeot ja Juliat-näytelmä Monitoimitalolla (30)
20.08. Romeot ja Juliat-näytelmä Monitoimitalolla (30)
26.08. Romeot ja Juliat-näytelmä Monitoimitalolla (30)
27.08. Romeot ja Juliat-näytelmä Monitoimitalolla (30)
24.08. Georgian documentary evening (20)
31.10. Nuorten Halloween-bileet, Tampereen kaupungin, YADin ja Tampereen Rasmuksen kanssa
(50)
19.11. Ryhmänvetäjätapaaminen
28.11. Tampere Human right film festival (20) Vinokinon ja Tampereen Rasmuksen kanssa
29.10. Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia -näytelmä Tukkateatterin kanssa (esitykset: 29.10.,
31.10., 1.11., 5.11., 6.11., 8.11., 12.11., 13.11., 15.11., 19.11., 20.11., 22.11.)
06.12. Monikulttuurinen itsenäisyyspäivä (100)
14.12. Yhdistyksen syyskokous
14.12. Yhdistyksen pikkujoulut
17.12. Aseksuaali-ilta (8)
19.12. Veteraanitapaaminen (9)

Syrjimätön Suomi -eduskuntavaalikampanja

Pirkanmaan Seta ja sen Sinuiksi-neuvontapalvelu järjesti yhteistyötahojensa, jotka olivat Seta,
Kehitysvammaisten tukiliitto, Rasmus, Liikkukaa, Kynnys, Uskontojen Uhrien Tuki, Kristillinen
opiskelijaliitto ja Rikosuhripäivystys, kanssa mittavan eduskuntavaalikampanjan nimeltä Syrjimätön Suomi.
Verkkovaalikampanjassa kaikkiaan 316 ehdokasta eri vaalipiireistä sitoutui allekirjoittamalla edistämään
kaikkien suomalaisten yhdenvertaisuutta riippumatta syntyperästä, etnisestä taustasta, iästä, sukupuoliidentiteetistä, terveydentilasta tai sairaudesta; poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta;
kansalaisuudesta, elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta, kielestä,
perhemuodosta, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta.
Kampanjan taustalla olivat vuoden 2015 alussa voimaan tulleet uudistetut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait.
Kampanjasivu löytyy osoitteesta: http://www.syrjimatonsuomi.fi/
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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. Sisäisen viestinnän välineitä
ovat mm. postituslistat kuten hallituslista, vertaisryhmänvetäjälista,
kouluttajalista, Leimarien lipunmyyjälista ja jäsenpostituslista.
Yhdistys tiedottaa lisäksi suoraan tapahtumistaan Ranneliikkeen
tapahtumakalenterissa.

Yhdistyksen medianäkyvyys
Pirkanmaan Pride -tapahtuma sai laajaa mediahuomiota. Erityisesti kesällä media kiinnitti huomiota
Tampereella järjestettyyn kahteen pride-tapahtumaan. Pirkanmaan Seta ry koki välttämättömäksi avata
aihetta omalla mediatiedotteellaan (liitteenä).
Rasisminvastaisella viikolla yhdistys pääsi otsikoihin oltuaan yhtenä järjestäjänä Lähi-idän tilannetta
käsitelleessä dokumentti-illassa.
Yhdistyksen muu medianäkyvyys keskittyi tuki- ja neuvontapalvelun toimintaan.

Liitteitä: ”Tästä syystä Tampereella on kaksi pride-tapahtumaa”
http://www.pirkanmaanseta.fi/tasta-syysta-tampereella-on-kaksi-pride-tapahtumaa/
(EDIT 20.7.2015: Kirjoituksesta on poistettu kohta, jossa sanottiin Tampere Priden olevan Ilkka Veiströmille kuuluva
tavaramerkki)
Viime viikonloppuna järjestettiin Tampere Pride -niminen tapahtuma. Kesäkuun alussa yhdistyksemme Pirkanmaan SETA
ry järjesti puolestaan Pirkanmaan Priden. Viime viikkoina sosiaalisessa mediassa onkin ollut jonkin verran epäselvyyttä
siitä, miksi Tampereella järjestetään kahta pride-tapahtumaa, vieläpä siten, että tapahtumien järjestäjät eivät näytä
tekevän mitään yhteistyötä. Aamulehdessä 15.7. kirjoitettiin aiheesta Tampere Priden palvelukoordinaattori Ilkka
Veiströmin haastattelun yhteydessä (”Pride-tuottaja kutsuu heterot mukaan”). Myös Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä
ihmeteltiin tapahtumien kahtiajakoa. Olemme Pirkanmaan Setassa olleet melko vaitonaisia niistä syistä, jotka aikoinaan
johtivat kahden erillisen tapahtuman malliin. Yleisölle tilanne on kuitenkin sekava, eivätkä epätietoisuus ja
salamyhkäisyys palvele ketään. Haluammekin avata asiaa tässä kirjoituksessa.
Tampere Pride -niminen tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2005. Järjestävänä tahona oli
yhdistyksemme, joka tunnettiin tuolloin nimellä Tampereen SETA ry. Noina vuosina pride-tapahtumia järjestettiin
vuorovuosina yhteisvoimin eri maakunnissa. Tampere Pride järjestettiin seuraavan kerran vuonna 2010, tällä kertaa
omana tapahtumanaan. Priden järjesti Ilkka Veiströmin pyörittämä My Solutions/Myevent -niminen yritys. Tampereen
Seta osallistui tapahtumaan ja järjesti osan tilaisuuksista. Sama järjestely toistui vuonna 2011, ja molemmat Tampere
Pridet sujuivat ongelmitta. Sitten alkoivat hankaluudet. Vuoden 2012 keväällä äärioikeistolainen Finnish Defense League
ilmoitti, että heidän jäsenensä osallistuvat Tampere Priden marssille, näennäisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
etuja puolustaakseen. Ilkka Veiströmin yritys oli vastuussa marssin järjestämisestä. Ennen Pride-tapahtumaa My
Solutions ilmoitti yhtäkkiä vetäytyvänsä tästä vastuusta kokonaan. Nyt pride-tapahtuman tärkeimmän osuuden
järjestely kaatuikin yhdistyksemme niskaan. Veiström oli kuitenkin ehtinyt toivottamaan Finnish Defense Leaguen
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kirjallisesti tervetulleeksi marssille. Marssilta edellytettävät turvallisuusjärjestelyt olivat siten entistä vaativampia. Tästä
kaikesta huolimatta Priden ja marssin järjestämisestä selvittiin kunnialla, kiitos yhdistyksen toimijoiden ja muiden viime
hetkellä paikalle saatujen vapaaehtoisten.
Pridesta toipumisen jälkeen turhautuminen vain kasvoi, kun Ilkka Veiström lähetti jälkikäteen yhdistyksellemme laskun
lipputuloista. Lipputuloja oli kertynyt Priden aikana järjestetyistä Leimarit-bileistä. Tulojen tilittämisestä yritykselle ei
kuitenkaan löytynyt mitään sopimusta. Ilmoitimmekin Veiströmille, että emme maksa perusteetonta laskua. Veiström ei
vienyt asiaa eteenpäin. Pirkanmaan Seta on järjestänyt Leimareita jo 27 vuotta ja niillä on vakiintunut asema. Leimareita
on noin kahdeksan kertaa vuodessa.
Tässä vaiheessa yhdistyksemme päätti lopettaa yhteistyön My Solutionsin kanssa. Vuonna 2013 yhdistyksemme täytti 40
vuotta ja järjestimme omin voimin Pirkanmaan Pride -nimisen tapahtuman. Muita Pride-tapahtumia ei tuona vuonna
Tampereella ollut. Pirkanmaan Pride 2013 sujui varsin hyvin, ja keväällä 2014 aloimme valmistelemaan seuraavaa.
Tapahtuman verkkosivuille tarvittiin nyt jo oma osoitteensa. Kävinkin katsomassa, paljonko suomalainen domain
maksaisi. Kummallista kyllä, sekä pirkanmaanpride.fi että pirkanmaapride.fi olivat varattuja. Osoitteet kuuluivat
yritykselle, jonka omistaja oli ennalta tuttu: Ilkka Veiström. Toki olisimme voineet ostaa osoitteet hieman aiemmin.
Kukaan meistä ei kuitenkaan arvannut, että joku veisi ne nenämme edestä. Kysyin Veiströmiltä, miksi hän oli ostanut
osoitteet, vaikka hänellä ei ole enää mitään tekemistä tapahtumamme kanssa. Syy oli selvä: ”Jos maksatte sen
lähettämäni laskun, niin saatte osoitteet”. Pidimme tätä menettelytapaa niin ala-arvoisena, että kauppoja ei tullut. Tätä
nykyä www.pirkanmaanpride.fi johtaakin Tampere Priden kotisivuille. Tämä järjestely ei tee tilannetta yhtään
selkeämmäksi yleisölle. Olemme kysyneet asian suhteen neuvoa poliisilta ja juristilta. Vaikka menettely vaikuttaa
tahalliselta toisen toiminnan haittaamiselta, niin suoranaista laittomuutta tähän ei ilmeisesti sisälly.
Veiström on sittemmin järjestänyt Tampere Priden sekä viime että tänä kesänä. Kahdessa erillisessä tapahtumassa ei
sinänsä ole mitään erityisen ongelmallista. Olisi toki fiksumpaa laittaa resurssit yhteen. Nykytilanteessa yhteistyöhön on
kuitenkin aika huonot edellytykset. Tällä erää yhdistyksemme järjestää tyytyväisenä omaa tapahtumaansa, ja verkkoosoitteiden menettäminen ei harmita enää kamalasti. Vielä tämän vuoden alkupuolella ehdotimme Veiströmille
yhteistyötä tapahtumatiedottamisessa – kaikista ongelmista huolimatta. Hanke tyssäsi kuitenkin jo alkumetreillä.
Sittemmin olemme katsoneet parhaaksi pitäytyä täysin erillään Tampere Pridesta. Kuten Veiström on opinnäytetyössään
todennut, Tampere Priden talous on melko heikoissa kantimissa. Yhteistyö olisi siis jokseenkin riskinaltista
yhdistyksellemme.
Veiström kokee mahdollisen yhteistyön esteeksi sen, ettei hän luota yhdistykseemme. Veiström on useaan otteeseen
väittänyt, että olemme mustamaalanneet Tampere Pride -tapahtumaa. On totta, että yksi yhdistyksemme toimija
kirjoitti viime vuonna yksityishenkilönä jollain verkkofoorumilla tapahtumasta kielteisen kommentin. Pahoittelimme tätä
alkuvuonna Veiströmille. Kyseessä ei tietenkään ollut yhdistyksen kanta. Mistään muista esimerkeistä en ole kuullut. Jos
joku henkilö jossain päin Suomea on kirjoittanut Tampere Pridesta jotain, niin sitä emme ole valitettavasti pystyneet
kontrolloimaan. Julkisuudessa olemme myös useaan kertaan todenneet, että Tampereelle mahtuu monta pridetapahtumaa. Veiström valitteli myös sitä, että olemme sanoneet heidän tapahtumaansa kaupalliseksi, vaikka
järjestävänä tahona on yhdistys. Omien kiireidemme keskellä emme olleet huomanneet, että yritysmuotoisesta
tapahtuman järjestämisestä oltiin vaihdettu yhdistykseen.
Vastikään Tampere Priden Facebook-tapahtuman seinällä järjestäjältä kysyttiin, miksi he eivät tee yhteistyötä
Pirkanmaan Priden järjestäjien kanssa. Vastaus kuului näin: ”Tarkoitus ei ole olla kenenkään kilpailija vaan jakaa
tasavertaisuuden ilosanomaa omalta osaltaan, sillä tämänkaltaisia tapahtumia ei mielestämme voi olla liikaa.” Veistöm
on kuitenkin sanonut minulle suoraan, että hän kokee meidät kilpailijaksi. Muistutan vielä, että kyseessä on kaksi
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asialla olevaa aatteellista yhdistystä. Mistä me tarkalleen ottaen kilpailemme?
Keskiviikon Aamulehden haastattelussa Ilkka Veiström kuvaili Tampere Pride -tapahtumaa näin: ”Iskulauseiden sijaan
Veiström haluaa korostaa ystävyyttä. Heterot ovat tervetulleita niin kulkueeseen kuin kaikkiin muihinkin tilaisuuksiin”.
Todettakoon tässä vielä: meidänkin yhdistyksemme pride-tapahtumaan ovat tietysti tervetulleita kaikki, seksuaaliseen
suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin katsomatta. On aivan turha antaa ymmärtää mitään muuta. Omassa pride18

tapahtumassamme ohjelmatarjonta on ollut varsin monipuolista. Priden yhteydessä järjestetään perinteiset Leimarit, ja
niistä kertyvät mahdolliset tuotot käytämme yhdistyksen budjetin mukaisesti muun muassa koulutus- ja
nuorisotoimintaan sekä vertaisryhmien tukemiseen.
Pitää toki lisätä, että alkukesästä Tampere Pride mainitsi oma-aloitteisesti myös Pirkanmaan Priden omilla Facebooksivuillaan. Selvästikin tapahtumajärjestäjien joukossa on myös laajempaa kokonaisuutta ajattelevia ihmisiä. Ylipäänsä on
tärkeä muistaa, että Tampere Pridea järjestää moni oikealla asialla oleva ja omistautunut henkilö. Olen tavannutkin
ainakin yhden heistä. Molemmilla tapahtumilla voi edelleen olla paikkansa Tampereella. Halusimme tällä kirjoituksella
kuitenkin avata taustat ja vähentää sekaannusta. Yhdistyksessämme on kulunut parina viime vuonna tämän
tapahtumadilemman puimiseen paljon aikaa, jonka olisi voinut käyttää järkevämmin. Tiettävästi on käynyt myös muun
muassa niin, että ihmiset ovat menneet vahingossa ”väärään” tapahtumaan. Jos olisin itse ulkopuolinen taho, niin
menisin varmasti sekaisin nimissä ja päivissä. On kuitenkin aika epätodennäköistä, että molemmat tahot toimisivat
joskus saman katon alla. Pirkanmaan Seta tekee hedelmällistä ja sujuvaa yhteistyötä lukuisten järjestöjen kanssa.
Tiedämme, millaista vastavuoroisen, ketterän, osapuolia arvostavan ja toivottuihin lopputuloksiin tähtäävän
yhteistoiminnan tulee olla.

Tuure Pitkänen
Pirkanmaan SETA ry:n puheenjohtaja
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Sinuiksi-hankkeen toimintakertomus 2015
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 2015 Pirkanmaan SETA ry jatkoi Ray:n kolmivuotisen tuki- ja neuvontapalvelu -hankkeen
(www.sinuiksi.fi) toteutusta.
•
•
•
•
•
•
•

Palveluun oltiin yhteydessä yli 880 kertaa vuonna 2015.
Puhelinvertaistoiminta käynnistynyt, mutta palvelumuoto vaatii yhä sisäänajoa
Sinuksi-chat-ryhmät alkoivat vuonna 2015: yli 40 ryhmää ja lähes 300 kävijää vuonna 2015
Seinäjoen ja Hämeenlinnan vertaisryhmissä käytiin yli 400 kertaa.
Tapahtumia ja koulutuksia oli yli 130 (tavoitettu reilu 6000 henkeä)
Sinuiksi-sivuilla käynyt 25.000 kävijää 2015 tähän mennessä
Mediaosumilla yli miljoonan peitto
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Sinuiksi-tuki- ja neuvontapalvelu vuonna 2015
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 2015 yli 880. 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
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0%

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…
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

tyypillisimpiä yhteydenoton perusteita. Puhelin- ja verkkopäivystykseen tuli suoraan 552, joista 177 oli
samalta henkilöltä. Lisäksi hankkeen toiminnanjohtajalle tulleita yhteydenottoja oli 254 (viime
vuonna 163). Tilastoyhteenvetoihin ei ole laskettu mukaan vakiasiakkaan yhteydenottoja, ettei otos
vääristy. Tilastoon ei ole myöskään laskettu mukaan koulutusten yhteydessä tulleita kysymyksiä.

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

Tarkempi aihe (1., 2, 3)
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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.

Vastasiko palvelu mielestäsi tarkoitustaan?

3% 6%
4 = Kiitettävästi
26%

3 = Hyvin

2 = Tyydyttävästi
66%

1 = Heikosti

Palvelu oli mielestäni asiantuntevaa?

6%

6%
4 = Kiitettävästi

11%

3 = Hyvin
2 = Tyydyttävästi
1 = Heikosti
78%
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Esimerkkejä avoimista asiakaspalautteista:












Kiitos :) Minusta oli mukavaa, että keskustelu oli lämminhenkinen ja hyväksyvä. Tuntui aidosti siltä, että
puhuttiin ihminen ihmiselle, jotenkin vapautuneemmin kuin yleensä. Olen hetero, joka on ihastunut
biseksuaaliin. Aluksi ajattelin, että vien vain turhaan aikaa koska olen hetero, eikä ihastuminen ehkä ole niitä
akuutimpia murheenaiheita ;P verrattuna muihin tilanteisiin, joita ei-heterot varmasti kokevat päivittäin
aivan erillä tavalla. Sain kuitenkin kokea hyvää kuuntelua ja keskustelua sekä toimivia ja rauhoittavia
ajatuksia, näkökulmia, neuvoja ja ehdotuksia. Minulle tuli sellainen olo, että sain aikaa juuri sopivan verran
keskustelulle, että tulin kuulluksi ja arvostetuksi. Ihan parhautta.
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. Ehkä voisitte kehittää jotain
aktivoivampaa säännöllisempäänkin kirjeenvaihtoon.
Oli oikein hyvää, asiallista palvelua. Aika voisi olla pitempikin, mutta ymmärrän että raha on tiukalla.
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.
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.

Sinuiksi-verkkopalvelun maantieteellinen peittoalue
Vuonna 2015 Sinuiksi verkkoneuvontapalvelussa kävi tutustumassa (selaili mm. vastauksia) lähes 25000
henkeä (viime vuonna
13000). 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.
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Sinuiksi-koulutukset ja -tapahtumat
Sinuiksi-hanke oli mukana 130 tilaisuudessa (edelliseänä vuonna 80). Näistä 90 oli koulutuksia niin
ammattilaisille, vapaaehtoisille kuin suurelle yleisöllekin eri puolella Suomea. Tietoiskujen ja koulutusten
aiheina olivat sensitiivinen kohtaaminen, hallittu ulostulo ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Lisäksi
hanke osallistui myös yli 40 muuhun tapahtumaan edistääkseen palvelun tunnettavuutta. Sinuiksi vieraili
mm. Oulussa, Seinäjoella, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Helsingissä, Jyväskylässä, Savonlinnassa, Kuopiossa,
Lapinlahdella, Janakkalassa, Kangasniemellä, Pajulahdessa, Valkeakoskella, Mänttä-Vilppulassa,
Varkaudessa, Rovaniemellä, Riihimäellä ja Turussa. Tapahtumalistaus löytyy vuosikertomuksen lopusta. Eri
tapahtumissa on arviolta tavoitettu yli 6100 henkeä.
Koulutuksista saatu palaute
Vuoden 2015 aikana tehdyistä koulutuksista saatiin 451 palautetta. Koulutukset koettiin mielekkäiksi,
osallistaviksi ja niiden sisällöstä pidettiin.

Vastasiko koulutus mielestäsi odotuksiasi?

4%
4 = Kiitettävästi
3 = Hyvin
45%

52%

2 = Tyydyttävästi
1 = Heikosti
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Otos kirjoitetusta palautteesta:









































Kiitos!
Luento oli mielenkiintoinen tällaisia pitäsi olla enemmän. Ja ihan yleisesti seksuaalisuudeen ja
seksuaalikasvatukseen liittyen. :)
Mielenkiintoinen ja valaiseva. Ei ahdistanut ollenkaan, vaikka itsellä hieman ennakkoluuloja onkin.
Ehdottoman tärkeä aihe!
Oli mukavaa, että koulullemme saatiin tällainen tilaisuus. Koska opintojemme aikana aihe ei ole noussut esiin
vielä.
Kokonaisuudessaan tilaisuus oli erittäin hyvä ja esitys selkä ja luoteva.
Näistä aiheista käytävää laaja-alaista keskustelua tulisi lisätä.
Kiitos tuhannesti! Erittäin valaiseva ja oivalluksia herättänyt tilaisuus!
Avoimuus ja tieto asioista tärkeää. Vieras asia pelottavaa.
Kiitos. Jatkakaa samaan malliin, ihan huikeita olette!
Erittäin hyvä tilaisuus. Kiitos!
Hyvä muistutus.
Kiitos. Avartava esitys!
Toivon, että näitä ohjaus/koulutus-tapahtumia järjestettäisiin jo peruskoulutuksen aikana.
Omaa työyhteisöä ajatellen, olisi hyvä olla tällainen ''koulutus''. Toivotaan, että joskus toteutuisi.
Luento oli hyvä (ja jatkossa tiedn mistä saan lisätietoa ja mihin voin olla tarvittaessa yhteydessä. Kiitos.
Hyvä mielenkiintoinen aihe, jota on hyvä tuoda jatkuvasti esille ja oikaista/selventää tietoa asiasta.
Kiitos, Mikko, kun tulit. Luot kivan keskustelu-ympäristön.
Kiitos esitelmöitsijälle! Puhut mukavasti ja asiallisesti vaikeista ja kipeistä asioista huumoria unohtamatta!
Erittäin paljon sai uutta tietoa. Kiitos paljon!
Kiitos paljon näistä ajatuksia herättävistä huomioista.
Aineistot ja aiheet oli varmasti hyvin kohdennettu kyseiselle ryhmälle, selkäesti ihmisillä oli paljon kysyttävää
ja vähän tietoa sellaisistakin asioista joiden luulin olevan jo yleistä tietoa. Itse opiskelen mm.
sukupuolentutkimusta ja queer-tutkimusta niin tuttua asiaa, MUTTA oli kivaa ja olen tyytyväinen silti että
osallistuin! Puutsydeemi oli todella hieno idea.
Hyvä luento ja tarpeellinen! Hyvin puhuttu!
Tarpeellinen! Loistavaa, että voi ottaa yhteyttä, mikäli kysymyksiä. Myös työn puolesta. Lisää aikaa! Hyvä
ilmapiiri luennolla.
Erinomaisesti järjestetty, hyvä että tällaisia järjestetään. Hyvää jatkoa!
Oli ihan mukava kuunnella, kun ei luettu pelkkää tekstejä van oli vapaata keskustelua.
Mahtavaa! Ei kun enemmän tällaisia. Avautuu suljetuimmat silmätkin.
Aamen.
Luennoitsija oli reipas ja rento. Kiitos.
Valtakunnallisempi, terkkareihin esitteitä, asiaa pitää enemmän ilmaista.
Mielenkiintoinen aihe. Mukava että oli mahdollisuus keskusteluun, eikä ainoastaan kuuntelu.
Kysymyksille olisi voinut olla enemmän aikaa.
Hyvin mielenkiintoista ja välitön tunnelma.
Liian lyhyt aika! Olisi paljon paljon kauemmin keskustellut asioista,
Enemmän keskustelulle olisi voinut olla aikaa. Työstö jatkuu.
Kiitos paljon! Rohkaisua työyhteisössä käsiteltyjä asioita varten.
Suuri kiitos! Tiedän omakohtaisesti kokemukset olivat avaavia myös. Ihanan keskusteleva ja helposti
lähestyttävä tuokio. Tärkeitä juttuja!
Keskustelu kiinnostavaa, näitä lisää ja toiminnallisuutta mukaan!
Sukupuolileikkauksista puhuttaessa alkoi melkein heikottaa.
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Osallistaminen tapahtumissa
Koulutuksia ja tempauksia toteutettaessa
on pyritty toimimaan kohderyhmän
ehdoilla. Osallistujilta on esimerkiksi
kysytty anonyymisti paperille koottuna,
mistä aihepiireistä he erityisesti
haluaisivat keskustella, jos koulutukselle
varattu aika on mahdollistanut
osallistamisen. Anonyymit kysymykset
tuovat näkyväksi todelliset aiheet iästä
tai esimerkiksi ammattitaustasta
riippumatta.
Toinen osallistamisen keino etenkin
suurissa yleisötapahtumissa ja ryhmissä on ollut Yhdenvertaisuuden puu -harjoitus, jossa kukin osallistuja
on voinut kirjata syyn, josta huolimatta haluaisi tulla pidetyksi. Harjoitus tekee näkyväksi
moniperustaisuutta ja monikerroksellisuutta, ilmentää ulostulon kokemusta, osallisuutta ja hälventää
sosiaalista etäisyyttä.

Puuhun listattuja asioita kertyi useita
satoja, niistä esimerkkeinä esim:

















MIELENTILASTANI
PÄIHDEONGELMISTANI
JUURETTOMUUDESTANI
HAJAMIELISYYDESTÄNI
ISOKOKOISUUDESTANI
LOKEROIMATTOMUUDESTA
HENGELLISESTÄ VAKAUMUKSESTA
EPÄVARMUUDESTA
ULKONÄÖSTÄ
SELLAISENA KUIN OLEN
TEHDYISTÄ VIRHEISTÄ HUOLIMATTA
HAAVOITTUVANA
ERILAISET TAUSTAT
LYHYYDESTÄ
TUNNEIHMISENÄ
ARVISTA

Sinuiksi-vertaisia koulutuksessa.
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Vastasiko chat-ryhmä mielestäsi tarkoitustaan?

4 = Kiitettävästi

33%

3 = Hyvin
2 = Tyydyttävästi
67%

1 = Heikosti

Sinuiksi-vertaistoimijat ja vertaisryhmät alueilla
Hanke järjesti vuonna 2015 kolme vertaiskoulutusta: chat-verkkokoulutuksen, puhelinvertaiskoulutuksen ja
yhteiskoulutuksen vuoden päätteeksi saaduista kokemuksista. Vertaiskouluttajakoulutukseen osallistui 25
henkeä. Vertaisilta on kerätty palautetta heidän saamastaan koulutuksesta ja työnohjauksesta.
Sinuiksi-chat-vertaisryhmät
Sinuiksi aloitti chat-vertaisryhmätoiminnan Tukinetin kanssa vuonna 2015, jotta jokaisella sateenkaarevalla
suomalaisella on mahdollisuus kotipaikastaan riippumatta saada ajantasaista ja suoraa tukea. Sinuiksichattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoliidentiteettinsä kanssa. Kaikkia chattejä vetävät Sinuiksi-palvelun kouluttamat vertaisohjaajat. Chat-kertoja
oli yhteensä 42 ja niissä oli yhteensä 286 käyntiä.
Sateenkaarevia keskusteluryhmiä oli neljästä eri kategoriasta:
1. Sateenkaarinuorten keskustelu
Päivät: 14.4., 21.4., 19.5., 9.6., 16.6., 14.7., 21.7., 11.8., 18.8., 8.9., 15.9., 6.10., 13.10., 10.11.,
17.11., 8.12., 15.12.
2. Transihmisten ja sukupuoltaan pohtivien keskustelu
Päivät: 27.4., 25.5., 29.6., 27.7., 31.8., 28.9., 26.10., 30.11., 28.12.
3. Avoin keskustelu seksuaalivähemmistöille
Päivät: 4.5., 1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.
4. Hengellinen keskustelu
Päivät: 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 1.9., 1.10., 3.11., 1.12.
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Sinuiksi-puhelinvertaiset - vertaisvälitys
Sinuiksi-tuki- ja neuvontapalvelun kautta pääsee
keskustelemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön tai
näiden läheisiin kuuluvan vertaisen kanssa. Alla on lista tällä
hetkellä mukana olevista eri-ikäisistä ja -taustaisista
puhelinvertaisistamme, 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:










Jonsu: ”Parinkympin pykälän ohittanut nuori homomies. Olen elänyt jo useamman vuoden vakavassa
parisuhteessa. Koen vahvasti kuuluvani homo-lokeroon ja minulle se tuo tietynlaista turvaa ja varmuutta.
Keskustelen mielelläni ulostuloon, homoseksuaalisuuteen ja sen alakulttuureihin liittyvistä aiheista sekä
kiusaamiskokemuksista ja mielenterveysasioista.”
Karoliina: ”Olen 71-vuotias transvestiittimies, olen tullut kaapista vasta 3-4 vuotta sitten. Ikääntyminen on
tärkeä aihe. Uskon ymmärtäväni myös nuoria, olenhan ihmetellyt itseäni murrosiästä alkaen.”
Lauri: ” Olen keski-ikäinen mies, ja määrittelen itseni biseksuaaliksi. Keskustelen mielelläni myös hengellisistä
kysymyksistä, sillä omaan ulostulooni vaikutti keskeisesti uskonnollinen taustani.”
Laura: ”Hei. Olen 37-vuotias nainen Sisä-Suomesta. Olen seksuaaliselta suuntautumiseltani aseksuaali ja
annan mielelläni vertaistukea aseksuaalisuuteen ja aromanttisuuteen liittyvissä aiheissa kuten yhteiskunnan
ja läheisten aiheuttamista paineista ja oikeudesta olla oma itsensä. Keskustelen mielelläni myös vetovoiman
ja tunteiden kohentumisesta eri sukupuolen ihmisiin, ja sen tuomista haasteista määritellä omaa
suuntautumista.”
Mari: ”Olen 48-vuotias nuoren aikuisen homomiehen äiti. Olen aina pitänyt itseäni hyvinkin avarakatseisena,
mutta kuitenkin poikani homous herätti aikoinaan minussakin monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Nykyään olen
asian kanssa sinut ja koen, että oma maailmankuvani on entisestään avartunut. Minulle voit soitella, jos sinua
mietityttää lapsesi seksuaalisen suuntautumisen mukanaan tuomat tunteet suhteessa äitiyteen,
parisuhteeseen, lapsen sisaruksiin tai ympäristön reaktioihin. Kuljen mielelläni rinnallasi kappaleen matkaa
jakaen kokemuksia ja ajatuksia.”
Moppe: ”Heippa! Olen kohta viiskymppinen nainen. Minun kanssani voi keskustella suomeksi ja ruotsiksi
hengellisyydestä ja seksuaalisuudesta, lastenkasvatuksesta ihan raskauksista, synnyttämisestä ja
imettämisestä teinikriiseihin ja tyhjän pesän aiheisiin asti, biseksuaalisuudesta, parisuhdevaikeuksista,
kirkoista, uskonnoista, pakanuudesta ja bdsm-aiheista. Olen opiskellut seksuaalineuvontaa, opiskelen
teologiaa. Ihmisten kaikenkarvaiset halut, unelmat ja mieltymykset liittyen sekä uskoon että seksiin ovat
tuttuja asioita. Oikeus mielen ja ruumiin mielihyvään ja terveyteen ovat minulle ensisijaista. Puhelinvertaisena
kuuntelen ja tuen.”
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Pirjo 40v: ”Keskustelen mielelläni vanhempien kanssa, joilla on sateenkaarilapsi/- nuori. Oma nuoreni on
transpoika, jonka kanssa olemme luoneet uutta ja toisenlaista, mutta yhteistä tarinaamme kohta 4 vuoden
ajan. Hän aloitti transprosessin ollessaan yläasteella, olimme aavistaneet hänen tilanteensa jo noin 10
vuoden ajan. Meille asia toi tullessaan monia erilaisia tunteita, tärkeintä on ollut nähdä, että omat huolet ja
pelot eivät ole käyneet toteen ja elämä kantaa nuorta hyvin. Keskustelen mielelläni myös aiheesta, josta ei
juurikaan kirjoiteta tai puhuta. Puolisoni tuli kaapista ulos 4 avioliitovuoden jälkeen ja olemme nyt avioeron
jälkeen olleet 15 vuotta parhaat ystävät. Itselleni asia oli yllättävä ja alkuhämmennyksen jälkeen löysimme
yhteisen tavan jatkaa eteenpäin vanhempina lapsillemme parisuhteen kariutumisesta huolimatta – ilman
katkeruutta tai syyllisyyttä /syyllistämistä.”
Raimo: ”Olen 64-vuotias. Minulla on kokemusta erilaisista mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä. Olen
tehnyt työtä vertaistukihenkilönä mielenterveysasioissa nyt kahdeksan
vuotta. Keskustelen mielelläni parisuhdeasioista oman pitkän kokemuksen
pohjalta. Samoin minulle ovat tuttuja omaan seksuaaliseen identiteettiin
liittyvät vaiheet ja kysymykset, myös sm, leatherman ja porno. Tämä myös
oman kokemuksen pohjalta. Myös seksuaalihyvinvointiin ja ikääntymiseen
liittyvät asiat ovat minulle omakohtaisesti tuttuja.”
Roni: ”Olen 33 vuotta vanha, cp-vammainen, pyörätuolia käyttävä homo,
joka on toiminut vertaisena pitkään muissa järjestöissä.”
Satu Elena: ”Hei! Olen -63 syntynyt nainen, taustaltani transsukupuolinen,
korjausprosessin pitkän tien taivaltanut. Arvostan naista itsessäni ja
kunnioitan sitä historiaa joka minut tähän muovasi. Olen tuntenut aina
vahvasti siten, että ihminen saa olla, elää ja rakastaa kuten oma sydän sanoo.
Huomasin tosin varhain että se ei pelkästään ole oma asiani, vaan koskettaa
monin tavoin läheisiä ihmisiä. Perhe ja parisuhde ovat hyvin tärkeitä
elämässä… silloinkin kun sukupuoli on korjaustilassa. Olen ollut aiemmin
vertaistuki-ja yhdistystoiminnassa, liittyen moninaisuutta koskeviin kysymyksiin, erityisesti transihmisten
kohdalla. Olen saanut myös kouluttautua tukihenkilö- ja seksuaalineuvontatyöhön. Pohditaan, keskustellaan
ja kuunnellaan. Kuljetaan kappaleen matkaa samaa polkua tällä elämän mittaisella, sateenkaaren
värittämällä… moniNaisella matkalla.”
Sisu: ”Olen panseksuaalinen, transtaustainen mies ja tullut kaapista varmasti 100 kertaa, eikä riitä. Olen
kärsinyt yksinäisyydestä, masennuksesta ja koulukiusaamisesta. Olen käynyt läpi transprosessin ja tutustunut
moniin erilaisiin vertaistuen muotoihin siinä samalla. Tällä hetkellä tutkiskelen, millaista elämä on kaiken
tämän jälkeen.”
Tane: ”Olen akateemisesti koulutettu homo. Opiskelu aikoina isossa kaupungissa oli aikaa viettää
vapaamuotoista elämää, mutta muutettuani pienelle paikalle, jouduin kiusatuksi kaapista ulostuloni myötä.
Tuostapa seurasi päihteillä helpoitettu elämän hakeminen ja työn yhdistäminen. Seurauksena masennus ja
ahdistus, jotka edelleenkin vaivaa.”
Umma: ”Hei. Olen 61-vuotias lesbo. Olen raitistunut alkoholisti ja annan mielelläni vertaistukea tähän
liittyvissä kysymyksissä. Oma kaapista ulostuloni ja oman identiteetin löytyminen olivat tärkeitä uuden
päihteettömän elämän alkamiseksi. Uskonto ja hengellisyys merkitsevät minulle myös paljon, joten
keskustelen mielelläni myös niistä. Mielenterveysongelmat ovat myös lähellä sydäntäni.”
Ville: ”Olen 54-vuotias ja olen ollut avoliitossa 16 vuotta josta rekisteröidyssä parisuhteessa 11 vuotta. Olen
toiminut pitkään vertaisena ja mielenterveyden moniongelmaisuus on minulle henkilökohtaisesti tuttua.
Keskustelen mielelläni perheessä kohdatuista haasteista mm. narsismista ja alkoholismista sekä muuttuvista
elämäntilanteista pitkällä elämänkokemuksella höystettynä. Keskustelen mielelläni myös seksuaaliseen
hyvinvointiin liittyvistä ongelmista omakohtaisen kokemuksen pohjalta.”
Vikke: ”Olen muunsukupuolinen, kokemukseni sukupuolesta on liikkuva. Voin eläytyä ”feminiinisiin” ja
”maskuliinisiin” rooleihin, mutta en koe olevani mitään sukupuolta. En tarvitse korjaavia hoitoja.
Muunsukupuolisuusteeman lisäksi keskustelen mielelläni hengellisistä/kristillisistä kysymyksistä, koska olen
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pitkään joutunut etsimään paikkaani evankelis-luterilaisessa kirkossa muunsukupuolisena ja kohtaamaan
kovat normipaineet. Toivon vertaisena pystyväni auttamaan myös ruumiillisuuteen ja muunsukupuoliseen
seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.”

Kuva on Hämeenlinnan kumppanuustalolta, jossa
sateenkaarivertaisryhmä kokoontuu kahden viikon välein.
Yksi perushavainto uutta vertaisryhmää perustettaessa oli
välittää tieto mahdollisimman helposta
saavutettavuudesta. Paras vaste saatiin, jos osoitteen ja
avattujen tulo-ohjeiden lisäksi tiedotteessa oli mukana
kuva tapahtumapaikasta, tieto keneltä saattoi kysyä
lisätietoja ja että paikalle voitiin myös saattaa.

Alueelliset vertaisryhmät Hämeenlinnassa ja Seinäjoella
Sinuiksi-hanke auttoi perustamaan sateenkaarivertaisryhmät Hämeenlinnaan ja Seinäjoelle. Kumpikin
ryhmä on tarkoitettu eri-ikäisille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville, ja ne kokoontuvat
säännöllisesti ja tavoittavat hyvin alueen sateenkaari-ihmisiä. Lisäksi Kajaanissa käynnistettiin kokeilu
sateenkaariryhmästä.
Seinäjoen vertaisryhmät kokoontuivat torstai-iltaisin 43 kertaa (lähes 320 käyntiä) ja lauantaisin 22 kertaa
(n. 220 käyntiä). Hämeenlinnan vertaisryhmä puolestaan kokoontui syyskaudella kahdeksan kertaa (n. 64
käyntiä).

Vastaako vertaisryhmä mielestäsi
tarkoistustaan?

Kiitettävästi
40%
60%

Hyvin
Jotenkuten

Ei. Kerro miksi ryhmä ei vastaa
tarkoitustaan:
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Sinuiksi-hanke on palveluun tulleiden
yhteydenottojen mukaan auttanut
paikallista ryhmätoimintaa erityisesti
alueilla, joilla ei toimi omaa Setan
paikallisyhdistystä.
Hanke tekee yhteistyötä myös
paikallisyhdistysten kanssa – tarjoaa
ryhmänvetäjille työnohjausta ja
vastaa yhdistyksien välittämiin
yhteydenottoihin.
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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
ovat: Didar-hanke, Ehyt ry, Exit ry, Föräldrar till hbt barn rf, Hiv-tukikeskus, Kataja ry, Malkus ry, Protukipiste, Positiiviset ry, Rikosuhripäivystys, Sateenkaariperheet ry, 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.

Keskeiset aineistot: Tietopankki ja Kaapista ulos-tulo-opas
Hanke on tallentanut lähettäjän luvalla valtaosan verkon kautta tulleista kysymyksistä rohkaisuksi muille
vastaavien asioiden kanssa painiville. Vastauspalsta on Siniksi-verkkosivun tärkein tuotos.

Muut aineistot:





Ulostulo-opas (24 sivua) – ilmestyy vuonna 2016 syksyllä.
Yhteistyöoppaat: Lupa kysyä -kampanja, seksioppaat mm. hiv-tukikeskuksen kanssa yhteistyössä
Verkkokyselyt kohderyhmälle ja terveydenhuollolle, jotka lanseerataan tänä vuonna
Syrjintä-kielto-opaste
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Omakohtaiset ulostulotarinat, tällä hetkellä kokemustarinat:
o Lesbon ulostulo
o Aseksuaalisuus
o Myöhäisherännäinen
o Transsukupuolinen
o Moninaisuutta toisin
o Kiusatun homon tarina
o Herääminen biseksuaalisuuteen
o Suuntautumisen liukuminen
o Tyttöilyn ihanuus
o Puolisoni olikin homo
o Kun lapseni tuli ulos
o Hengellisyys ja sateenkaarevuus
o Eheytetyn selviytymistarina

Hanke tuottaa oppaan turvallisesta ulostulosta. Oppaan kirjoittaminen käynnistettiin loppuvuodesta 2014
ja työ jatkui 2015. Opas on saatu valmiiksi ja se on kommenttikierroksella yhteistyötahoilla.
Hanke aloitti myös koota verkkokyselyjä, joissa keskitytään sensitiiviseen kohtaamiseen
terveydenhuollossa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville tehdään kysely kaappi-kokemuksista
vuonna 2016.
Hankkeen medianäkyvyys

Hanke saa paljon näkyvyyttä Ranneliike-yhteistyönsä kautta. Hankkeella on oma verkkosivu, Facebook-sivu,
jolla on yli 850 tykkääjää sekä Instagram- ja Twitter-tilit.
Sinuiksi-hanke sai hyvin näkyvyyttä sanomalehdissä, aikakauslehdissä, verkkojulkaisuissa ja televisiossa.
Mediaosumia oli kaikkiaan yli 20, joista merkittävimpiä olivat MTV kolmen verkkouutissarja sekä
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Maaseudun tulevaisuuden laaja artikkeli. Hanke piti omaa vastauspalstaa Kalle-lehdessä aina lehden
julkaisun päättymiseen asti. Yle uutisoi hanketta eri näkökulmista toistuvasti mm. radiossa ja
verkkouutisissaan.
Uutislistaus:

























Maaseudun tulevaisuus 18.6. ” Karjakko tuli kaapista ja elämä jatkuu”:
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maaseutu/karjakko-tuli-kaapista-ja-el%C3%A4m%C3%A4-jatkuu1.124119
YLE: Lapsen homous monelle vanhemmalle edelleen vaikea pala (18.2.2015)
http://yle.fi/uutiset/lapsen_homous_monelle_vanhemmalle_edelleen_vaikea_pala/7810221
Vanhempien on vielä vaikea saada tukea, kun lapsi tulee kaapista (14.4.2015 | STT):
http://www.sss.fi/2015/04/vanhempien-on-viela-vaikea-saada-tukea-kun-lapsi-tulee-kaapista/
Voima-lehti: Pitkien homoliittojen liima, 2/2015
Kansanuutiset: http://www.kansanuutiset.fi/kulttuuri/kulttuuriuutiset/3304532/miehet-ihailevat-miehisyytta
Ranneliike: http://ranneliike.net/teema/missa-viipyvat-kuvalliset-lesboikonit-ja-niiden-tekijat?aid=11522
MTV 3 – verkkouutisten sarja, joka toistuu radio Novassa:
http://www.mtv.fi/lifestyle/tunteet/artikkeli/taydellinen-itsemaaraamisoikeus-vain-sina-voit-maarittaaoman-sukupuoli-identiteettisi/4728200
http://www.mtv.fi/lifestyle/tunteet/artikkeli/mies-ja-nainen-eivat-ole-ainoat-sukupuolet-kaksijakoisuustekee-maailmasta-kapean/4728578
http://www.mtv.fi/lifestyle/tunteet/artikkeli/asiantuntija-vaatii-suurta-kansalaisrohkeutta-maarittaasukupuolensa-avoimesti/4728606
Kalle-lehti: vastauspalsta
Sastamalan Alueviesti (18.2.2015): Suutelua ja halailua
Yle, Joensuu: 5.5.2015 ” Sateenkaarinuori, näin tulet kaapista ulos turvallisesti”:
http://yle.fi/uutiset/sateenkaarinuori_nain_tulet_kaapista_ulos_turvallisesti/7970158
H-lehti, pride-numero: Kaapista ulostulosta: https://issuu.com/helsinkipride/docs/h_lehti_2_15
Hesetan blogi
Radio Helsinki: Päihteet ja seksuaalinen suuntautuminen (syksyllä 2015)
Hämeenlinnan sanomissa juttu paikallisryhmästä
Hämeenlinnan pride-uutisointi
Seinäjoen ryhmän uutisointi
Kipunoita (Taimi ry) 4/2015: Sinuiksi tulemisesta
10.11. Tampereen Radio: haastattelu ulostulosta
Yle 22.11.2015: ”Irakilainen homo joutuu pelkäämään vastaanottokeskuksessa Suomessa”:
http://yle.fi/uutiset/irakilainen_homo_joutuu_pelkaamaan_vastaanottokeskuksessa_suomessa/8453642
Ranneliike-uutiset:
o Sinuiksi-chat: http://ranneliike.net/teema/sinuiksi-chatit-tavoittavat-kaikkialla-suomessa-tuki-janeuvontapalvelua-laajennetaan?aid=11999
o Kaapin paikka: itsemäärittelyn vapaus: http://ranneliike.net/teema/sateenkaarilippu?aid=1106
o Vertaispuhelin: http://ranneliike.net/teema/sinuiksi-vertaispuhelin-tuo-mahdollisuuden-jutellaluottamuksellisesti?aid=12023
o Valtakunnallisessa Sinuiksi-hankkeessa näkyvät hlbtiq-kiintiöpakolaisuus ja –turvapaikanhakijat:
o Chatit: http://ranneliike.net/teema/nuoria-sateenkaari-ihmisia-tukevat-sinuiksi-chatit-kaynnistyvattukinetissa?aid=11670
o Anna palautetta: http://ranneliike.net/teema/sinuiksi-palvelu-kaipaa-palautetta-siihen-vuonna2014-yhteytta-ottaneilta?aid=11649

Hanke toteutti mittavat massapostitukset kaikkiin maan kirjastoihin, nuorisotoimiin, kuntiin sekä
terveyskeskuksiin. Kirjeitä lähti useita tuhansia. Kirjeessä toivottiin hankejulisteen kiinnittämistä
ilmoitustauluihin, jotta tieto palvelusta tavoittasi ne, jotka eivät käytä verkkoa. Pelkästään MTV lifestyle verkkosivusto tavoittaa 695000 henkeä, Maaseudun tulevaisuus 333 000 lukijaa, joten arviolta eri
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medioiden yhteenlaskettu levikki- ja kuuluvuusalue on noin miljoona henkeä. Hankkeella on oma
viestintästrategia ja erillinen sosiaalisen median saavutettavuussuunnitelma (SEO).
Sinuiksi-osahankkeet
 Yhteistyöverkosto mm. polku turvakotiin ulostulotilanteissa
 Yhteistyöaineistot: seksiopas hiv-tukipisteen ja Transtukipisteen kanssa yhdessä.
 Käynnistettiin ohjeiden Maahanmuuttovirastolle (Migri) seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön
kuuluvien turvapaikanhakijoiden kohtaamisesta
 Sanastotyöryhmä Setassa – kattojärjestön käyttämä sanasto päivitetään vastamaan kohderyhmän
käyttämiä termejä ja kuvastamaan paremmin itsemäärittelyn kokonaiskirjoa
 Oikeusministeriön Syrjintä-kyselyyn osallistuminen
 Opinnäytteet: terveydenhuollon ammattilaisten kysely, opettajien sateenkaarevuus,
sateenkaarilasten kohtaama kohtelu
Keskeiset tulokset
Keskeisenä tuloksena on kehittää toimiva, kynnyksetön valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu
(www.sinuiksi.fi) joka auttaa seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevissa kysymyksissä
ympäri Suomen. Valtaosa kysymyksistä liittyy kaapista ulostuloon, sosiaalisiin paineisiin, itsemäärittelyyn ja
tarpeeseen saada tukea omaan elämänhallistaan.
Ammattilaisten tarjoama verkko- ja puhelintuki on kustannustehokas ja kevyt tapa tukea tilanteessa, joka
voi herkästi johtaa syrjäytymiseen, itsetuhoisuuteen tai muuhun taakoittumiseen. Tuki- ja neuvontapalvelu
tavoittaa kohderyhmänsä eli eri-ikäiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat sekä heidän
omaisensa ja läheisensä. Verkkosivulla vieraili yli 25000 kävijää.
Vuoden 2015 aikana palvelun työntekijöille lähetettiin yli 800 kysymystä. Saadun palautteen perusteella
palvelu koetaan asiantuntevaksi ja hyödylliseksi.
Hanke on kouluttanut 25 vertaistoimijaa, jotka toimivat verkkovertaisina ja puhelinvertaisina. Etenkin
verkkovertaistoiminta tavoittaa kohderyhmän hyvin.
Hanke perusti vertaisryhmät Hämeenlinnaan ja Seinäjoelle. Näillä alueilla ei ole omaa alueellista Setan
jäsenjärjestöä.
Tuki- ja neuvontapalvelu järjesti tai osallistui yli 130 koulutukseen ja tapahtumaan eri puolilla Suomea.
Tietoiskujen ja koulutusten aiheina olivat sensitiivinen kohtaaminen, hallittu ulostulo ja seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöt. Eri tapahtumissa on arviolta tavoitettu yli 6100 henkeä. Hanke on saadun
palautteen mukaan lisännyt sensitiivisen kohtaamisen osaamista eri järjestöissä ja terveydenhuollossa,
jolloin mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa laajenevat valtavirtaistumisen myötä.
Hankkeen yhteistyöverkosto laajeni. Hanke on koonnut ja tuottanut tietoa. Keskeisimpänä
aineistotuloksena on syntynyt Turvallisen ulostulon opas sekä tietopankki, johon kootaan tietoa ja
kokemuksia ulostulosta.
Hanke saavutti laajaa medianäkyvyyttä mm. verkkouutisissa, radiossa ja printtimediassa. Eri medioiden
yhteenlaskettu levikki- ja kuuluvuusalue kattaa yli miljoona henkeä.
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Liitteet: Tapahtumalistaus vuonna 2015
 7-9.01. Lääkärimessut Pasilassa: osasto (100)
 7-9.01. Lääkärimessut Pasilassa: luento (60)
 20.01. Koulutus: Tamk: terveydenhuollon opiskelijat (nuoret, perhetyö) (20)
 21.01. Avita kaveri: vertaisohjaajien ohjaaja-kurssi (3 osaa) (20)
 28.01. Koulutus: Tamk: vanhustyön opiskelijat(18)
 30.01. Setlementin Didar-hanke (kunniakulttuuri), tutustumassa(10)
 03.02. Mattilan talon kutsu tutustumaan(5)
 09.02. koulutus: nuorisoterveydenhuollosta, kaupungin kutsumana (mm. yths) (80)
 13.02. Hamk -koulutus, Hämeenlinna (40)
 16.02. Järvenpään sosiaalisairaala: päihdeyhteistyö (3)
 17.02. Sastamalan nuorisotoimi: seksipaneeli(15)
 18.02. Avita kaveria –koulutus (Artteli) (20)
 18.02. TAYKin vieraana, Yliopisto(16)
 21.02. Chat-koulutus sinuiksi-vertaistukihenkilöille/Tukinet/Poikien talo
 22.02. Artic pride rovaniemi: sateenkaarilasten vanhempien tapaaminen(3)
 25.02. Chillhouse Tampereella (100)
 03.03. SPR nuoret (20)
 06.03. Rasmuksen verkostokokous (10)
 11.03. Valtiopin opiskelioille/UTA: luento oikeudenmukaisuudesta (20)
 16.03. Tampereen nuorisopalvelujen koulutuspäivä: ”6 tarinaa kohtaamisesta” (30)
 16.03. Vaalipaneeli: Humanitaarinen siirtolaisuus ja Suomi. Tilaisuuden järjestävät: Suomen
Pakolaisapu, Tampereen Rasmus ja Pirkanmaan Seta. (40)
 17.03.Terveysneuvontapäivä: – yhdenvertaisuuden edistäminen klo 10–12 Hervannan kirjasto(5)
 17.03.Terveysneuvontapäivä: – yhdenvertaisuuden edistäminen klo 13.30–15.30 K-Länsiportti,
Tesoma(5)
 19.03. Terveysneuvontapäivä: – yhdenvertaisuuden edistäminen klo 10–12, Kalevan kirkko(6)
 19.03.Terveysneuvontapäivä: – yhdenvertaisuuden edistäminen klo 13.30–15.30, Metso(4)
 19.03. Yhdenvertaisuus, STM-koulutus (Samuel) (30)
 19.03.Seminaari: mikä muuttuu uusien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain myötä? (40)klo 15–18
Aleksis Kiven katu 14–16. Tilaisuuden järjestävät: Tampereen kaupunki, Tampereen Rasmus,
Pirkanmaan Seta, Tampereen Kynnys
 20.3 Leijonasydän- Asennetalkoot ja yhdenvertaisuus paneeli – elokuvailta Klo 17–21 Niagarassa,
2€/lippu(100)
 21.03 Yhdenvertaisuusmarssi, klo 14.30–15.00 (1000)
 22.03. Inkeriläisiltapäivä(8)
 23.03. Hämeenlinnan vaalipaneeli(30)
 27.03. Sivarikeskus(40)
 10.04. Riihimäen vaali-ilta(20)
 11.04. Mad pride(100)
 15.–16.4. Seinäjoen nuorisomessut: osasto(100)
 15.04. Luento hallittu ulostulo: klo 14.15-15.15 (80)
 16.04. Seinäjoen ryhmä torstai-iltana(20)
 17.04. Tamk/Ratia(20)
 18.04. Hiv/Spr, Tampere(40)
 21.04. Kangasalan nuorisotoimi/Ruutana(10)
 23.04. STM/Kuopio, yhdenvertaisuus (Samuel) (30)
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23.04. Ehyt: some-vierailu kolmessa eri foorumissa(30)
24.04. Tamk/Saattohoitajat(25)
27.04. Spr:n turvatalojen koulutus(7)
28.4. Kangasalan nuorisotoimi/Suorama(5)
29.04. Avita kaveria -koulutus(20)
04.05. Joensuussa toukokuussa, Hohto-pride(25)
6-7.05. Tervesos, Jyväskylässä (osasto) (100)
08.05. Väestöliiton koulutus, alustus, Oulussa(80)
14.05. Tampereen sosiaalifoorumi (pöytä) (20)
16.05. Sinuiksi-puhelinvertaistukikoulutus
18-25.05. Sepäse
20–21.05. Päihdepäivät: oma työryhmä: seksi ja päihteet: kulttuuritalo, hki(80)
17.05. Homo- ja transfobianvastainen päivä Malkuksen kanssa(20)
02.06. klo 16.30 Sukupuolen moninaisuus, itsemäärittelyn oikeus ja sensitiivinen kohtaaminen
Pantin auditoriossa(40)
02.06. klo 18.30 Pirkanmaan Setan Transkahvila Puhetta seksistä (20)
05.06. syvältä – iloinen anaaliseksityöpaja (20)
04.06. klo 18.30 Raamatulla päähän -paneeli Suurella sydämellä -klubilla (10)
06.06. klo 14.30 Yhdessä olemme enemmän -pridemarssi(500)
06.06. klo 15.30 Päätapahtuma Laikunlavalla – Leimautumisjuhlat (200)
06.06. klo 20–21: Romeot ja Juliat sekä Varjoelämää: Sinuiksi-Sateenkaari-teatteri-iltamat Hällänäyttämöllä (20)
11.06. Sivarikeskus(40)
16.06. Seinäjoen Olkarin yhdenvertaisuusperehdytys(10)
24.06. klo 19- Keskustelutilaisuus: Tuki sielulle ja suhteelle (30)
25.06. klo 16-18 Nuorten Pride: Seksuaalisuus ja suhteet- työpaja(10)
26.06. klo 18-20 Seksuaalisuus ja suhteet- työpaja (kaiken ikäisille) (10)
26.06. Protuleiri Janakkalassa (20)
27.06. klo 12- Sinuiksi mukana pride-kulkueessa Seta-blokissa. (1000)
27.06. Sinuiksi mukana pride-puistotapahtumassa Setan kanssa. (200)
27.06. Kanganniemi pride(50)
28.06. klo 13-15 Nuorten Pride: Sateenkaarilasten ja -nuorten vanhempien tapaaminen (10)
01.08. Hämeenlinna pride: Marssi, päätapahtuma ja paneeli (300)
04.08. sivarikeskus (40)
15.08. Turku pride (100)
19.08.Takk(20)
18.08. Romeot ja Juliat x 4
13. - 15.8.2015 Joensuun Parafest -kulttuuritapahtuma
21.08. Protukipisteen tapaaminen Hkissä(6)
25.08. Arabiankielinen transryhmä tampereella (20)
29.08. UUT (20)
03.09. YTHS/Hki (30)
04.09. Ei rasismille-tapaaminen Tampere (10)
07.09. Avita kaveri-koulutus vertaisille (20)
09.09. Hämeenlinnan vertaisryhmä (12)
10.09. Itsemurhamarssi(20)
11.09. Kunniakulttuuriverkosto (10)
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12.09. SPR (Päihde) Varkaus (20)
16.09. Eduskunta –opetusministeri (10)
21.09. Avita-koulutus (20)
22.09. Sairaanhoitopiirin koulutuspäivä, Oulu (50)
26.09. Hiv-spr:Turku, (40)
28.09. Väestöliitto, vammaisuus, hki (90)
28.09. Avita kaveria-koulutus (20)
07.10. Asiantuntijatapaaminen
08.10. Seinäjoen ryhmä (15)
10.10. Pajulahti: Nuorten Sateenkaarifoorumi (40)
13.10. Turvapaikkatyöryhmä/Heseta (10)
22.10. Sivarikeskus (40)
22.10. Seinäjoen ryhmä (20)
23.10. Mänttä-vilppulan vastaanottokeskus (25)
24.10. Rauhanturvaajien tapahtuma (20)
25.10 Partiopäivät, Riihimäki, (500)
26.10.Takk (20)
27.10. Tredu/vierailu toimistolla (20)
29.10. Allianssin nuorisofoorumi (30)
30.10.Turun nuorisotoimi (20)
04.11. Valkeakosken Aspa (20)
05.11. Savonlinnan lähihoitajat aamupäivä (40)
05.11. Savonlinnan lähihoitajat iltapäivä (40)
07.11. Rovaniemi, hiv-spr (20)
17.11. Hämeenlinnan vertaisryhmä (12)
18.11. Normaalikoulun ihmisoikeuskurssi (20)
20.11. Sivarikeskus (45)
00.11. Transhelsinki
00.11. Transhelsinki
26.11. Kaupin vastaanottokeskuksen koulutus(12)
27.11. Human right film Festival: Islam (20)
27.11. Human right film Festival: Se on vain koko elämä (20)
28.11. Human right Film Festival (10)
28.11.-29.11. Edustajakokous (esittelypöytä ja alustus) (100)
01.12. Hiv-päivä (5)
02.12. Nokian spr:n nuoret (15)
05.12. Sinuiksi-vapaehtoisten koulutus
06.12. monikulttuurinen itsenäisyyspäivä (20)
12.12. Syyskokous (20)
16.12. Sivarikeskus (40)
17.12. Aseksuaalisuusilta (8)
130 tapahtumaa, Tavoitettu: 6058
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