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Ehdotus Kevätkokoukselle – 2021 

 

Pirkanmaan SETA ry:n toimintakertomus 

2020 
Alkusanat: Pirkanmaan SETA ry on perustettu vuonna 1973. Se on kansalais-, ihmisoikeus- ja sosiaalialan 

järjestö, jolla on sekä paikallista että valtakunnallista toimintaa. Yhdistys hallinnoi Sinuiksi-palvelua 

(www.sinuiksi.fi). Neuvonta- ja sosiaalipalvelujemme ensisijainen tavoite on tukea seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvia, omaa identiteettiään ja seksuaalisuuttaan pohtivia sinuiksi itsensä 

kanssa tulemisessa. Lisäksi pyrimme edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista riippumatta 

seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta sekä vaikuttamaan 

yhteiskunnan rakenteisiin ja yleiseen asenne- ja mielipideilmastoon rakentavassa hengessä.  

Vuosi 2020 oli koronaepidemian vuoksi yhdistykselle poikkeuksellinen vuosi. Leimarit-bileitä ei voitu 

maaliskuun jälkeen järjestää. Manse-pride -viikko pidettiin etänä yhdessä Tampereen kaupungin 

nuorisopalvelujen kanssa. 8.-luokkalaisten Sepäse-työpajatoiminta peruuntui keväältä, mutta toteutui 

syksyllä. Yhdistyksen järjestämää vertaisryhmätoiminta jatkui osin osallistujarajoituksien ansiosta 

toimistolla, osin etänä. Valtakunnalliseen toimintaan kuuluuvat Sinuiksi-päivystys, etävastaanotto ja 

anonyymit chat-vertaisryhmät tavoittivat tukea tarvitsevia ympäri Suomen tavallistakin laajemmin, sillä 

palveluihin saattoi hakeutua epidemiasta huolimatta. Yhdistyksen syyskokous hyväksyi ensimmäisen kerran 

yhdistyksen uudet säännöt, nimenmuutosesityksen ja Pirkanmaan SETA ry:n tukisäätiö - Vagabondi-säätiön 

perustamissuunnitelman. Säätiölle on tarkoitus luovuttaa Pirkanmaan SETA ry:n omaisuus. 

Säätiösuunnitelmaa on valmisteltu yhdessä lakimiehen kanssa. Päätökset ovat niin merkittäviä, että ne 

tarvitsevat vielä toisen vuosikokouksen vahvistuksen tullakseen voimaan. 
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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. Pirkanmaan SETA ry:n selvitys edellisen 

vuoden toiminnasta on yhdistyksen perustamisesta eli 1970-luvun alusta lähtien ollut säännöissä nimeltään 

toimintakertomus. Tämä dokumentti on ennemminkin vuosikertomus, selvitys edellisen vuoden 

toiminnasta. 

 

 

Yhdistyksen toimi- ja muut tilat  
Yhdistys on syrjinnästä vapaa alue. 
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Yhdistykselle oli myönnetty STEA:lta kohdennettu avustus esteettömiä vuokratiloja varten. Yhdistys muutti 

kesäkuussa 2018 samoihin tiloihin yhdessä Hivpointin Tampereen toimipisteen ja Malkus ry:n Taakasta 

voimavaraksi -hankkeen kanssa. Osoitteemme on Pirkanmaan SETA ry, Näsilinnankatu 48 E, 33200 

Tampere. Postitusosoite on PL 97, 33101 Tampere. 

Tiloissa on työntekijöille omat työpisteet ja kaksi kokoontumistilaa vertais- ja toimintaryhmille. Tilat ovat 

esteettömät.  

Yhdistys vuokraa omistamaansa, aiemmin omassa käytössä ollutta, toimistohuoneistoa Tampereen 

keskustassa Kuninkaankadulla. Yhdistyksen Hallituskadulla sijaitsevan vuokra-asunnon pankkilaina 

maksettiin suunnitellusti loppuun joulukuussa 2019. Asunto on remontoitu vuonna 2017. Lisäksi yhdistys 

otti lainaa ja osti huhtikuussa 2020 sijoitusasunnon Koulukadulta. Lainojen lyhennykset ja korot sekä 

kaikkien osakehuoneistojen hoito- ja korjausvastikkeet katetaan saatavilla vuokratuloilla. 

Yhdistyksen hallinto: hallitus ja talous 
 

Koronaepidemian vuoksi laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista 

vahvistettiin 30.4.2020 koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi. Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 

epidemiasta johtuen vasta 22.09. ja syyskokous 12.12. Syyskokous toteutettiin osin etäkokouksena. 

Syyskokous hyväksyi ensimmäisen kerran yhdistyksen uudet säännöt, nimenmuutosesityksen ja Vagabondi-

säätiön perustamissuunnitelman. Päätökset ovat niin merkittäviä, että ne tarvitsevat vielä toisen 

vuosikokouksen vahvistuksen tullakseen voimaan. 

Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa sekä piti tiiviisti yhteyttä mm. sähköpostilistalla. Pirkanmaan Setan 

puheenjohtajana toimi vuoden 2020 Minna Minkkinen. Varapuheenjohtajana toimi Antti ja muina 

hallituksen varsinaisina jäseninä Janne, Jari, Jarno, Hannele, Kati, Sakari.  

STEAn myöntämä avustus valtakunnalliseen ja paikalliseen toimintaan, erityisesti tuki- ja neuvontapalvelun 

toteuttamiseen, oli yhdistyksen merkittävin kohdennettu tulonlähde. Yhdistyksen tärkein oma 

varainhankintamuoto oli sen YO-talolla järjestämät Leimaantumisbileet eli Leimarit®. Koronavuonna 

Leimarituloja ei juuri kertynyt, ensimmäisiä bileitä lukuun ottamatta. Muun varainhankinnan muodostivat 

jäsen- ja kannatusjäsenmaksut, vuokratulot, lahjoitukset ja koulutuspalkkiot. Vuonna 2020 yhdistys sai 

myös kohdennettua tukea Tampereen kaupungin kanssa solmitun kumppanuussopimuksen kautta, jolla 

tuetetaan etenkin erityisen haavoittuville asiakasryhmille suunnattuja yksilö- ja ryhmäpalveluja. Lisäksi 

kaupunki avusti vuonna 2020 kohdennetusti 8.-luokkalaisten työpajatoimintaa. Maahanmuuttovirasto tuki 

turvapaikkatyötä ja Tampereen kaupungin maahanmuuttajapalvelut (Sarvis) oleskeluluvan saaneiden 

ammatillista tukityötä. 

Jäsenet ja kannatusjäsenet 

Yhdistyksellä oli vuonna 2020 kaikkiaan 212 jäsentä ja kunniajäsentä. Yhdistyksellä oli vuonna 2020 

kannatusjäsenenä Pirkanmaan Vihreät, Pirkanmaan Sosiaalidemokraatit ja Tampereen ylioppilaskunta 

(Trey). Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2020 oli varsinaiseksi jäseneksi liittyviltä opiskelijoilta, työttömiltä, 

eläkeläisiltä, asepalvelusta ja siviilipalvelusta suorittavilta tai muutoin vähävaraisilta 15 euroa ja muilta 

varsinaiseksi jäseneksi liittyviltä 20 euroa. Syyskuusta alkaen jäseneksi saattoi liittyä puoleen hintaan. 
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On kuitenkin syytä painottaa, että yhdistyksen ja Sinuiksi-palvelun tukimuodot ovat kaikkien ulottuvilla 

jäsenyydestä riippumatta. 

Yhteistyötahot 

Yhdistys teki yhteistyötä monien valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Vuonna 2020 

Pirkanmaan Seta ry:n yhteistyötahoja olivat mm. valtakunnallinen Seta ja sen jäsenyhdistykset, Hivpoint, 

Sateenkaariperheiden Perhesuhdekeskus, Kynnys ry, Mielenterveysseura Taimi ry, Mixei, 

Maahanmuuttovirasto (Migri), Opiskelijaryhmä Sekava, Oikeusministeriö, Pro-tukipiste, Positiiviset ry, 

Rikosuhripäivystys (Riku), Seksologinen seura, Sexpo-säätiö, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus 

(Smok), Sarvis – maahanmuuttajapalvelut, Setlementti Tampere (Omavoima ja Tyttöjen talo, Välitä, Didar), 

Taakasta voimavaraksi -hanke (Sateenkaariyhdistys Malkus ry), Mieli ry (Tukinet), Työväenmuseo Werstas, 

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

vastaanottokeskus, yhdistyksen kannatusjäsenet ja Väestöliitto. 

Yhdistyksen ammattilaiset 

Toiminnanjohtaja 

Yhdistyksen kokopäiväinen toiminnanjohtaja oli Mikko Ala-Kapee (os. Väisänen) keskeisimpänä 

vastuualueenaan Sinuiksi-palvelun hallinnointi. Toiminnanjohtaja työajasta noin 70 prosenttia kohdentuu 

suoraan asiakastyöhön. Tuki- ja neuvontatyön rinnalla hän huolehti yhdistyksen hallinnoinnista, avustusten 

hakemisesta, vertaisryhmätoiminnasta, nuorisotyöstä sekä viestinnästä. Toiminnanjohtaja vastasi 

koulutuksista sekä suunnitteli yhteistyötapahtumia.  

Talousvastaava 

Osa-aikainen (10 h/viikko) talousvastaava Risto Pasula työskenteli toiminnanjohtajan työparina vastaten 

taloudesta ja toimitiloista ja avusti lisäksi toiminnan toteutuksessa, suunnittelussa ja erityisesti 

verkkotiedottamisessa. Hän huolehti yhdistyksen käytännön hankinnoista (tilaukset, ostot) ja 

toimintaedellytyksistä (koneiden huollot, yhteistyö taloyhtiön kanssa yms.).  

Sinuiksi-palvelun työntekijät 

Neuvontatyöntekijä, seksuaaliterapeutti Outi Santavuori toimii Sinuiksi-palvelussa toiminnanjohtajan 

rinnalla. Neuvontatyöntekijä kokopäiväistettiin marraskuun lopussa 2018. Hänen työnkuvaansa kuuluu mm. 

puhelinpäivystys, yksilöasiakastyö sekä anonyymeihin vastauksiin vastaaminen. Lisäksi etenkin lomakausien 

aikana auttoivat tuntityötä tekevät Pale Lius ja Taru Höykinpuro.  

Sinuiksi-palvelu vuonna 2020 
Pirkanmaan Seta ry hallinnoi STEA:n avustamaa valtakunnallista Sinuiksi-palvelua. 

Monikanavaisesta, valtakunnallisesta palvelusta saa puhelin- ja verkkotukea 

ammattilaisilta ja vertaisilta. Palvelu myös perehdyttää sensitiiviseen 

kohtaamiseen, tuottaa käytännönläheistä tietoa nähdyksi tulemisesta sekä tukee vertaisryhmätoimintaa. 

Sinuiksi-palvelun puhelinpäivystys oli avoinna maanantaisin klo 19–20 ja torstaisin klo 13–14. Kysymyksiä 

voi lähettää sähköpostilla ja anonyymin vastauskanavan kautta milloin tahansa. Kysymyksiä ja 

yhteydenottoja tuli vuonna 2020 tuli 761 yksittäiseltä asiakkaalta (vuonna 2019: 678). Korona-aika selittää 

asiakasmäärän suurta nousua.  
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Yhteydenottotapoja olivat puhelin, sähköposti, Whereby, Messenger tai Whatsapp. Palvelu on ajoittain 

ruuhkautunut, sillä lähes puoleen asiakkaista ollaan yhteydessä keskimäärin 3–5 kertaa. Luvatusta noin 

kahden viikon vastausajasta ei ole aina voitu pitää kiinni. Palvelulle on ilmeistä tarvetta. Suuri osa 

asiakaskontakteista alkaa anonyymin kysymyskanavan kautta. Tunnistautumattomuus on edellytys 

yhteyden syntymiselle. Asiakkaan luvalla osa kysymyspalstan kysymyksistä ja vastauksista on julkaistu 

Sinuiksi-verkkosivulla. Vastatut kysymykset ovat osa palvelun julkaisutoimintaa. 

Palvelun kohderyhmä  

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluu noin kymmenen prosenttia väestöstä. Palvelun käyttäjäkunta 

on osin haavoittuvaa, muissa palveluissa näkymättömäksi jäävää sekä hyvin erilaisista elämäntilanteista ja 

lähtökohdista tulevia. Palvelussa korostuu oman identiteetin määrittelyyn liittyvät kysymykset, jotka ovat 

saattaneet vaikuttaa moniperustaisen syrjäytymisriskin kehittymiseen.  

Kohderyhminä ovat: 

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

trans-, inter- ja muunsukupuoliset, sukupuolettomat sekä queer-henkilöt) 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- (turvaseksi, 

seksuaalisuus, päihteet), mielenterveys-, monikulttuurisuus- ja uskonnollisen kaltoinkohtelun 

kysymyksiin.  

2. omaiset, puolisot, vanhemmat, ystävät, läheiset, työtoverit ja muut henkilöt, jotka haluavat 

jäsentää käsitystään tai mahdollista ahdistustaan seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöistä.  

3. sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset sekä  

4. järjestöt. 

 

Tyypillisiä yhteydenoton syitä ovat:  

●  Turvallinen kaapista ulostulo, oikeus määrittää kuka on luottamuksen arvoinen 

●  Itsemäärittely: seksuaalisen suuntautumisen ja/tai sukupuoli-identiteetin miettiminen 

omakohtaisesti tai esim. perheenjäsenen tai läheisen kokemusten kautta 

●  Määrittelemättömyys, lokeroimattomuus 

●  Lupa omaan kokemukseen: Kun oma tarina ei mahdu lokeroihin tai ”yleisiin ulostulokokemuksiin” 

●  ihmissuhteet, monisuhteet, parisuhteet, satunnaissuhteet 

●  Seksuaalisuuden esiin tuonti osana omaa ulostuloa (seksi ja seksuaalisuus, seurustelu, fetissit) 

●  Myöhäisherännäiset, seksuaalisen suuntautumisen liukuminen 

●  Uskonnollinen tai kulttuurinen kaappi 

●  Vammaisuus ja kaapissa olo 

●  Mielenterveys ja identiteetti 

●  Tukea lapsen tultua ulos tarvitsevat vanhemmat 

●  Vähemmistöstressi, sosiaaliset paineet 

●  Itsesyrjintä 

●  Yksinäisuus, näkymättömyys 

●  Homo- ja transfobian käsittely, vihapuhe, kiusaaminen, eheyttäminen tai muu syrjintäkokemus 

●  Vertaisten tavoittaminen ryhmissä, verkossa, puhelimitse tai kahden kesken 

●  Turvapaikanhakijat, oleskeluluvan saaneet, kiintiöpakolaiset 

●  Onnellisuusmuuri/epäluottamus viranomaisiin 
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Yhdistyksen vertaisryhmätoiminta  
Pirkanmaan Setassa oli Tampereella yhteensä 21 vertais- ja toimintaryhmää toiminnassa maaliskuuhun 

saakka. Näistä 15 saattoi jatkaa osin toimistolla kokoontumista ja osin etänä kokoontumista. Pieni ryhmätila 

ei täyttänyt turvaväliehtoja, joten vain toimiston isommassa ryhmätilassa saattoi kokoontua 

koronaohjeistuksen mukaisesti. Riskiryhmiin kuuluvat eivät luonnollisesti osallistuneet toimistoryhmiin. 

Kaikki ryhmät eivät kokeneet mielekkääksi etäryhmän aloittamista. Lisäksi jouduttiin toteamaan, ettei 

osallistujilla ollut riittäviä teknisiä tai fyysisiä edellytyksiä etäryhmään osallistumiseen. Näin ollen epidemia 

asetti ihmisiä eriarvoiseen asemaan mm. asumismuodon ja teknisten resurssien mukaan.  Muualla 

toimivista ryhmistä vain Hämeenlinnassa pystyttiin koronan takia tarjoamaan satunnaisia 

kokoontumiskertoja. Sastamala ja Seinäjoki olivat tauolla maaliskuun jälkeen.  

Ryhmien kokoontumiskertoja oli 181 (vuonna 2019: 285) ja ryhmissä käytiin yhteensä 1248 (2019: 3150) 

kertaa. Yksittäisiä kävijöitä oli noin 361 (2019: 255). Yksittäisten kävijöiden määrän suuri nousu selittyy, 

sillä että työntekijällä on ollut asiakastyön yhteydessä enemmän aikaa huolellisesti jatko-ohjata ryhmiin. 

Osa ryhmistä toteutettiin yhteistyössä muiden järjestöjen mm. Sateenkaariperheiden, Dream Wear club 

ry:n, Taimi ry:n, Tampereen nuorisopalvelujen, liikuntapalvelujen, maahanmuuttajapalvelujen ja 

vastaanottoyhdistyksen, Omavoiman, Taakasta voimavaraksi -hankkeen ja Sekavan kanssa. Ryhmät on 

suunnattu sateenkaarinuorille, -aikuisille ja -ikäihmisille. Ryhmätoiminta ei edellytä jäsenyyttä, eikä ryhmiin 

vaadita erillistä ilmoittautumista. Tarvittaessa käymme vaikka hakemassa osallistujan sovitusta paikasta, 

jottei toimiston kynnys ole liian korkealla. Vetäjät ovat yhdistyksen perehdyttämiä vapaaehtoisia.  

Vertaistoiminnasta vastaa yhdessä ryhmänvetäjien kanssa yhdistyksen toiminnanjohtaja, joka huolehtii 

ryhmien koordinoinnista, yhteydenpidosta, ohjaamisesta, aikatauluista ja ryhmänvetäjien 

perehdyttämisestä. Ryhmät kokoontuvat viikon, kahden viikon tai kuukauden välein ryhmien oman toiveen 

mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on tukea sosiaalista kanssakäymistä, luoda me-henkeä, edistää 

hyvinvointia sekä tarjota voimaannuttava ja turvallinen matalan kynnyksen tila, jossa voi olla luontevasti 

oma itsensä vertaisten rinnalla. Ryhmät ovat tärkeä tapa ehkäistä yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja 

itsesyrjintää. Yksi ryhmistä on englanninkielinen, osa kaksikielisiä (suomi, englanti), arabiankielisissä 

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

kustantamia.  

Ryhmät tukevat monikulttuurisuutta, ovat päihteettömiä ja vähemmistösensitiivisiä (mielenterveys, muu 

terveys) ja oletuksista vapaita. Yhdistysten toiminta on linjassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien, 

Tampereen kaupunkistrategian sekä Tampereen kaupungin hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden kanssa.  

Vertais- ja toimintaryhmiä vuonna 2020 olivat: 

 

• Ei kaikki muumit laaksossa -mielenterveysryhmä yhteistyössä Taimi ry:n kanssa (maaliskuuhun asti) 

• Ellun kanat – Tampereen Transvestiittiryhmä yhdessä DWC:n kanssa 

• Hengailuryhmä (maaliskuuhun asti) 

• Hengellinen Malkus-ryhmä yhdessä Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n kanssa 

• Hämeenlinnan sateenkaarivertaisryhmä 

• Ihan koukussa -käsityöryhmä yhdessä Sekavan kanssa  

• Lautapeliryhmä yhdessä Sekavan kanssa (maaliskuuhun asti) 

• More than the Rainbow: Englanninkielinen sateenkaariryhmä (kokoontui kaksi kertaa) 

• Mummolaakso  
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• Myöhäisheränneiden ryhmä  

• Neurokirjon sateenkaarivertaisryhmä yhteistyössä Omavoiman kanssa 

• Nuortenryhmä yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa 

• Nuorten aikuisten ryhmä (maaliskuuhun asti) 

• Senioriryhmä (maaliskuuhun asti) 

• Sukupuolen moninaisuus -ryhmä  

• Sukupuolivähemmistöjen kuntosaliryhmä liikuntapalvelujen kanssa 

• kaksi oleskeluluvan saaneiden vertaisryhmää Sarviksen maahanmuuttajapalvelujen kanssa 

yhteistyössä (Transfeminiinit ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat) 

• Turvapaikanhakijavertaisryhmä yhteistyössä Tampereen vastaanottokeskuksen kanssa 

 

Sinuiksi-chat-verkkovertaisryhmät  

Verkkovertaisryhmät, eli Sinuiksi-chatit, ovat osa Pirkanmaan Setan hallinnoimaa valtakunnallista 

vertaistoimintaa. Koulutettujen chat-vertaisten vetämät ryhmät toteutetaan Mieli ry:n ylläpitämällä 

Tukinet-alustalla.  Verkkovertaistoiminnan kautta jokaisella sateenkaarevalla suomalaisella on mahdollisuus 

kotipaikastaan riippumatta saada vertaistukea anonyymisti. Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä 

tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa. Koronavuonna 2019 

Sinuiksi-chat-ryhmäkertoja oli yhteensä 94 kertaa (2019: 55). Chateissä oli yhteensä yksittäistä 705 

osallistujaa (2019: 296), eli keskiarvona 7,5 käyntiä/ryhmä (2019: 5,4). Mukana ryhmäkerroissa on 14 

Taakasta voimavaraksi -hankkeen kanssa järjestettyä yhteischattiä. Korona-aika nosti chat-ryhmien 

merkitystä suuresti. 

Sateenkaarevia chat- keskusteluryhmiä oli eri kohderyhmille ja eri teemoista:  

●  Sateenkaarinuoret 

●  Sateenkaariseniorit 

●  Sukupuoltaan pohtivien keskustelu, joissa täsmäaiheina muunsukupuolisuus, sukupuolettomuus ja 

transfeminiinisyys 

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

ja lesbous 

●  Myöhäisheränneisyys 

●  yö-chat 

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

karismaattisuus, eheytys, islam ja lestadiolaisuus, rippileiri. 

●  Teema-aiheita: kaappi, Queer, turvaseksi 

●  Kesällä: sateenkaari-ihmisten rennompia kesä-chattejä 

 

Sepäse-työpajat, koulutukset ja tapahtumat 
Yhdistyksen kattavin koulutusyhteistyöhanke oli Tampereen kaikille 8.-luokkalaisille tarkoitettu Sepäse-

työpaja. Työpajassa nuorille esitellään osallistavasti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin 

moninaisuutta terveystiedon opintokokonaisuuden osana. 45 minuuttia kestävä paja tavoittaa kaikki 

kahdeksasluokkalaiset, myös yksityiskoulut mukaan lukien.  Kevätkauden pajat peruttiin epidemian vuoksi. 

Vuonna 2020 toteutettiin kaikkiaan 90 työpajaa syksyllä Tampereen kaikilla yläkouluilla. Pajat tavoittivat n. 

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

ohella perehdytettyjä kouluttajia, joille maksettiin pajoista korvaus.  



   
 

8 
 

Sinuiksi-koulutukset ja -tapahtumat 

Yhdistys toteutti 34 (2019: 42) koulutusta niin ammattilaisille, vapaaehtoisille kuin suurelle yleisöllekin eri 

puolella Suomea. Tietoiskujen ja koulutusten aiheina olivat sensitiivinen kohtaaminen, hallittu ulostulo ja 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Eri koulutuksissa on arviolta tavoitettu 798 henkeä (2019: 1400 

henkeä).  Koulutuslistaus on tapahtumakertomuksen lopussa. 

Yhdistys näkee kaikki tapahtumansa mahdollisuutena tehdä toimintaansa näkyväksi. Kaikkiaan yhdistys 

järjesti itse ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 21 (etä)tapahtumaa niihin kuului mm. Manse pride -

viikko. Kaikki tapahtumat tavoittivat 940 henkeä (2019: 6000 kävijää. Ero kävijämäärissä selittyy perus-

pride-viikko-ohjelmiston ja Leimareiden poisjäämisellä). Tapahtumalistaus on tapahtumakertomuksen 

lopussa. 

Medianäkysyys  
Pirkanmaan Setan tapahtumista ja palveluista tiedotettiin järjestön internetsivuilla, tapahtumakalenterissa, 

Facebook-sivuilla, Instagramissa ja Twitterissä. Yhdistys tiedotti niin suurelle yleisölle, jäsenilleen, 

kannatusjäsenilleen ja vapaaehtoisilleen toiminnastaan ja tulevista tapahtumistaan.  

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

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

yleisöä. Perinteisten mediaväylien rinnalla näkyvät podcast-vierailut sekä instalive-lähetykset 

yhteistyötahojen kanavissa. Lisäksi Sinuiksi-palvelu oli mukana Duodecimin Seksuaalilääketiede-teoksen ja 

Oikeilla nimillä -seksuaalikasvatusoppaan teossa. 

Sinuiksi-palvelu myös julkaisi nettideittiohjeet sateenkaari-ihmisille. Sinuiksi-palvelun logo ja käyntikortit 

uusittiin. Yhdistys kilpailutti ja teetätti uudet verkkosivut, jotka lanseerataan vuonna 2021. 

Uutisnostot ovat listattu loppuun, niitä oli kaikkiaan 16 kappaletta. Levikki-, kuuluvuus-, ja verkkojulkaisujen 

seuraajalukujen perusteella medianäkyvyys kattoi miljoona henkeä. 
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Liitteet: koulutuslistaus vuonna 2020 

16.01. Nuori2020-tapahtuman paneeli (100), Allianssi ja Kirkkohallitus 

21.01. YAMK: sateenkaarivanhuus, Metropolia (30) 

25.01.2020 TuSetan kouluttajakoulutus: Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus (10) 

31.01. Seksuaalineuvojien koulutus, Tamk (25) 

03.02. Annalan koulun mediaviikon vieraana (25) 

11.02. Lääketieteen opiskelijoiden SULLE-opiskelijajärjestö, Turun yliopisto: Seksuaalisen suuntautumisen ja 

sukupuolen moninaisuus (20)  

18.02. Hämeenlinnan kaupungin nuorisopalvelujen koulutus sateenkaarierityistyöhön (3) 

03.03. Tays:n transpolin psykiatri kylässä Moninaisuus-ryhmässä 

09.03. Sepäse-pajat käynnistyvät Kämmenniemen koululla, mutta seuraavat paja-kerrat peruuntuvat 

keväältä 

20.04. Lääketieteen kandien koulutus, Tampereen yliopisto (40) 

12.05. Koulutus Sateenkaariperheiden kanssa lastensuojelusta (50) 

10.06. Lappeenrannan pride: instalive-vierailu (50) 

11.6. Sinuiksi-palvelun Tom of Finland -luento yhdessä Werstaan ja MSC Finlandin kanssa (25) 

15.06. Lahden Setan hallituksen tapaaminen (10) 

16.06. SPR:n vapaaehtoisten koulutus seksuaaliterveydestä (60) 

19.08. Invalidiliiton ohjaajien perehdytys (8) 

22.08. Setlementti Tampere: turvallinen tila -koulutus (15) 

02.09. Sarviksella koulutus perheiden monenlaisuudesta (20) 

09.09. Vamlas-yhdistyksen insta-live-verailu Hki pride-viikolla (40) 

10.09. Seksuaalineuvoja-opiskelijoiden koulutus (20) 

15.09. Voimaa seksuaalisuudesta -hankkeen instalive-vierailu (30) 

03.10. TuSetan kouluttajakoulutus: Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus (10)  

05.10. MLL:n eropalvelujen perehdytys (5) 

06.10. YMCA Tampereen koulutus (15) 

20.10. Kumppanuusavustushaastattelu - Tampereen kaupunki 

27.10. Väestöliiton kanssa yhteis chat-ryhmä liikuntapalvelujen turvallisuudesta (4) 

Viikot 45-47: Sepäse-työpajat (90 pajaa: 900 osallistujaa) 

20.11. BDSM-seksuaalisuus, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, seksuaaliterapeutit (20) 

24.11. Tampereen nuorisopalvelujen perehdytys (10) 

25.11. Tredun nuoriso-ohjaajaopiskelijoiden koulutus (30) 

27.11. MTKL:n koulutus (60) 

30.11. Tamk: sairaanhoitajaopiskelijoiden koulutus (30) 

09.12. Kehitysvammaisten tukiliiton Stea-koulutus (30) 

Liitteet: Tapahtumalistaus vuonna 2020 

01.02. Yhdistyksen ryhmänohjaajien tapaaminen (15) 

01.02. Leimarit (400) 

08.02. Talvikin Tanssit Laternassa, Mummolaakson tapahtuma (120) 

22.02. Chat-vertaisten tapaaminen Helsingissä yhdessä Perhesuhdekeskuksen ja Taakasta voimavaraksi -

hankkeen kanssa 

26.02. Yhteistyötapaaminen vammaisten nuorten verkoston Seitin kanssa 

02.03. Tj todistamassa turvapaikka-asiassa hallinto-oikeudessa 
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05.03. Yhteistyötapaaminen: Taimi ry, Kehitysvammaisten tukiliitto ja Omavoima 

11.03. tj todistamassa turvapaikka-asiassa hallinto-oikeudessa 

31.03. Stean vaikuttavuus- ja tuloksellisuusarvioinnin määräpäivä 

01.06. Manse pride -viikon avajaislanseeraus Kaarevasta (30) 

02.06. Tämän kylän homopojan -kirjailijahaastattelu instassa (100) 

04.06. Etäpaneeli sateenkaarinuorten tilanteesta (100) 

21.08. tuntityötä tekevät psykologit aloittavat vetää turvapaikkaryhmää 

25.08. yhdistyksen työvaliokunnan kokous 

31.08. Kumppanuusavustuksen määräpäivä 

01.09. Puhelinkokous Eva-yksikön kanssa 

22.09. Yhdistyksen kevätkokous Werstaalla (10) 

26.09. Sateenkaarimessu Vanhassa kirkossa (40) 

30.09. Stea-hakemuksen määräpäivä 

6.–7.–8.11. Kolme vinokino-näytöstä (60) 

28.11. 10-vuotissateenkaarimessu Finlaysonin kirkossa (30) 

12.12. Yhdistyksen syyskokous Werstaalla, etäosallistumismahdollisuus (25) 

16.12. tj todistajana hallinto-oikeudessa turvapaikka-asiassa 

Liitteet: mediaosumat vuonna 2020 

Tamperelaisen kolumnit (4.3., 16.10., 20.12.) 

14.04. Yle: Korona-aika ei kannata tulla ulos kaapista 

08.06. Duodecim: Seksuaalilääketiede-teos, Artikkeli Jussi Nissinen ja Pihla Sassi: Sinuiksi-palvelun kootusta 

aineistosta 

05.08. Maailman kuvalehti: tj:n haastattelu: kaapista ulostulon mallimaa 

19.06. Vastine Akaan seudun mielipide-kirjoitukseen 

10.09. Voice: haastattelu nettideitti-oppaasta 

11.09. Yli Tampere: priden merkityksestä Tampereen radiossa Helsinki pride-viikon kunniaksi 

12.10. Yle: homoillasta 10 vuotta 

16.10 Kirkko ja Kaupunki: vastine Aito avioliitto ry:n kirjoitukseen 

26.10. Kanta-Hämeen museon sateenkaarihistoriakeräys 

01.11. tj:n haastattelu Meidän perhe -lehteen 

10.11. Pohjola-Nordenin haastattelu nuorisopalvelujen yhteistyöstä 

25.11. tj Mielentila- podcast vieraana Marjo Kurtin kanssa 

09.12. Oikeilla nimillä - seksuaalikasvatusopas Marja Khilström (Kosmos): Sinuiksi-palvelusta 

sateenkaarisanasto 
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