Toimintasuunnitelma 2020

1 YLEISTÄ
Oulun Seta ry:n tehtävä on edistää ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja hyvinvoinnin
toteutumista ihmisten arjessa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoliidentiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa
sosiaalipalveluita Oulun seudulla sekä panostaa koulutustoimintaan koko PohjoisPohjanmaan alueella. Moninaista ja syrjimätöntä yhteiskuntaa Oulun Seta ry edistää
tiedottamalla, verkostoitumalla muiden toimijoiden kanssa sekä vaikuttamalla poliittisiin
päättäjiin.
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SOSIAALIPALVELUTOIMINTA

Sosiaalipalvelutoimintaa tuotetaan vertaistuen periaatteella vapaaehtoisten toimesta.
Oulun Seta ry:n vertaistukitoiminta käsittää vertaisryhmät ja tukihenkilötoiminnan.
Yhdistys tarjoaa pyydettäessä myös neuvontaa yhteisöille ja yksityisille henkilöille
resurssien mukaan.
Vuonna 2019 Oulun Seta ry on tarjonnut vertaisryhmiä seksuaaliselta
suuntautumiseltaan ja sukupuoleltaan moninaisille ihmisille. Yhdistys jatkaa
ryhmätoimintaansa vuonna 2020. Täten vastataan jäsenistön tarpeisiin kokoontua ja
saada vertaistukea. Vuoden 2020 aikana Oulun Seta ry tukee ja kehittää
ryhmätoimintaansa edelleen. Toimintaansa jatkavat vertaisryhmistä aseksuaaliryhmä,
naistenryhmä, nuortenryhmä, panbi-ryhmä, trans- ja gender-ryhmä ja transläheisten
ryhmä. Lisäksi toteutetaan yhteistyössä Polyamoria Oulun kanssa polyamoriaryhmä.
Harrasteryhmistä toimintaansa jatkaa lautapeliryhmä sekä 2019 toimintansa aloittanut
käsityöryhmä. Uusia ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan, mikäli ryhmille löytyy
vapaaehtoisia ryhmänohjaajia.
Vuonna 2020 Oulun Seta ry jatkaa tukihenkilötoimintaansa. Tukihenkilöitä tarjotaan
niille henkilöille, jotka eivät halua tai pysty osallistumaan vertaisryhmiin tai eivät saa
niistä riittävästi tukea itselleen esimerkiksi kielitaidon puutteen vuoksi. Tukihenkilöt
tarjoavat kahdenkeskeistä tukea ja neuvontaa vertaisen näkökulmasta sekä toimivat
saattajina Oulun Seta ry:n muihin toimintoihin. Erityisesti tukihenkilöitä markkinoidaan
turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleville toimijoille, mutta tukihenkilöt on
tarkoitettu myös muiden Oulun seudulla asuvien seksuaaliselta suuntautumiseltaan ja
sukupuoleltaan moninaisten ihmisten käyttöön.
Ryhmänohjaajia ja tukihenkilöitä sekä sellaisiksi haluavia henkilöitä perehdytetään
tehtäviinsä ja koulutetaan mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2020 järjestetään
ryhmänohjaajille 1 – 2 työnohjauksellista ryhmätapaamista sekä yksilöllistä ohjausta
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tarpeen mukaan. Ryhmänohjaajien tapaamisilla varmistetaan pitkäjänteinen ja
laadukas ryhmätoiminta sekä tuetaan ryhmistä vastaavien vapaaehtoisten jaksamista ja
hyvinvointia. Ryhmänohjaajille ja tukihenkilöille tiedotetaan muiden toimijoiden
järjestämistä vertaistoimintaa tukevista koulutuksista ja virkistystilaisuuksista
(esimerkiksi Seta ry, Vares-keskus ja Kumppanuuskeskus).
Vuonna 2020 Oulun Seta ry uudistaa ryhmien yhteiset säännöt, ryhmänohjaajien yleiset
käytäntöohjeet sekä luo käytännöt häirinnästä ja ongelmatilanteista raportointiin
ryhmänohjaajille sekä ryhmäläisille.
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KOULUTUSTOIMINTA

Vuoden 2020 aikana Oulun Seta ry:n koulutusryhmään pyritään saamaan uusia
vapaaehtoisia mukaan. Kouluttajatoiminnasta kiinnostuneita ihmisiä otetaan mukaan
kouluvierailuille tutustumaan koulutuskäytäntöihin. Vuonna 2020 koulutusmateriaaleja
uudistetaan ja jatketaan niiden sähköistämistä yhteiseen koulutusmateriaalipankkiin.
Koko kouluttajaryhmän jaksamisesta ja tietotaidosta huolehditaan lähettämällä
kouluttajia täydennyskoulutuksiin ja järjestämällä tarpeen mukaan omia
kouluttajatapaamisia. Koulutuksissa tehdään yhteistyötä muiden tahojen, muun muassa
Sateenkaariperheet ry:n ja Seta ry:n, kanssa.
Yhdistys tarjoaa koulutuksia koulu-, sosiaali- ja terveysalojen työntekijöille ja
oppilaitoksille. Pyydettäessä koulutetaan muitakin tahoja. Peruskouluille ja toisen asteen
oppilaitoksille koulutuksia tehdään pääsääntöisesti ilmaiseksi. Varsinaisten vierailujen ja
luentojen lisäksi yhdistys osallistuu erilaisiin yleisö- ja järjestötapahtumiin
tarkoituksenaan lisätä tietoisuutta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen
moninaisuudesta sekä markkinoida koulutuspalveluita. Koulutusta ja vierailuja tekevät
vapaaehtoistyöntekijät.
Sisäinen koulutus ja työnohjaus ovat pääasiassa Seta ry:n sekä sen jäsenjärjestöjen
tuottamaa. Tarvittaessa koulutuksiin voidaan käyttää myös muita yhteistyötahoja ja
ulkopuolisia asiantuntijoita. Järjestetään toimivuonna 2020 ryhmänohjaajien ja
tukihenkilöiden jatkokoulutusta heidän tarpeidensa mukaan.
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NUORISOTYÖ

Vuonna 2020 yhdistyksen nuorisotyö painottuu vertaisryhmätoimintaan, jolla pyritään
vastaamaan Oulun ja lähialueiden nuorten tuen tarpeeseen. Nuorille suunnattu
ryhmätoiminta sisältää muita ryhmiä enemmän aktiivista yhdessä tekemistä. Nuorille
järjestetään vertaisryhmätapaamisia, ja resurssien mukaan tarjotaan mahdollisuuksia
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osallistua ryhmänä esimerkiksi tapahtumiin, hankkeisiin, matkoihin tai liikunnallisiin
harrasteisiin. Nuorten ryhmätoimintaa järjestetään yhteistyössä Oulun kaupungin
nuorten palveluiden kanssa Byströmin nuortenkahvilan tiloissa.
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KULTTUURITOIMINTA

Vuonna 2020 jatketaan perinteeksi muodostunutta Vinokino-elokuvafestivaalin
järjestämistä yhteistyössä Oulun Elokuvakeskuksen, Kulttuuritalo Valveen sekä Turun
Seudun Setan kanssa. Yhdistys ei järjestä itse muita tapahtumia, mutta esimerkiksi
ryhmien osallistumista kulttuuritapahtumiin tuetaan.
Oulu Pride-tapahtuma
Oulun SETA ry tekee yhteistyötä Oulu Pride ry:n kanssa elokuussa 2020 Pridetapahtuman järjestämiseksi Oulussa. Tapahtumalla pyritään lisäämään tietoisuutta ja
tekemään näkyväksi sateenkaari-ihmisten elämää Pohjois-Suomessa. Tapahtumaan
odotetaan osallistujia ympäri Suomea sekä naapurimaista.
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TALOUS

Oulun Seta ry:n toimintaan hankitaan varoja pääasiassa järjestämällä huvitilaisuuksia
(eli bileitä) ja jäsenmaksuilla. Lisäksi erilaisia avustuksia haetaan Seta ry:ltä, Oulun
kaupungin hyvinvointipalveluilta, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluilta sekä
mahdollisilta muilta tahoilta. Avustuksia käytetään muun muassa ryhmä- sekä muuhun
sosiaalitoimintaan, nuorisotyöhön, kulttuuri-, urheilu- ja koulutustoimintaan,
työnohjaukseen sekä matkakuluihin.
Vuonna 2020 jäsenmaksut laskutetaan jäseniltä pääasiallisesti verkkokaupan kautta.
Vuoden 2020 aikana yhdistyksen toiminta painottuu lähinnä perustoiminnan
(sosiaalipalvelutoiminta ja koulutukset) turvaamiseen.
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TIEDOTUS JA MARKKINOINTI

Tiedotuksen pääpaino on internetissä ja yhdistyksen Facebook-sivulla. Tiedottamisella
pyritään antamaan mahdollisimman kattavasti ajankohtaista tietoa yhdistyksen
toiminnasta. Internet-sivuille päivitetään muun muassa yhdistyksen toimintakertomukset
ja toimintasuunnitelmat, ryhmien aikataulut ja yhteystiedot sekä tiedot muista tärkeistä
yhdistykseen liittyvistä tapahtumista. Toiminnasta voidaan tiedottaa myös
lehtimainoksin, mainosjulistein ja muissa medioissa.
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Vuoden 2020 aikana tehostetaan ihimiset.fi -palvelun sekä G Suite for Nonprofitspalvelun käyttöä, ja supistetaan edelleen muiden pilvi- ja verkkohotellipalveluiden
käyttöä. Vuonna 2020 yhdistyksen verkkosivuista luodaan englanninkielinen versio.
Oulun Seta ry:n edustajat ovat vuonna 2019 olleet esillä erinäisissä medioissa. Vuonna
2020 pyritään edelleen saamaan yhdistyksen toiminnalle näkyvyyttä paikallisissa
tiedotusvälineissä sekä sosiaalisessa mediassa. Yhdistyksen käytössä olevaa
jäsenrekisteriohjelmaa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan jäsentiedotuksessa.
Hallitus selvittää mahdollisuutta jatkaa Pulssin julkaisemista yhdessä Seta ry:n
pohjoissuomalaisten jäsenjärjestöjen kanssa.
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YHTEISTYÖ

Hallituksen jäsenet sekä vapaaehtoistyöntekijät osallistuvat sopiviin järjestö- tai
yhdistystason tilaisuuksiin ja tapahtumiin Oulun Seta ry:n edustajina. Yhdistys tekee
yhteistyötä muiden Oulun alueella ja Pohjois-Pohjanmaalla toimivien järjestötoimijoiden
kanssa, erityisesti Kumppanuuskeskuksen ja sen eri toimijoiden kanssa. Yhdistys jatkaa
ja kehittää työskentelyä jo olemassa olevien sosiaali- ja terveysalan sekä eri
kulttuurialojen yhteistyötahojen kanssa, sekä luo uusia yhteistyön muotoja
mahdollisuuksien mukaan. Tapahtumien osalta tehdään yhteistyötä erityisesti Oulu Pride
ry:n, Kumppanuuskeskuksen eri toimijoiden, sekä Oulun kaupungin kanssa. Yhteistyötä
jatketaan myös Seta ry:n ja sen jäsenjärjestöjen kanssa, erityisesti painotetaan
yhteistyötä Seta ry:n pohjois-suomalaisten jäsenjärjestöjen välillä.
Oulun Seta ry:n eri ammatillisille aloille erikoistuneet vapaaehtoiset ovat viime vuosina
osallistuneet lähialueiden oppilaitosten opinnäytetöiden ohjaukseen.
Oppilaitosyhteistyötä jatketaan vapaaehtoisten resurssien mukaan. Oulun Seta ry voi
ohjauksen lisäksi toimia myös opinnäytetöiden toimeksiantajana.
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Oulun Seta ry on ILGA Europen jäsen. Yhdistys markkinoi kansainvälisiä tapahtumia
jäsenistölle. Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan Seta ry:n kansainväliseen
toimintaan.
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