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1 MEISTÄ

HeSeta ry on vuonna 1990 perustettu kansalaisjärjestö, joka toimii
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yhteiskunnallisen
aseman parantamiseksi.
HeSetan tavoitteena on poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan
rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta ja saattaa
ihmisten yhteiskunnan ja lainsäädännön edessä tasavertaisiksi
seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen
ilmaisusta riippumatta.
HeSeta edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ihmisten kuuluvien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta,
osallisuutta ja hyvinvointia monipuolisella sosiaali- ja nuorisotyöllä, koulutus- ja konsultointipalveluilla sekä
vaikuttamistyöllä. HeSetan sosiaali- ja nuorisotyö tukee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ja
heidän läheisiään huomioiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät ja edistää muiden toimijoiden
kykyä vastata lhbtiq*- ihmisten tarpeisiin. Toiminnan tavoitteena on vähentää lhbtiq*-ihmisten yksinäisyyttä,
tukea osallisuutta ja vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia.
HeSetan toimialue on Uusimaa ja toimipaikkana Helsinki, jossa valtaosa toiminnasta ja palveluista toteutetaan.
HeSeta perustaa toimintansa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden asiantuntijuuteen,
vahvaan yhteisö- ja verkostotyöhön, sekä aktiiviseen vapaaehtoistoimijuuteen.
Vuonna 2016 HeSetan toiminnan painopisteet olivat:
● toimintakulttuurin kehittäminen
● varainhankinnan ja jäsenpalvelujen
kehittäminen

●
●

Sosiaali- ja nuorisotyön ammatillistaminen
viestinnän kehittäminen

HeSetan toimintaa kehitettiin vuonna 2016 erityisesti sosiaali- ja nuorisotyössä kahden nuorisotyön
projektiavustuksen voimin. Ammatillisia resursseja kohdennettiin nuorisotyöhön sekä turvapaikanhakijoille ja
pakolaistaustaisille suunnattuun Together-tukityöhön.
HeSeta toteutti myös jokavuotisen Helsinki Pride -viikon. Viikko mahdollistaa yhteisön jäsenille ja heidän
ystäville tukea, tietoa ja alustan edistää osallisuutta ja ihmisoikeuksia. Vuonna 2016 Helsinki Pride tavoitti
kymmeniä tuhansia ihmisiä.  Vuonna 2016 HeSeta oli Suomen suurin alueellinen seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja hyvinvointia edistävä kansalaisjärjestö. Jäseniä oli vuoden 2016 lopussa
1149.
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2 RESURSSIT
2.1 TOIMITILAT
HeSetan toimitilat sijaitsevat
Kaapelitehtaalla osoitteessa
Tallberginkatu 1 C. HeSetalla on
käytössään kaksi tilaa: vertaistuellisen iltaja ryhmätoiminnan yhteisötila sekä
keittonurkkauksella varustettu
tupatoimisto.
Tiloissa työskentelivät sekä palkatut että
vapaaehtoiset työntekijät. Tiloissa
järjestettiin asiakastapaamiset,
tukikeskustelut ja palveluohjaus, sekä
valtaosa HeSetan vertaistuellisesta
yhteisötoiminnasta.
Tiloissa pidettiin myös vapaaehtoisten
koulutukset, työnohjaukselliset
tapaamiset sekä suunnittelukokoukset.
2.2 TOIMIJAT
HeSetassa toimi vuoden 2016 aikana yhteensä kuusi työntekijää, yhdeksän hallituksen jäsentä, kymmeniä
vapaaehtoisohjaajia ja -kouluttajia sekä satoja Helsinki Pride-vapaaehtoisia.
Työntekijöinä toimi järjestökoordinaattori, suunnittelija, nuorten vertaistoiminnan ohjaaja, Helsinki Pride
-tuottaja, -ohjelmakoordinaattori ja -viestintäkoordinaattori sekä siivooja.
Osa-aikaisena järjestökoordinaattorina toimi Tanja Rajala maaliskuuhun 2016 asti. Järjestökoordinaattori
vastasi yhdistyksen  päivittäisestä taloudenhoidosta, jäsenrekisteristä ja jäsenpalveluista. Lisäksi
järjestökoordinaattorin tehtäviin kuului yhdistyksen viestintää, koulutustoiminnan koordinointia sekä
toimiston päivittäisiä juoksevia asioita.
Kokoaikaisena suunnittelijana toimi Aaro Horsma. Suunnittelija vastasi  HeSetan sosiaali-, nuoriso- ja
koulutustyöstä.  Vuonna 2016 toimi rahoitettiin sosiaali- ja nuorisotyöhön saaduilla avustuksilla sekä
varainhankinnalla. Osa-aikaisena nuorten vertaistoiminnan ohjaajana toimi Sara Mäkäräinen kesäkuuhun
2016. Sara Nuorten vertaistoiminnan ohjaajien toimi rahoitettiin Aluehallintaviraston Lanuke- sekä Helsingin
Nuorisoasiainkeskuksen projektirahoituksilla. Syyskuusta 2016 alkaen yhteisötoimintaa ohjasi myös Suomen
Kulttuurirahaston myöntämällä henkilökohtaisella apurahalla yhteisötaiteilija Mimosa Puumalainen. Siivooja
Maarit Jansson kävi siivoamassa tiloja viikoittain. Siivoojan työaika oli koko vuoden 2 h/vk. Työsuhde päättyi
marraskuussa 2016
Helsinki Pridessa toimi tammikuusta 2016 alkaen tuottaja Iina Niemi, ohjelmakoordinaattori Minna Kalenius
sekä viestintäkoordinaattori Amanda Staven. Työntekijöiden tehtäviin kuului työryhmän kokoaminen sekä
Helsinki Pride -tapahtumaviikon suunnittelu ja toteutus yhdessä Helsinki Pride -työryhmän kanssa. Ohjelma- ja
viestintäkoordinaattorin tehtäviin liitettiin myös yhdistyksen muita tehtäviä.
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HeSetan hallitus vastaa järjestön
toiminnasta ja kehittää sitä yhdessä
muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2016
hallituksen puheenjohtajana toimi Annu
Kemppainen ja varapuheenjohtaja Veera
Hatakka, varsinaisina jäseninä Minna
Kortesmaa, Hassen Hnini, Birgit Bergman,
Inka Salo sekä Catariina Salo ja
varajäseninä Markus Rekinen ja Marko
Hento. Hento erosi hallituksen
varajäsenyydestä 14.11.2016.
HeSetan sääntömääräinen kevätkokous
pidettiin 21.4.2016 ja syyskokous
30.11.2016. Kokouksissa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Vuonna 2016
pidettiin 12 hallituksen kokousta.
Kokouksiin osallistuivat myös HeSetan
työntekijät käsiteltävistä asioista riippuen.
HeSetassa toimi satoja
vapaaehtoistyöntekijöitä.
Vapaaehtoisia toimi monipuolisen yhteisötoiminnan vapaaehtoisohjaajina, kouluvierailujen ja tapahtumien
vapaaehtoiskouluttajina sekä Helsinki Priden vapaaehtoisina. Vertaistuellisten iltojen ja ryhmien ohjaajina
toimi 30 vapaaehtoista. Nuorten toiminnassa tarjottiin vapaaehtoistehtäviä muun muassa Nuorten
Sateenkaarikahvilan ja iltojen ohjaamisen sekä Nuorten Pride-viikon tapahtumien toteuttamisessa. Helsinki
Pride -tapahtumassa toimi satoja vapaaehtoistyöntekijöitä ohjausryhmän ja työryhmän jäseninä sekä
tapahtumien toteuttajina. Vapaaehtoisille järjestettiin vuoden aikana useita tapaamisia, joissa oli mahdollisuus
niin työnohjauksellisisiin keskusteluihin kuin vapaamuotoisempaan yhdessä oloon, verkostoistoitumiseen ja
rentoutumiseen.
Kirjanpitopalvelut ostettiin tilitoimisto Juhamer Oy:ltä. Hallitus valitsi keskuudestaan taloudenhoitajaksi
Markus Rekisen. Päivittäisiä raha-asioita hoiti järjestökoordinaattori yhdessä taloudenhoitajan kanssa.
Järjestökoordinaattorin siirtyessä toisiin tehtäviin jatkoi taloudenhoitajan lisäksi taloudenhoidon tehtävissä
puheenjohtaja. Työntekijöistä suunnittelija ja Pride-tuottaja vastasi työtehtäviensä alaisista suunnittelusta ja
seurannasta. Taloudenhoidon tehtäviin kuului yhdistyksen maksuliikenteen hoitaminen sekä yhteydenpito,
seuranta ja tiedotus tilitoimiston ja hallituksen välillä yhdessä hallituksen jäsenistä valitun taloustyöryhmän
kanssa.
2.3 JÄSENISTÖ
HeSetan jäsenet ja kannatusjäsenet ovat järjestön toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen elinehto.
Jäsentulot kattavat kuluja, joihin julkinen rahoitus ei ole kohdennettu tai joihin se ei riitä, kuten Helsinki Priden
tuotantoon ja osaan työntekijäkustannuksista. Jäsenten määrä lähti vuonna 2016 nousuun muutaman vuoden
laskun jälkeen, mutta ei ole vielä yltänyt yli 1500 jäsenen tavoitteeseen.
Vuonna 2016 HeSetalla oli 1149 jäsentä. Täysi jäsenmaksu oli 40 euroa ja alennettu jäsenmaksu 20 euroa.
Kaikista jäsenistä tilitettiin jäsenmaksua Seta ry:lle 2,5 euroa/jäsen.
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Jäsenhankinnan tavoitteita olivat
jäsenhankinnan kehittäminen ja jäsenistön
sitouttaminen. Jäsenhankintaa varten
perustettiin hallituksen sisällä työryhmä.
Jäsenhankintaa tehtiin erityisesti Helsinki
Pride -viikolla.
HeSetan jäsenyyttä myytiin Pride Infossa
sekä Pride-viikon tapahtumissa.
Jäsenmarkkinoinnissa korostettiin
HeSetan perustoimintaa ja tuotiin esille
toiminnan eri muotoja.  Verkossa
liittyneille jäsenkortit ja vuositarrat
postitettiin suoraan kotiin.
Parista edellisestä vuodesta poiketen
vuoden 2016 jäsenmaksua ei alennettu
puoleen Helsinki Pride -viikon ajaksi,
vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus
vuoden 2015 syyskokouksen päätöksellä.
Alennuksen sijaan pyrittiin tuomaan esiin jäsenten merkitystä yhdistyksen toiminnalle. Lisäksi Pride-viikolla
liittyneet saivat liittymislahjaksi sateenkaarikorvakorut tai sateenkaarilipun. Jäsenmaksu alennettiin puoleen
normaalista lokakuusta joulukuuhun 2016.
Alkuvuodesta 2016 käyttöön otettiin
kontaktitietojen ja viestinnän sähköinen
työkalu Gruppo. Gruppo mahdollisti oman
visuaalisen ilmeen kehittämisen
uutiskirjeelle sekä kuvien lisäämisen
uutiskirjeeseen. Gruppo mahdollisti myös
jäsen- ja muiden kontaktitietojen aiempaa
tehokkaamman ja monipuolisemman
hallinnan , ja myös jäsenrekisteri siirrettiin
Gruppoon. Sähköinen uutiskirje lähetettiin
sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille
jäsenille.
Vuonna 2016 HeSetalla oli sekä pysyviä
että vaihtuvia jäsenetuja, joita tarjosivat
eri yhdistykset, yritykset ja
kulttuuritoimijat.

3  YHTEISÖTYÖ
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HeSetan yhteisötyö koostuu sosiaali- ja
nuorisotyön
- vertaistuellisesta yhteisötoiminnasta;
ryhmistä, illoista ja kursseista
- yksilötyön tukikeskusteluista ja
palveluohjauksesta
- yhteisötapahtumista kuten Helsinki Pride
ja Nuorten Pride
- koulutus- ja konsultointipalveluista
Yhteisötyön erityisinä painopisteinä
nuorisotyö sekä turvapaikanhakijoiden ja
pakolaistaustaisten tukityö.
HeSeta tarjosi sosiaali- ja nuorisotyön
palveluja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville, identiteettiään
pohtiville sekä heidän läheisilleen.

Vuonna 2016 HeSetan palvelut
muodostivat:
●
●
●
●
●

Suunnittelijan koordinoima vapaaehtoisohjattu vertaistuellinen yhteisötoiminta
Suunnittelijan ja nuorten vertaistoiminnan ohjaajan toteuttama vertaistuellinen toiminta
Suunnittelijan tekemä yksilötyö, kuten asiakasvastaanotto ja puhelin- ja sähköpostineuvonta
Yhteisötaiteilijan tekemä taideterapeuttiset ryhmät ja yksilötyö
Koulutus- ja konsultaatiopalvelut mm. sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille.

HeSetan sosiaali- ja nuorisotyöstä vastasi suunnittelija. Suunnittelija kehitti ja koordinoi HeSetan sosiaali-,
nuoriso- ja koulutustyötä yhteistyössä muiden työntekijöiden, yhdistyksen hallituksen ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Kaikki HeSetan tarjoamat sosiaali- ja nuorisotyön toiminnat olivat maksuttomia.
Palveluja oli mahdollisuus käyttää myös nimettömänä. Sosiaalipalveluiden pääpainot olivat
ennaltaehkäisevässä työssä, vertaistuellisessa yhteisötoiminnassa, yksilötyössä sekä verkostotyössä. Kynnys
asioimiseen haluttiin pitää mahdollisimman matalana. Tukea pyrittiin tarjoamaan varhaisessa vaiheessa
huomioiden ensisijaisesti erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lhbtiq*-ihmisten tarpeet.
HeSetan palvelut täydensivät julkisen ja muun kolmannen sektorin sosiaalipalveluja tarjoamalla
erityisosaamista seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuuden kysymyksissä,
jotka monille peruspalveluiden työntekijöille ovat vieraita ja/tai vaikeita aiheita. Vertaistuelliseen toimintaan ja
muihin sosiaalipalveluihin osallistutaan eripuolilta pääkaupunkiseutua ja myös se ulkopuolelta. Suurin osa
HeSetan asiakkaista on kuitenkin helsinkiläisiä. HeSetan hlbtiq*-erityinen osaaminen ja tukipalvelut tarjoavat
useimmille matalimman kynnyksen yhteydenottoon eri elämäntilanteissa, eikä vastaavaa toimijaa löydy
muualta Uudeltamaalta.
Vuonna 2016 merkittävä valtaosa yksilötyöstä ja ammatillisesti ohjatusta ryhmätoiminnasta kohdennettiin
seksuaali - ja  sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille sekä turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille.

7

HeSeta on saavuttanut aseman seksuaalisen suuntautumisen ja  sukupuolen moninaisuuden
asiantuntijajärjestönä, jonka erityisosaamista arvostavat  sekä yksityishenkilöt että viranomaiset.
Asiakasyhteydenottojen lisäksi HeSetalle tuli koulutus- ja konsultaatiopyyntöjä erityisesti sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisilta ja alan oppilaitoksilta. HeSetan tunnettavuutta ovat lisänneet verkosto- ja yhteistyö
muiden erityisalojen ammattilaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
3.1 YHTEISÖTOIMINTA
Yhteisöllisessä työssä vapaaehtoisilla ohjaajilla on keskeinen rooli. Vuonna 2016 30 vapaaehtoisohjaajaa ohjasi
HeSetassa viittätoista erilaista vertaistuellista ryhmätoimintaa. Vapaaehtoisohjaajien toteuttaman
yhteisötoiminnan rinnalla HeSetassa toimi vuonna 2016 seitsemän ammatillisesti ohjattua ryhmää, joissa
useassa vapaaehtoiset mukana apuohjaajina. Syyskuusta 2016 alkaen ammatillisia ryhmiä ohjasi myös
henkilökohtaisella apurahalla toimiva yhteisötaiteilija.
Suunnittelija toimi vapaaehtoistyön koordinaattorina ja tuki vapaaehtoisia heidän työtehtävissään.
Suunnittelija kehitti vapaaehtoisvoimin tuotettavia sosiaali- ja -nuorisotyön toimintoja yhteistyössä nuorten
vertaistoiminnan ohjaajan, vapaaehtoistyöntekijöiden ja HeSetan hallituksen kanssa. Suunnittelija vastasi
vapaaehtoisten rekrytoinnista ja perehdytyksestä, ohjaajien työnohjauksellisesta tukemisesta sekä muusta
taustatuesta. Suunnittelija ja nuorten vertaistoiminnan ohjaaja vastasivat vertaistuellisen toiminnan sisäisestä
ja ulkoisesta viestinnästä.
Vertaistuellista yhteisötoimintaa kehitettiin asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Osa
vertaistuellisista ryhmistä on toiminut jo useiden vuosien ajan ja uusia toimintamuotoja pyritään perustamaan
vuosittain vastaamaan vahvemmin yhteisön erilaisiin tarpeisiin. Vertaistuellisen yhteisötoiminnan illat ja
ryhmät rakentuivat esimerkiksi sukupuolen, iän, elämäntilanteen, -taustan tai -katsomuksen sekä harrastusten
perusteella. Yhteisötoiminnan avulla tarjottiin turvallisempia päihteettömiä tiloja, joissa ihmiset voivat tavata
toisiaan ilman cis/hetero-olettamusta. Toiminnalla mahdollistetaan tutustuminen toisiin ihmisiin, joiden
kanssa voi jakaa omia kokemuksiaan ja saada peilauspintaa muiden kokemuksista. Vuonna 2016 HeSetan
vertaistuellinen yhteisötoiminta tavoitti yhteensä yli 4454 kävijää.
Vuonna 2016 HeSetassa kokoontuneet vertaistuelliset ryhmät olivat
Aseksuaalien ilta
Kahden vähemmistön väki
Kirjoneulojat
LGBT Helsinki
Malkus
Malkus raamattupiiri
Miesten ryhmä

Naisten ilta
Peli-ilta
Pinkki Perjantai
Transforces
Viittova Sateenkaari
Nuorten ilta
Nuorten aikuisten ilta

Nuorten Sateenkaarikahvila
Gaymers’ Night
Together
Together - Sopu
Together - Monday Art Group
Together - Women’s Art
Therapy Group
Venäjänkielinen ryhmä

Näistä ensisijaisesti ammatillisesti ohjattuja, suunnittelijan, nuorten vertaistoiminnanohjaajan sekä
yhteisötaiteilijan ohjaamia olivat: Nuorten ilta, Nuorten aikuisten ilta, Nuorten Sateenkaarikahvila, Together,
Together - Sopu, Together - Monday Art Group sekä Together - Women’s Art Therapy Group.
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3.2 NUORET
Vuonna 2016 HeSetan vertaistoiminnan
keskiössä oli nuorten vertaistoiminnan
ammatillistaminen, mikä on kirjattu
vuonna 2013 laadittuun HeSetan
nuorisotyön kehittämissuunnitelmaan.
HeSetan nuorisotoimintaa on
mahdollistanut Helsingin kaupungin
Nuorisoasiankeskuksen avustukset sekä
Aluehallintaviraston avustus, Opetus- ja
kulttuuriministeriön lapsi- ja
nuorisopolitiikan (LANUKE)
-kehittämisohjelmasta (2014-2016).
Aluehallintaviraston hanke päättyi
kesäkuussa 2016, jolloin rahoituksen
loppuessa myös nuorten vertaistoiminnan
ohjaajan tehtävä päättyi. Hankkeen
puitteissa toiminut nuorten
vertaistoiminnan ohjaaja ohjasi nuorten
vertaistuellista toiminta sekä kehitti uusia
toimintamuotoja yhdessä HeSetan
suunnittelijan kanssa.
Valtaosa osa nuorten vertaistuellista ryhmätoiminnasta on vapaamuotoisia keskusteluiltoja ja toiminnallisia
harrasteryhmiä. Vertaistoiminnan ammatillisella ohjaamisella on pyritty vastaamaan yhteisöstä nouseviin
tarpeisiin luoda turvallisia tiloja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluville ja moninaisuutta pohtiville
nuorille.
Sateenkaarinuori-hankkeessa on kehitetty sateenkaarisensitiivistä nuorisotyötä yhteistyössä Helsingin, Espoon
ja Vantaan sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. HeSetan tavoitteena on kehittää kaupunkien
nuorisotyötä kohti kokonaisvaltaisempaa sateenkaarierityistä nuorisotoimintaa sekä tehdä yhteistyötä muiden
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sateenkaarisensitiivisten palveluiden kehittämiseksi. HeSeta on
kouluttanut kaupunkien nuorisotyöntekijöitä ja muita kolmannen sektorin toimijoita seksuaalisen
suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin moninaisuuteen liittyvissä asioissa.
HeSetan nuorisotyöhön kuuluu vahva verkostotyö kuntien ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
HeSetan toimijat osallistuivat useisiin nuorten tukityötä ja toimintaa tuottavien toimijoiden
verkostotapaamisiin, joissa suunniteltiin tapahtumia ja kehitettiin palvelumuotoja sekä toteutettiin
yhteistyössä kurssi- ja tapahtumatoimintaa, sekä nuorisotapahtumiin kuten Reaktori ja Ruuti-tapahtumat
HeSeta koordinoi säännöllisesti kokoontuu Sateenkaarevan nuorisotyön -verkostoa, johon kuuluu Helsingin,
Espoon ja Vantaan nuorisotoimien lisäksi mm. seurakuntien, Kalliolan Nuorten, Tyttöjen ja Poikien Talojen ja
E-talon edustajia.
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HeSetan suunnittelija ja nuorten vertaistoiminnan ohjaaja tarjosivat myös yksilötapaamisia ja keskustelutukea
nuorille ja nuorille aikuisille. Nuoret ottavat yhteyttä usein sähköpostitse tai puhelimitse, tai lähestyivät
HeSetan nuorisotoiminnassa tai muissa nuorten tapahtumissa. Myös oppilaitoksista ja erilaisista nuorten
tukitoiminnoista otetaan usein yhteyttä nuorten puolesta, jotka tulevat joko yhdessä tai esim. koulun
terveydenhoitajan kanssa keskustelemaan omaan identiteettiin liittyvistä asioista. Osa nuorista tapaa
suunnittelijaa useamman kerran, moni tutustuu HeSetan vertaistoimintaan ja osan kanssa etsitään yhdessä
muuta tarpeellista tukea tilanteeseen. Valtaosa yksilötapaamisten asiakkaista vuonna 2016 oli nuoria, 18-29
vuotiaita, turvapaikanhakijoita. Turvapaikanhakijat ottivat yhteyttä HeSetaan itsenäisesti, ystävien tai
vastaanottokeskusten työntekijöiden kautta. Tukikeskusteluista ja palveluohjauksesta lisää kappaleessa 3.4.
Yksilötyö.
NUORTEN TOIMINTAA
HeSetan nuorten illat ovat vapaamuotoisia ja illan kulkua ohjaa HeSetan vapaaehtoisohjaajat ja työntekijät.
Toimintakeskus Hapessa viikottain kokoontuvissa illoissakeskustellaan ajankohtaisista asioista, viikon
tapahtumista tai jostain nuoria koskevasta asiasta. Toimintaa ohjasi yhdessä vapaaehtoisten kanssa
kevätkauden joka lauantai nuorten vertaistoiminnan ohjaaja. Syyskauden toimintaa ohjattiin
vapaaehtoisohjaajien toimesta, jolloin tapaamiset myös siirrettiin HeSetan toimitiloihin Kaapelitehtaalle.
– 3.9. alkaen joka toinen lauantai (parittomat viikot) vietettiin Nuorten iltaa 13-17 -vuotiaille klo 18-21
– 10.9. alkaen joka toinen lauantai (parilliset viikot) vietettiin Nuorten aikuisten iltaa 18-29 -vuotiaille klo 18-21
Nuorten Sateenkaarikahvila on tapaamis- ja oleskelupaikka 13-29 -vuotiaille nuorille, moninaisuus mielessä ja
itsemäärittelyä tai -määrittelemättömyyttä kunnioittaen. Kahvila siirtyi kevätkaudella 2016 Oranssi
kulttuurikeskukseen nuorisotila Harjulta ja oli auki joka keskiviikko klo 17-20. Kahvilassa pystyi nauttia
kupillisen kahvia tai teetä, nauttia tarjoiluista, tehdä läksyjä, jutella tuttujen kanssa tai tutustua uusiin ihmisiin.
Kahvilassa on paikalla HeSetan nuorten vertaistoiminnanohjaaja toukokuuhun 2016 asti yhdessä
vapaaehtoisohjaajien kanssa. Syyskauden Sateennkaarinuori-hankkeen päättyessä kahvilatoimintaa ohjasivat
vapaaehtoiset.
Gaymers’ Night on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville sekä moninaisuutta pohtiville 15-25
-vuotiaille nuorille avoin peli-ilta, joka järjestettiin yhteistyössä Pelitalon kanssa. Peli-ilta järjestettiin joka
sunnuntai Pelitalossa klo 16-21. Syyskaudella illat siirtyivät Pasilan nuorisotilalle. Illoissa voi pelata yksin tai
yhdessä muiden kanssa pc-, konsoli- sekä lautapelejä. Vastuuohjaajana Gaymers’ Nightissa on Pelitalon oma
nuorisotyöntekijä, HeSetan nuorten vertaistoiminnan ohjaaja oli kevätkaudella mukana menossa kerran
kuussa.

Nuorten illat, Nuorten aikuisten illat sekä Nuorten Sateenkaarikahvila tavoitti vuonna 2016 yhteensä 1454
kävijää. Jokakesäinen, osana Helsinki Pride -viikkoa järjestettävä Nuorten Pride keräsi vuonna 2016
yhteensä yli 1500 nuorta kävijää. Viikko on HeSetan nuorisotyön näkyvyyden ja tavoittavuuden osalta erittäin
tärkeä, mukaan löytää vuosittain satoja uusia osallistujia. Pride viikko mahdollistaa osallistumisen ja tukea
myös niille nuorille, jotka eivät ole aiemmin löytäneet tai uskaltaneet mukaan sateenkaarevaan
nuorisotoimintaan.

3.3 TOGETHER
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Together-toiminta perustettiin syksyllä 2015. Ryhmää kehitettiin edellisvuosien kokemuksesta, jonka
mukaan turvapaikanhakijat ja pakolaistaustaiset lhbtiq*-ihmiset kaipaisivat kohdennettua vertaistuellista
toimintaa.
Ryhmän alkaessa syksyllä 2015 tilanne Euroopassa olikin muuttunut ns. pakolaiskriisin takia. Lokakuussa 2015
aloitetun ryhmän 12 jäsentä kokoontui viikottain joulukuun alkuun asti. Tänä aikana HeSeta sai yhteydenottoja
päivittäin eri puolilta Suomea ja lähestyi myös itse yli 135 vastaanottokeskusta.
HeSeta on huolestunut siitä, miten lhbtiq*-turvapaikanhakijoiden tarpeet ja tilanne huomioidaan
turvapaikanhakuprosessin eri vaiheissa, majoituksessa kuin kotouttamisessa. Lhbtiq*-turvapaikanhakijat ja
pakolaistaustaiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, valtaosalla on rajuja väkivallan ja trauman
kokemuksia.

Together-toimintaa järjestettiin vuonna 2016 viiden eri ryhmän muodossa.
Ryhmiä ohjasi ensisijaisesti HeSetan suunnittelija Aaro Horsma sekä syyskaudesta lähtien yhteisötaiteilija
Mimosa Puumalainen, joka toimi HeSetalla syyskuusta 2016 lähtien Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä
henkilökohtaisella apurahalla. Ryhmä kokoontui kevätkaudella kerran viikossa, syyskaudella ryhmiä
toteutettiin viitenä päivänä viikossa. Ryhmissä oli viikottain noin 30-60 kävijää. Ryhmät ohjattiin englanniksi,
mutta tulkattiin pääsääntöisesti usein myös arabiaksi vapaaehtoisten avulla. Muita kieliryhmiä olivat venäjän
sekä kurdin/farsin ja darinkieliset. Venäjänkielisiä tapaamisia ohjasi vapaaehtoisohjaaja. Yhteistyössä
Sopu-hankkeen kanssa toteutettiin syksyllä suljettu pienryhmä jota HeSetan suunnittelijan kanssa ohjasi
hankkeen työntekijä, seksuaaliterapeutti Johanna Aapakallio. Syksyllä 2016 Vamoksen Osallisuuden
polku-hanke perusti yhteistyössä HeSetan kanssa ryhmän Together-toiminnan oleskeluluvan saaneille alle
29-vuotiaille nuorille.
Together-työlle ei myönnetty vuodelle 2016 kohdennettua tukea Helsingin kaupungin tai muiden julkisten
rahoittajien toimesta, vaikka tähän haettiin lisäresursseja muun muassa Opetus- ja Kulttuuriministeriöistä
syksyllä 2015. Toiminta kuitenkin muodostui vahvaksi osaksi HeSetan yhteisötyötä, eikä resurssivajeesta
huolimatta ollut mahdollista vähentää toimintaa, joka tukee yhteisön haavoittuvimmassa asemassa olevia
jäseniä. Monelle seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvalle turvapaikanhakijalle ja pakolaistaustaiselle
HeSeta on mahdollistanut uuden perheenomaisen yhteisön yhtenä heidän elämänsä vaikeimmista vaiheista.
Toimintaa tullaan kehittämään ja vahvistamaan jatkossa toivottavasti lisääntyvien resurssien myötä. HeSetan
Together toiminnassa oli kävijöitä vuonna 2016 yhteensä 1478.
3.4 YKSILÖTYÖ
HeSetan suunnittelija vastasi sosiaali- ja
nuorisotyön yksilötyöstä, joka perustui
tukikeskusteluihin ja  palveluohjaukseen
asiakastapaamisissa sekä puhelimitse ja
sähköpostitse.
Järjestön pienten resurssien vuoksi
yksilötapaamiset kohdennettiin erityisesti
nuorille ja nuorille aikuisille sekä
turvapaikanhakijoille ja  pakolaistaustaisille.
Valtaosa HeSetan toimistolla pidetyistä
asiakastapaamisista vuonna 2016 pidettiin
seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin
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kuuluva turvapaikanhakijan tai pakolaistaustaisen kanssa.
HeSetan sosiaalipalveluiden pariin hakeuduttiin moninaisissa elämäntilanteisa.
Tukea  haettiin apua muun muassa identiteetin ja ulostulon, hyvinvointia kuormittavien traumakokemusten,
turvapaikkaprosessin aiheuttaman ahdistuksen, ja yksinäisyyden ja tulevaisuuden pelon käsittelemiseen.
HeSetaan yhteyttä ottavilla oli usein yhteistä kokemukset yksinäisyydestä ja syrjinnästä sekä oman
identiteetin työstämiseen ja ulostuloon liittyvät kysymykset. Valtaosalla oli tarve luottamukselliseen
keskustelutukeen sekä löytää ystäviä ja turvallisia sosiaalisia tiloja, joissa näitä tavata.
Turvapaikanhakijoiden yksilötyössä nousi esille pelko ja haasteet vastaanottokeskuksissa, kaapissa oleminen ja
pelko tuoda oma identiteetti ja vainon kokemukset esille viranomaisille, niin vastaanottokeskuksessa kuin
Maahanmuuttoviraston haastatteluissa. Traumakokemukset ja vähäinen tieto oikeuksista Suomessa vaikutti
valtaosan henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen. HeSeta pyrki asiakkaan kanssa luomaan turvallisen suhteen
vastaanottokeskusten sosiaalityöntekijöihin ja sairaanhoitajiin, valtaosa yksiöasiakkaista liittyi vertaistuelliseen
Together-toimintaan.
Suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten yhteydenotoisissa koroistui yksinäisyys ja/tai vaikeat tilanteet
kouluissa ja kodeissa. Moni nuorista koki haastavaksi osallistua avoimeen vapaa-ajantoimintaan kotona ja
koulussa koetun syrjinnän tai sen pelon johdosta.
HeSetaan otettiin yhteyttä vuonna 2016 ensisijaisesti puhelimen, sähköpostin ja Facebookin välityksellä. Nämä
mahdollistavat palveluohjauksen myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville. Ohjausta tehtiin niin HeSetan
vertaistuelliseen yhteisötoimintaan kuin eri palveluihin, kuten yksityisten että julkisten terapia- ja
mielenterveys- palveluiden pariin. Valtaosa yhteydenotoista koski turvapaikanhakijoita, jotka toivoivat
tukikeskustelua Hesetalla.  Asiakastapaamisten määrä kasvoi erityisesti syksystä 2015 lisääntyneiden seksuaalija sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden yhteydenottojen myötä. Yhteydenotot tulivat
usein vastaanottokeskusten työntekijöiltä tai suoraan turvapaikanhakijoilta. Asiakastapaamisia oli vuonna
2016 yhteensä 279. Asiakaskontakteja puhelimitse ja sähköpostitse tuli vuonna 2016 yhteensä 386
Yhteiskunnan normatiivisuus ja syrjivät asenteet aiheuttivat monelle seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön
kuuluvalle ristiriitaa oman identiteetin ja yhteiskunnan asettamien odotusten välillä. Oman identiteetin
kokeminen ja arvostaminen, lähiympäristön suhtautuminen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien näkeminen
olivat asioita, joissa moni tarvitsi vahvempaa tukea.
Identiteettiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvien kysymysten ohella HeSetan sosiaalityössä korostuivat
turvapaikanhakijoiden erityisen haavoittuvan aseman monisyisyys, sekä nuorten osallisuutta ja
mielenterveyttä koskevat kysymykset. Tarvittaessa HeSetan suunnittelija ja nuorten vertaistoiminnan ohjaaja
ohjasi asiakkaita eri alojen palveluiden pariin. Asiakasohjaamisen haastena on edelleen HeSetan asiakastyön
pienet resurssit sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden vähäinen ja/tai päivitystä kaipaava osaaminen
lhbtiq*-teemoissa.
3.5 KOULUTUS- JA KONSULTOINTI
HeSeta tarjosi koulutus- ja konsultointipalveluja sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta
eri toimialojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Uudenmaan alueen peruskouluihin, lukioihin ja ammatillisiin
oppilaitoksiin, nuorisotapahtumiin ja nuorisotaloille sekä Prometheus-leireille tarjottiin ensisijaisesti
vapaaehtoiskouluttajien vierailuja. Vapaaehtoiskoulutuksia toteuttivat kouluttajakoulutuksen käyneet
vapaaehtoiset, joita HeSetassa toimi vuonna 2016 noin kaksikymmentä.
HeSetan suunnittelija teki viranomais- ja verkostoyhteistyötä sekä koulutti ja konsultoi sosiaali-, terveys- ja
kasvatusalan työntekijöitä ja opiskelijoita seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen
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moninaisuudesta. Suunnittelija toteutti ammatillisia koulutuksia esimerkiksi Diak ja Laurea
ammattikorkeakouluissa sekä konsultoi Helsingin, Espoon ja Vantaan nuorisotoimia. Näiden lisäksi
suunnittelija koulutti ja konsultoi muita kolmannen sektorin sosiaali- ja nuorisoalan toimijoita joko
työyhteisöissä tai puhelimitse ja sähköpostitse.
HeSeta koulutti sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta muun muassa Helsingin
Työnväenopistolla, Kalliolan Setlementin sekä pääkaupunkiseudun vastaanottokeskusten työntekijöitä.
HeSetan suunnittelija toimi myös ohjausryhmien jäsenenä Yhdenvertainen vanhuus-, Sateenkaariparit- sekä
Sopu-hankkeen ohjausryhmässä.
HeSeta tuki suunnittelijan Psykoterapia Instituutissa suoritettavien psykoterapeuttisten valmiuksien opintoja.
Opinnot tuovat työkaluja vastaamaan HeSetan työssä vahvasti esille nouseviin kysymyksiin mielenterveyden ja
hyvinvoinnin eri haasteista.

3.6 YHTEISÖTAPAHTUMAT
Vaikuttavimpana yhteisötapahtumana
HeSeta järjestää Helsinki Pride-viikon.
Helsinki Pride on ihmisoikeus- ja
kulttuuritapahtuma, jonka  tavoitteena on
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
oikeuksien edistäminen ja näkyvyyden
lisääminen. Tapahtuma tuo yhteen
yhteisön jäseniä ja kulttuuri- ja
ihmisoikeustoimijoita ja tarjoaa
osallisuuden ja yhteisöllisyyden
kokemuksia lhbtiq*-ihmisille ja heidän
läheisilleen. Viikko koostuu lukuisista
erilaisista sekä HeSetan että
yhteistyökumppaneiden järjestämistä
lhbtiq*-teemaisista tapahtumista ja
huipentuu Pride-viikon lauantaina
järjestettävään kulkueeseen ja
Puistojuhlaan. Helsinki Pride on merkittävä
osa HeSetan näkyvyyttä ja
varainhankintaa.
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Tapahtuman kävijämäärät ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen kolmen vuoden aikana. Vuonna 2016
kulkueeseen ja Puistojuhlaan osallistui 35 000 henkilöä, mikä on tähänastinen ennätys. Priden ulkopuolisten
ohjelmajärjestäjien tapahtumien kävijämääräksi arvioitiin noin 8000.
Helsinki Pride 2016 järjestettiin 27.6–3.7.2016. Teemana oli media ja kulttuuri, ja tapahtuman suojelijana toimi
kansanedustaja Silvia Modig. HeSetan hallitus hyväksyi tapahtuman teeman, budjetin, mahdolliset palkkiot
vapaaehtoisille sekä ohjelmasisällön.
Oman isomman kokonaisuutensa Helsinki Priden sisällä muodostaa Nuorten Pride, joka on suunnattu
13–29-vuotiaille. Helsinki Priden ohjelmasisällön kokonaismäärä oli vuonna 2016 173 eri tapahtumaa. Tästä
Priden omaa ohjelmaa (bileet, avajaiset, info) oli 8 kpl. Nuorten Pridessa ohjelmatapahtumia oli 32 ja kävijöitä
yli 1500. Helsinki Priden ulkopuolisesta ohjelmasta vastasivat valtakunnallisen Setan eri jäsenjärjestöt, useat
ammattiliitot ja niiden kattojärjestöt, kansalaisjärjestöt, puolueet, erilaiset kulttuurialan toimijat ja yhteisöt,
ravintolat, suurlähetystöt ja yksittäiset tekijät. Suurin osa ohjelmatuottajista oli ei-kaupallisia. Vuonna 2016 osa
Helsinki Priden järjestelyistä ja tapahtumista toteutettiin yhteistyössä H.O.T. ry:n järjestämän EuroGames
Helsinki lhbtiq -urheilutapahtuman kanssa.
Tapahtumaviikon järjestämisestä vastasivat helmikuussa 2016 palkatut tuottaja Iina Niemi,
ohjelmakoordinaattori Minna Kalenius ja viestintäkoordinaattori Amanda Stavén sekä tapahtuman
ohjausryhmä ja työryhmä. Ohjausryhmä suunnitteli Helsinki Priden päälinjat, ja siihen kuului noin kymmenen
ihmistä. Työryhmä koostui noin 50 vapaaehtoisesta, joiden toimenkuvat oli jaettu erilaisiin vastuualueisiin.
Tapahtumaviikolla kesäkuussa 2016 apuna oli lisäksi noin 150 talkoolaista erilaisissa tehtävissä.
4 YHTEISTYÖ
4.1 VERKOSTO
HeSeta on tunnistettu ja aktiivinen toimija
sosiaali- ja nuorisoalan sekä muiden
kansalaisjärjestöjen verkostoissa.
HeSeta on seuraavien järjestöjen jäsen:
Seta, ILGA Europe, IGLYO, TGEU ja EPOA.
Vuonna 2016 HeSeta teki yhteistyötä
laajasti useiden eri toimialojen toimijoiden
kanssa. Koulutustyössä HeSeta teki
yhteistyötä muun muassa Helsingin,
Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa sekä
koulutus- ja harjoittelija- yhteistyötä Diak,
Laurea ja Metropolia
ammattikorkeakoulujen kanssa.
Yhteistyötä tehtiin myös muun muassa
Uudenmaan koulujen, nuorisotoimien ja
vastaanottokeskusten kanssa sekä Suomen
Pakolaisavun, Suomen Punaisten ristin,
E-Talon, Tyttöjen Talon, Poikien Talon,
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Nuorten Exitin, Sexpon, Pro-tukipisteen, Hiv-tukikeskuksen, Transtukipisteen, Kohtaus ry:n ja Positiiviset ry:n
kanssa.
HeSetan suunnittelija osallistui keväällä 2016 Ihmisoikeusliiton Kunniakäsitykset ja väkivalta – selvitys
kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa -tutkimuksen julkaisutilaisuuden
paneelikeskusteluun. Helsinki Pride viikolla suunnittelija osallistui Amnesty Internationalin kanssa järjestettyyn
lhbtiq*-turvapaikanhakijoiden oikeuksia käsittelevään paneelikeskusteluun. Syksyllä 2016 HeSetan
suunnittelija osallistui yhden kattojärjestöistään IGLYO:n (International LGBTIQ*-Youth and student
organization) järjestämään Bring everyone in-seminaariin Amsterdamissa. Osana seminaariohjelmaa HeSetan
suunnittelija luennoi HeSetan Together-toiminnasta, joka oli kansainvälisessä verkostossa huomioitu
poikkeuksellisena ja arvostettuna toimintana.
4.2 KUMPPANIT
Helsinki Priden yritysyhteistyöstä vuonna 2016 vastasi Hanna Alavan vetämä tiimi yhdessä tuottaja Iina
Niemen kanssa.
Helsinki Pridellä oli vuonna 2016 yksi mediakumppani NRJ sekä kaksi pääyhteistyökumppania Barefoot Wine ja
Hartwall. Helsinki Pride 2016 sai näkyvyyttä NRJ:n kanavien kautta. NRJ myös vastasi puiston artisteista. Lisäksi
Helsinki Pridella oli useita pienempiä yhteistyökumppaneita.

5 VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMINEN
Viestintä oli yksi vuoden 2016
painopistealueita.  Viestinnän tärkein
tavoite on kasvattaa HeSetan tunnettuutta
sekä lisätä tietoutta HeSetan toiminnasta ja
vaikutustyöstä.
Helmikuusta kesäkuuhun Hesetan
viestintää suunnitteli, koordinoi ja toteutti
Helsinki Priden palkattu
viestintäkoordinaattori yhdessä muiden
työntekijöiden, hallituksen jäsenten sekä
Helsinki Priden viestintätiimin kanssa.
HeSetan ja Helsinki Priden viestintää
yhtenäistettiin ja keskinäistä sisältöjen
jakamista tehostettiin. Erityisesti
näkyvyyteen ja aktiivisuuteen sosiaalisessa
mediassa panostettiin, minkä seurauksena
seuraajamäärät sekä julkaisujen
tavoittavuus kasvoivat HeSetan että
Helsinki Priden sosiaalisen median
kanavissa huomattavasti.
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Maaliskuussa käyttöön otettiin Gruppo-uutiskirjepalvelu, joka mahdollisti sähköisen uutiskirjeen
kokonaisvaltaisen uudistamisen. Uutiskirje ilmestyi kuukausittain ja sen vastaanottajina olivat
sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet HeSetan jäsenet. Uudistunut uutiskirje sai positiivista palautetta, ja sen
avasi keskimäärin 45% vastaanottajista. Myös muut kuin suomea äidinkielenään puhuvat huomioitiin
viestinnän kehittämisessä. Uutiskirje sisälsi tiivistelmät myös ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi myös muuta
viestintää toteutettiin mahdollisuuksien mukaan suomen lisäksi ruotsiksi ja/tai englanniksi.
HeSeta julkaisi vuoden 2016 aikana useita tiedotteita ja kannanottoja. Nuorten vertaistoiminnanohjaaja
kirjoitti 20.4. sateenkaarierityisen nuorisotyön tarpeesta ja HeSetan tavoitteesta r ohkaista eri tahoja ja
toimijoita sateenkaarisensitiivisyyteen. HeSetan suunnittelija kirjoitti 17.5., kansainvälisenä homo- ja
transfobian vastaisena päivänä siitä, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät toteudu itsestään –
marginalisoitujen ryhmien oikeudet vaativat toimijuutta ja aktiivisuutta meiltä jokaiselta, yhteiskunnan kaikilla
tasoilla. HeSetan puheenjohtaja ja Pride-tuottaja kirjoittivat 17.6., Orlandon lhbtiq-yhteisöä kohtaan tehdyn
joukkosurman jälkeen siitä, että turvallisuusriskit ja -uhat on otettu Helsinki Pridessa vakavasti joka vuosi ja
tapahtuman osalta tehdään tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa. Helsinki Pride viikon lauantaina 25.7. HeSetan
puheenjohtaja antoi puheen Pride-puistojuhlassa siitä, kuinka HeSeta ja Helsinki Priden yhteistyökumppanit
haluavat osoittaa tukensa ja olla liittolaisina tekemässä Helsingistä yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa
paikkaa meille kaikille. HeSetan kannanotto 20.10. vaati syrjivien käytäntäntöjen purkua Helsingin
homobaareissa. Näiden lisäksi HeSeta teki laajaa vaikuttamistyötä erityisesti seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöön kuuluvien turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten perus- ja ihmisoikeuksien
edistämiseksi sekä sateenkaarinuorten turvallisten kohtaamispaikkojen ja kohdennetun tuen lisäämiseksi.
6 TALOUS
HeSetan perustoiminta rahoitetaan avustuksilla ja omatoimisella varainhankinnalla. HeSetan työ on avustusten
sekä omatoimisen varainhankinnan varassa. Vuonna 2016 varainhankinnassa on pyrittiin tekemään lisää uusia
avauksia ja etsimään uusia rahoituskanavia, kuten esimerkiksi Raha-automaattiyhdistyksen (RAY)
toiminta-avustusta, jota ensi kertaa haettiin suoraan RAY:ltä. Vuosia HeSeta on saanut valtakunnallisen Setan
kautta RAY-avustusta jäsenjärjestöavustuksena, joka kuitenkin on jäänyt alle 20 000 euron avustuksena
pieneksi suhteessa järjestön työhön ja sen tarpeeseen.
Lisäksi HeSeta haki sosiaalityöhön avustusta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä Espoon
ja Vantaan kaupungeilta. Lisäksi nuorisotyöhön ja nuorten projekteihin avustuksia haettiin Helsingin kaupungin
nuorisoasiainkeskukselta sekä Vantaan kaupungilta. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta (LANUKE)
myönnetty vuodesta 2014 projektiavustus päättyi kesäkuussa 2016.
Helsinki Pride rahoitettiin Helsingin kaupungin kulttuurilautakunnan 7000 euron avustuksella, kaupallisilla
yhteistyökumppanuuksilla, Priden omien tapahtumien pääsylipputuotoilla sekä nettisivujen ja käsiohjelman
ilmoitusmyynnillä. Tapahtuman kaupallinen pääyhteistyökumppani oli Barefoot Wine & Bubbly ja
päämediakumppani radioasema NRJ. Viikon taloudellisten resurssien kokoamiseksi tehtiin myyntisopimuksia
runsaasti; yli 70 eri toimijan kanssa yhteensä 92 153 euron edestä.
HeSeta pyrkii toiminnan monipuolistamiseen ja yhdistyksen rahoituspohjan laajentamiseen kartoittamalla
myös muita mahdollisia rahoituslähteitä. Varainhankinnan kehittämisessä tulee pyrkiä mitoittamaan
vapaaehtoisuuteen perustuva varainhankinta yhdistyksen ja sen toimijoiden resursseihin. Yritys- ja
myyntityöhön perustuvassa tapahtumatuotannossa tulee ennaltaehkäistä taloudelliset riskit suunniteltujen ja
pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.
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6.1 SAADUT AVUSTUKSET
HeSeta sai yhteisötyötänsä varten tukea ensisijaisesti valtakunnalliselta Setalta Raha-automaattiyhdistyksen
jäsenjärjestöavustuksena sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Helsingin kaupungin
nuorisoasiainkeskus avusti yhdistyksen nuorisotoimintaa ja nuorisotyötä tuettiin myös kesällä 2015
myönnetyllä LANUKE-projektiavustuksesta. Helsinki Pride -tapahtumaa avusti lisäksi Helsingin kaupungin
kulttuurilautakunnata.

6.2 MUU VARAINHANKINTA
Vuonna 2016 aloitettiin kohdennettujen lahjoitusten kerääminen Helsinki Priden verkkokaupan kautta.
Lahjoittaa voi kohdennetusti Together-toimintaan, sateenkaarierityiseen nuorisotyöhön ja Helsinki Priden
järjestämiseen. Helsinki Pride -viikon ajan käytössä oli myös kohdennettu mobiililahjoitus. HeSeta toteutti
Helsinki Pridessä sekä muissa tapahtumissaan myös lipaskeräystä.

7. TULEVASTA

HeSetan tulevaisuus nojaa yhteisöön ja sen tukijoihin. Työn tarve tulee näkyväksi ja vahvistuu
ollessamme yhteydessä ihmisiin, kohtaamisten kautta. Tarpeeseen vastataan niin julkisen
rahoituksen kuin yksityisten tukijoiden avulla. Toimintaa tulee kehittää huomioimaan yhteisömme
moninaisuus ja sen jäsenten erilaiset tarpeet osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja
terveyserojen kaventamiseksi. HeSetan yhteisötyössä tulee vahvistaa erityisesti nuorten osallisuutta
ja hyvinvointia sekä kehittää tukipalveluita yhteisön muille erityisen haavoittuvassa asemassa oleville,
kuten turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.
Järjestön tunnistettavuus ja sen työn erityisyys pitää pystyä tuomaan vahvemmin näkyväksi. HeSeta
on pystynyt tekemään jo pienillä vapaaehtoisuuteen perustuvassa työssä suuriin tekoihin, mutta
tarvitsee niin vastuullisen ja palkitsevan vapaaehtoistyön mahdollistamiseksi, kuin vastatakseen
yhteisön haavoittuvimmassa asemassa olevien tarpeisiin, nykyistä vahvemmat ammatilliset resurssit.

Kuntien rooli rahoittajana ja yhteistyökumppani on vahvistunut viime vuosina. HeSeta ja
pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyö on palkitsevaa ja välttämätöntä. Kunnat tukevat HeSetan työtä
taloudellisesti ja järjestön asiantuntijuus ja työn tarve on tunnistettavissa. Yhteistyössä on
tavoitteena rakentaa Helsingistä ja pääkaupunkiseudusta ei vain valtakunnallisesti, vaan myös
kansainvälisesti, esimerkillinen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvo huomioimisessa niin palveluiden
suunnittelun kuin toteutuksen osalta. HeSeta ja sen yhteistyökumppanit rakentaa vahvempaa,
moninaisuutta kunnioittavaa ja solidaarista tulevaa.
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