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MISSIO
Edistämme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuutta,
osallisuutta ja hyvinvointia. Teemme monipuolista yhteisötyötä ja toimimme vahvana
yhteiskunnallisena vaikuttajana.

VISIO
Yhteiskunta on avoin ja turvallinen kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta,
sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta. Syrjivät rakenteet on murrettu
yhteiskunnan kaikilla tasoilla, niin asenteissa kuin lainsäädännössä.

ARVOT
Arvomme ohjaavat kaikkea yhdistyksen toimintaa
näkyen niin päätöksenteossa, työssä kuin kohtaamisissa.

1. YHTEISÖLLISYYS
2. ASIANTUNTIJUUS
3. VAIKUTTAVUUS
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STRATEGISET LINJAUKSET 2018-2022
1. Yhteisöllisyys
Toimintamme perustuu yhteisöllisyyteen. Yhteisöllisyys vahvistaa osallisuutta, jota vapaaehtois- ja
vertaistuellinen toimintamme mahdollistavat. Yhteisöllisyys sitouttaa yhteisiin arvoihin ja motivoi
edistämään yhteisöön kuuluvien ihmisten oikeuksia. Toimimalla yhdessä luomme merkityksellisiä
kohtaamisia ja muutosta. Vapaaehtoistoimintamme on monipuolista ja mahdollistaa kanavan
vaikuttaa niin omaan ympäristöön kuin yhteiskuntaan. Yhteisömme on avoin, vahva ja turvallinen.
Edistämme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia
monipuolisella yhteisötyöllä, joka nojaa sateenkaarierityiseen sosiaali- ja nuorisotyöhön.
Yhteisötyöhömme kuuluu yksilötyötä, vertaistuellista toimintaa sekä esimerkiksi tapahtumia,
kuten Helsinki Pride-viikko. Tärkeimpiä tavoitteitamme on vahvistaa toimijuutta, vähentää
yksinäisyyttä sekä tukea yhteisömme erityisen haavoittuvassa asemassa olevia jäseniä.
Miten edistämme yhteisöllisyyttä:
Olemme ylpeitä moninaisesta
yhteisöstämme ja huomioimme sen eri
tarpeet. Toimintamme on monipuolista ja
kaikille saavutettavaa. Se tavoittaa vuosittain
tuhansia kävijöitä, palvelee eri taustaisten
ihmisten tarpeita ja lisää kiinnostusta
yhteisölliseen toimintaan.
Yhteisötyön painopisteinä ovat avoin
vertaistuellinen yhteisötoiminta,
sateenkaarierityinen nuorisotyö ja
Together-toiminta. Toiminta lisää sosiaalista
ja tiedollista pääomaa sekä tarjoaa
mahdollisuuden osallisuuteen,
verkostoitumiseen ja vaikuttamiseen.
Helsinki Pride -viikko on Suomen vaikuttavin
ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Se tuo
yhteen kymmeniä tuhansia kävijöitä sekä
satoja vapaaehtoisia ja organisaatioita.

Vahvistamme yhteisöllisyyttä tuomalla
yhteen laajan joukon toimijoita
työntekijöistä vapaaehtoisiin. Panostamme
toimijoiden osaamiseen, jaksamiseen ja
viestintään, jotta työmme koetaan
mielekkääksi ja merkitykselliseksi ja siihen
sitoudutaan.
Toimimme yhdessä. Teemme
kehittämistyötä niin yhdistyksen oman työn
kuin kumppaniemme palveluiden
kehittämiseksi eri toimialueilla yhteistyössä
yhdistyksen vapaaehtoisten ja
moniammatillisen verkoston kanssa.
Toimintamme arvot, tavoitteet ja
menetelmät ovat selkeitä.
Vahvat kumppanuudet tuovat toimintaan
turvaa ja kestävyyttä. Helsinki Pride- viikon
ympärille kehitetään ympärivuotista
toimintaa vahvistamaan yhdistyksen
ydintoiminnan saavutettavuutta, työn
resursseja ja vaikuttavuutta.
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2. Asiantuntijuus
Olemme toimialueidemme arvostettu ammattilainen ja asiantuntija. Asiantuntijuutemme nojaa
vahvaan yhteisötyöhömme. Asiakastyö ja vertaistuellinen toiminta välittävät kokemuksia ja viestiä
yhteisöön kuuluvien arjesta ja tarpeista. Monipuolinen sosiaali- ja nuorisotyömme edellyttää
työntekijöiltä erityisosaamista ja ammattitaitoa ja vapaaehtoisilta hyvää perehtyneisyyttä ja
vahvaa sitoutumista arvoihimme. Kohdennamme ammatillisia resurssejamme ja vahvistamme
asiantuntijuuttaamme yhteisömme erityisen haavoittuvassa asemassa olevien jäsenten
tukemiseksi ja oikeuksien edistämiseksi.
Helsinki Pride -viikon kasvaessa yhä vaikuttavammaksi kokonaisuudeksi tuotanto vaatii entistäkin
suurempia resursseja. Suurien ihmismäärien ja useiden organisaatioiden ja viranomaisten
tuominen yhteen vaatii myös ammatillista erityisosaamista. Asiantuntijuus on edellytys myös sille,
että voimme toimia aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana ja ajaa yhteisömme oikeuksia.
Nostamme työmme teemoja esiin aktiivisesti ja  asiantuntevasti.  Teemme työtä vaikeidenkin
asioiden parissa, jolloin meillä tulee olla rohkeutta ja osaamista puuttua asioihin, joihin muut eivät
tartu. Toimimme yhteistyössä laajan vapaaehtoistoimijoista, ammattilaisista ja organisaatioista
koostuvan verkoston kanssa voimavarojen yhdistämiseksi ja osaamisen jakamiseksi.
Miten edistämme asiantuntijuutta:
Tartumme nopeasti ja rohkeasti
yhteisöstämme esiin nouseviin teemoihin.
Panostamme työssämme havaittujen
epäkohtien esille nostamiseen sekä tiedon ja
osaamisen tallentamiseen ja jakamiseen.
Kehitämme ja jaamme omaa osaamistamme
ja asiantuntijuuttamme. Tuemme
henkilökunnan ja aktiivitoimijoiden
kouluttautumista. Perehdytämme
toimijamme heidän omiin tehtäviinsä ja
toimintamme erityispiirteisiin.
Kehitämme verkostoamme ja kokeilemme
rohkeasti uusia toimintamenetelmiä.
Luomme uudenlaisia, matalan kynnyksen
vapaaehtoistyön muotoja sekä pro

bono-ammattilaisverkoston. Toimimme
yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja
muiden asiantuntijoiden kanssa.
Tuemme asiantuntijuuttamme lisäämällä
tietoa, tukea ja toimintaa. Kerromme
kehittyvästä toiminnastamme  ja sen
tarpeesta, jotta tietoisuus työmme
erityisyydestä ja halu sen tukemiseen kasvaa.
Vahvistamme koulutustyömme rakenteita ja
niiden saavutettavuutta. Edistämme
koulutusten tuotteistamista ja erilaisten
koulutusten myyntiä niin yrityksille kuin
viranomaisille. Koulutuksia tehdään myös
yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.
Uusia toimintatapoja kehitetään ja kokeillaan
ketterästi ja avoimesti.

5

3. Vaikuttavuus
Pyrimme kaikessa toiminnassamme vaikuttavuuteen. Yhteisöllisyys ja asiantuntijuus rakentavat
työmme vaikuttavuutta, jotta yhteiskunta olisi avoin ja turvallinen kaikille seksuaalisesta
suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta. Vaikuttavuus
vaatii tahtoa ja resursseja puuttua epäkohtiin, rohkeita avauksia ja tiedon lisäämistä sekä
keskustelua ja kuuntelemista. Nostamme työmme teemoja esiin aktiivisesti ja asiantuntevasti.
Toimijamme ja tukijamme tuntevat ylpeyttä työstämme ja toiminnastamme. Viestintämme on
esimerkillistä - tieto on saavutettavaa ja vaikuttavaa. Työmme vaikutukset ovat näkyviä,
tuloksellisia ja mitattavissa.  Toimimme vahvana yhteiskunnallisena vaikuttajana, joka edistää
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja
hyvinvointia.

Miten edistämme vaikuttavuutta:
Yhdistyksellä on näkyvä ja erityislaatuinen
profiili, joka tunnistetaan. Toimintamme,
työmme saavutukset ja mahdollisuudet ovat
tunnistettavissa niin asiakkaille
yhteistyökumppanelle kuin mediassa.
Äänemme on kuuluva. Viestintämme on
suunnitelmallista, tehokasta ja ajantasaista
jotta yhdistyksen ääni saadaan selkeästi
kuuluviin. Otamme kantaa ajankohtaisiin
asioihin, vaikutetaan päätöksentekijöihin ja
yhteisöihin
Toimintamme on turvattua ja pystymme
tekemään pitkävaikutteisia suunnitelmia.
Toiminta tehdään taloudellisesti
vakaammaksi vahvistamalla rahoituspohjaa.
Uusia rahoituskeinoja selvitetään ja
kokeillaan.
Toimintamme on vakiintunutta ja jatkuvaa.
Turvaamme yhdistyksen perustoiminnan

vaatimat resurssit kasvavilla avustuksilla ja
kehittyvällä omalla varainhankinnalla.
Kokonaisvaltaista vaikuttavuuden arviointia
kehitetään joka toimialueella. Henkilöstön ja
vapaaehtoisten työn vaikuttavuutta mitataan
ja tulokset tehdään näkyviksi.
Vapaaehtoistoiminnan rakenteita
uudistetaan ja muokataan tarpeiden mukaan.
Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan myös
ekologisesta näkökulmasta.
Together-työtämme vahvistetaan ja
kehitetään osana yhdistyksen
ydintoimintaa. Kertynyttä osaamista jaetaan
myös muille toimijoille kuten
Maahanmuuttovirastolle,
vastaanottokeskuksiin ja
maahanmuuttajapalveluihin.
Jaamme sateenkaarierityisen sosiaali- ja
nuoristyön asiantuntijuutta ja osaamista
aktiivisesti. Työmme menetelmiä kehitetään.
Yhdistyksen osaamista jaetaan viestimällä ja
jalkautetaan osaksi kunnallisten ja muiden
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kolmannen sektorin toimijoiden toimintaa
yhteistyön ja koulutustoiminnan avulla.

