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Savon Seta ry on ihmisoikeusjärjestö jonka tavoitteena on edistää sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöjen asemaa Savon seudulla. Toiminta-alue kattaa Etelä- ja
Pohjois-Savon, johon kuuluu noin 400 000 asukasta 33 eri kunnassa.
Tavoitteemme on tehdä kattavaa vaikuttamistyötä kouluttamalla, verkostoitumalla sekä
tiedottamalla. Toimintamme näkyvin puoli syntyy vertaisryhmistä sekä biletoiminnasta.
Jäsenet ja vapaaehtoiset
Pidämme huolta vapaaehtoisista tarjoamalla tarpeeksi virkistystä, ryhmäyttävää toimintaa ja
tarvittavan työnohjauksen. Kannustamme jäseniämme vapaaehtoistyöhön ja panostamme
jäsenhankintaan. Tavoittenaamme on kasvattaa jäsenmääräämme ja saada mukaan lisää
vapaaehtoistoimijoita. Tähän tavoitteeseen tähtäämme yhdistyksen perustoimintaan
panostamalla.
Koulutukset
Seta ry ja Savon Seta ry kouluttavat vapaaehtoisiaan vertaisryhmien ohjaajiksi ja asiantuntija
vierailijoiksi kouluille. Toteutamme ohjaajakoulutuksia aina ryhmäkoon täyttyessä.
Järjestämme vuoden aikana myös lisäkoulutuksia aiheesta. Setan järjestämään
ammatilliseen kouluttajakoulutukseen lähetetään Savosta koulutettavia. Kannustamme myös
osallistumaan kokemuskouluttajakoulutukseen sekä nettivertaistukiohjaajakoulutukseen.
Tiedotus
Tiedotus on osa vaikuttamistyötä. Vaikuttamistyössä olemme osallisina ja käytettävissä
perinteisissä tiedotusvälineissä (mm. lehdet, radio, tv jne.), mutta tiedotuksemme painottuu
sosiaalisiin medioihin: Facebook, Twitter, Instagram sekä omat nettisivumme osoitteessa
www.savonseta.fi
Tapahtumat
Osallistumme järjestönä vuoden 2018 valtakunnalliseen Pride-tapahtumaan Helsingissä ja
mahdollisuuksien mukaan myös muihin Pride-tapahtumiin. Aiomme myös jatkaa vuoden
2017 aikana toteutettua Mikkeli Prideä jossain Savossa.
Vertaisryhmät
Sateenkaarevat nuorten illat jatkuvat Mikkelissä, Pieksämäellä ja Kuopiossa. Nuortenillat
käynnistetään uudelleen Varkaudessa, Iisalmessa ja Savonlinnassa.
T-kutsut on oma ryhmä sukupuolivähemmistöön kuuluville. Ryhmä kokoontuu Kuopiossa
kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan myös
muilla paikkakunnilla.

Aikuisille suunnatut vertaistukiryhmät aloitetaan ainakin Kuopiossa ja mahdollisuuksien
mukaan muissa kaupungeissa.
Toiveiden mukaisia teemaryhmiä järjestetään jäsenten toiveiden ja aktiivisuuden mukaan
pitkin vuotta.
Jokaisen ryhmän ohjaajat tullaan kouluttamaan tehtäväänsä. Ryhmiä pyöritetään
vapaaehtoistoiminnalla. Ryhmien ohjaajia jatkokoulutetaan tehtäviin ja ylläpidetään riittävä
tuki sekä järjestetään mahdollisuus työnohjaukseen sekä virkistykseen jaksamisen ja
motivaation tueksi.
Bileet
Savon Seta ry:n Be Queerious -bileet järjestetään neljästi. Perinteisesti bileet järjestetään
ainakin ystävänpäivän aikoihin, Kuopio tanssii ja soi -festivaalin yhteydessä, Kallaveen
risteilyn muodossa sekä loppuvuodesta pikkujoulujen tai vuoden päättymisen merkeissä.
Verkostot ja yhteistyö
Yhteistyö Seta ry:n ja muiden Seta ry:n jäsenjärjestöjen kanssa jatkuu. Yhteistyö
valtakunnallisten yhdistysten ja hankkeiden kanssa jatkuu, joista mainittakoon
Sinuiksi-hanke, Hivpoint ja Sateenkaariperheet ry.
Jatkamme myös paikallisten kanssa tehtyä yhteistyötä koulutuksen kehittämisen sekä
yhteisten tilojen ja voimavarojen jakamisessa. Osallistumme yhteisiin kampanjoihin
ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta.
Talous ja varainhankinta
Haemme vuonna 2018 Seta ry:ltä järjestöavustusta sekä toiminta-avustusta niiltä
kaupungeilta joissa Savon Setalla on toimintaa. Kehitämme omaa varainhankintaa ja
jatkamme kulukorvausten perimistä kouluvierailuista sekä koulutuksista. Jatkamme myös
biletoimintaa, joka on pääasiallinen oma tulonlähde. Selvitämme myös mahdollisuutta
sponsorisopimuksiin. Selvitämme mahdollisuutta hakea omaa hankerahaa Savon alueelle.
Toimitila
Vuoden 2018 aikana Savon Seta hankkii itselleen Kuopioon toimitilan, jonne toiminnan voi
fyysisesti keskittää. Tilan tulee olla hinnaltaan yhdistykselle kohtuullinen tai ilmainen.
Toimitila tukee Kuopion laajaa ja monipuolista toimintaa ja palvelee jäseniämme. Myös
irtaimistolle tarvitaan varastotilaa sekä toimitila helpottaa uusien ryhmien ja toiminnan
toteuttamista. Lisäksi toimitila toimisi kohtauspaikkana vapaaehtoisten, jäsenien ja
yhteistyötahojen kesken.

