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Kevätterveiset Oulun Setalta! 

Vuosi on vaihtunut ja Oulun Setassa uuteen hallitukseen, toimihenkilöstöön ja aktiiviporukkaan 

on toivotettu tervetulleeksi uusia kasvoja. Kevät tuo tullessaan vaalien lisäksi valtakunnallisia 

juhlanaiheita, paikallisia uudistuksia sekä uusia yhteistyötahoja. Tänä keväänä haluamme kuulla 

erityisesti juuri Sinun mielipiteesi! 

If you wish to receive this newsletter of Oulun SETA in English, please email info@oulunseta.fi 

 

1. OULUN SETAN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2017 

Oulun Setan sääntömääräinen syyskokous 21. marraskuuta 2016 valitsi uudeksi puheenjohtajaksi 

Kalle Kaskisen. Kallen lisäksi 2017 hallitukseen kuuluvat Dominic Fernandez, Tiina Mäki, Riikka 

Petäsnoro ja Kirsi Riipi, sekä varajäsen Jenny Rosberg. Hallitus järjestäytyi vuoden alussa ja on jo 

täydessä työn touhussa. Hallituksen lisäksi Oulun Setalla on tänä vuonna toimihenkilöitä 

vastaamassa koulutuksesta, taloudesta sekä ryhmä- ja tukihenkilötoiminnasta. 

Yhteydenotto Oulun Setaan onnistuu helpoiten sähköpostilla info@oulunseta.fi tai 

hallitus@oulunseta.fi tai vaikkapa Facebookista @oulunseta. 

 

2. PÄIVITÄ JÄSENTIETOSI 

Kiitos, että tuet Oulun Setaa!  

Oulun Seta on lähettänyt tämän jäsenkirjeen kaikille menneille ja nykyisille jäsenillemme.  

Olethan maksanut jäsenmaksun 2017? Voit tehdä sen helposti verkkopankissa saamasi 

maksuohjeen mukaisesti tai vaikkapa seuraavissa bileissämme. 

Muistathan päivittää säännöllisesti myös jäsentietosi. Voit tehdä sen helposti verkkosivuiltamme 

löytyvän lomakkeen avulla, täyttämällä paperilomakkeen tapahtumissamme tai lähettämällä 

mailia osoitteeseen info@oulunseta.fi  
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3. TASA-ARVOINEN AVIOLIITTOLAKI JA SINUIKSI-PALVELU 

Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuosi on alkanut ja juhlamieltä nostattaa entisestään tasa-

arvoinen avioliittolaki, joka astui voimaan torstaina 1. maaliskuuta! Tämän uudistuksen myötä 

kaikkien avioparien oikeudellinen asema yhdenmukaistuu ja lapsien asema suhteessa on 

paremmin turvattu. Sateenkaariperheet ry ja Seta ovat yhdessä koonneet tietopaketin 

muutoksista osoitteeseen seta.fi/avioliittolaki. Mikäli kuitenkin kaipaatte apua tai lisätietoa 

uudistukseen liittyen, voitte olla yhteydessä Sateenkaariperheet ry:hyn tai Setaan. 

Valtakunnallisella tasolla on myöskin avautunut Sinuiksi-palvelu. Kysymyksiin seksuaalisesta ja 

sukupuolisesta moninaisuudesta vastaavat asiantuntevat vertaistukihenkilöt chatissa, 

nettilomakkeella sekä puhelimessa.  Päivystys on avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 19–21. 

Nettisivujen osoite on sinuiksi.fi ja puhelinneuvonnan numero on 044 300 2355. Palvelun 

tuottavat Pirkanmaan Seta ja Sateenkaariyhteisöt ry. 

 

4. KEVÄÄN RYHMÄT 

Vertaistukea löytyy meiltä Oulusta myös paikan päältä! Tänäkin keväänä Oulun Setalla pyörii 

kaikille avoimia tukiryhmiä vapaaehtoisten jäsenten vetäminä. Kaikki ryhmämme ovat ilmaisia, 

täysin luottamuksellisia ja ennen kaikkia avoimia kaikille tarvitseville ja kiinnostuneille. Tänä 

keväänä kokoontuvat (seuraavat tapaamiset):  

Nuortenryhmä  

      (tiistaisin Byströmin nuortenkahvilassa)  

Trans- ja genderryhmä  

      (19.3., 29.3., 9.4., 19.4., 7.5.) 

Transläheisten ryhmä  

      (23.3., 20.4., 18.5.) 

Transvestiittiryhmä  

      (28.3., 27.4., 24.5.) 

 

Peliryhmä  

      (23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5.) 

International Rainbow Café  

      (17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5.) 

OuSM ja Setan yhteiset tapaamiset 

      (kuukausittain)

Myöskin Oulun yliopistolla on pyörähtämässä uusi sateenkaariryhmä käyntiin, josta tiedotamme 

lisää mm. Facebookissa.  
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Lisätietoa kaikista ryhmistämme löydät verkkosivuiltamme sekä Facebook-sivuiltamme. 

Kokoontumispaikoista ja -ajoista pysyt parhaiten perillä seuraamalla sähköistä kalenteriamme 

toiminta-osiosta osoitteessa oulunseta.fi. Samaisesta kalenterista löytyy myös muuta 

järjestämäämme toimintaa. 

Mikäli kaipaamaasi toimintaa ei kalenteristamme löydy, ota yhteyttä ja katsotaan mille aletaan! 

Mikäli olet itse kiinnostunut vetämään ryhmää tai muuta kivaa yhteistä tekemistä, ilmianna itsesi 

sähköpostiin tukihenkilot@oulunseta.fi ! 

 

5. KEVÄÄN TAPAHTUMIA JA UUSI BILEPAIKKA 

Uusi vuosi, uusi bilepaikka! Oulun Seta ja Sport It! Vanha Paloasema aloittivat ystävänpäivän 

tienoilla uuden yhteistyön. Osoitteesta Kauppurienkatu 24 löydät siis Oulun Setan tulevat 

viralliset karkelot. Uuden yhteistyömme kruunaa Oulun Setan voimassaolevalla jäsenkortilla 

vuoden jokaisena päivänä saatavat tarjoukset ja alennukset ravintolan juomista ja ruoasta. 

Poikkea siis Vanhalla Paloasemalla ja muista vilauttaa korttia! Alustavat bilepäivät loppukeväälle 

ovat 15.4., 13.5. sekä juhannusaatto.  

 

6. JÄSENKYSELY 

Oulun Seta haluaa kuulla juuri Sinua! Olemme laatineet jäsenkyselyn, johon toivomme 

vastauksia kaikilta toimintaamme osallistuneilta. Olitpa sitten nykyinen tai entinen jäsen, 

vapaaehtoinen tai toiminnastamme muutoin kiinnostut, haluamme kuulla mielipiteesi. Kyselyn 

täyttäminen kestää vain muutaman minuutin ja vastaukset ovat meille aidosti kullankalliita 

kehittäessämme Oulun Setan toimintaa. 

Risuja? Ruusuja? Kerro meille osoitteessa https://goo.gl/D682NQ  
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7. TULE MUKAAN TOIMINTAAN 

Oulun Seta on kaikille avoin ja pyörii vapaaehtoisten voimilla. Siksi värväämme ympäri vuoden 

uusia aktiiveja toimintaamme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille sekä tasavertaisuuden ja 

moninaisuuden parissa. Lähde rohkeasti mukaan, mikäli asiamme ovat sydäntäsi lähellä! Voit olla 

tärkeä osa toimintaamme muun muassa vapaamuotoisen yhdessäolon järjestäjänä, yhteisen 

aiheen äärelle kokoontuvan ryhmän vetäjänä, tukihenkilönä taikka kouluttajana. 

Erityisosaamistakin kaipaamme monialaisesti – nytkin on haussa mm. vapaaehtoisia auttamaan 

sivustoamme muuttamaan! Jos kokemusta on kertynyt tai kiinnostusta löytyy esim. 

koodaamisesta, Wordpressistä, graafisesta suunnittelusta tai vaikkapa sisällöntuottamisesta, 

lähitulevaisuuteen kaavaillut uudet Oulun Setan kotisivut hyötyisivät ajastasi suuresti! 

Innoistuitko? Haluatko olla osa tiimiämme yhteisen hyvän äärellä? Ota yhteyttä 

info@oulunseta.fi.    

8. PYSY AJAN TASALLA 

Oulun SETA löytyy Kumppanuuskeskuksesta osoitteesta Kansankatu 53. Infoa sekä tiedotuksia 

toiminnastamme löydät verkkosivuiltamme oulunseta.fi. Aktiivisimmin uutta tietoa, uutisia ja 

muuta tärkeää löydät tykkäämällä Facebook-sivuistamme @oulunseta. Lisäksi löydät meidät 

Instagramista ja Twitteristä. Kiireellisissä asioissa pyydämme laittamaan sähköpostia 

osoitteeseen info@oulunseta.fi tai hallitus@oulunseta.fi.  

 

Kiitos, että olet osa Oulun Setaa. 

 

Toivottavasti näemme pian! 

 

OULUN SETA RY  
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