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Aurinkoiset terveiset Oulun Setalta! 

Kevättä kohti mennään, ja vaalitkin kolkuttelevat jo ovella. Alkuvuosi on mennyt meillä rattoisasti 

hyvin menestyneiden bileiden ansiosta – kiitos siitä! Tässä tulee alkuvuoden kuulumisia ja 

ajankohtaistiedotteita loppukevään iloksi. 

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

1. Oulun Setan Kevätkokous 8.4. klo 17 
2. Alkuvuoden kuulumiset 
3. Kevään ryhmät ja tukihenkilötoiminta 
4. Tulevat bileet 
5. Hääpukunäyttely 5.4. – 28.4. 
6. Kuntavaalit 2017 
7. Tule mukaan toimintaan 
8. Jäsenkysely – voita vapaalippuja! 
9. Pysy kärryillä 

 

1. OULUN SETAN KEVÄTKOKOUS 8.4. klo 17 

Oulun Setan sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 8. huhtikuuta klo 17 alkaen 

Kumppanuuskeskuksella. Kokouskutsun, esityslistan ja kokouksessa käsiteltävät asiakirjat löydät 

osoitteesta https://goo.gl/lXS34U.  

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa valitaan hallitukseen uusia jäseniä. Kiinnostaako 

hallitustoiminta? Haluatko olla vaikuttamassa Oulun Setan ytimessä? Tule kokoukseen ja asetu 

ehdolle! Vaikkei hallitustoiminta kiinnostaisikaan, tule ihmeessä kuulemaan uusimmat 

kuulumiset ja vaikuttamaan – yhdistys ei ole mitään ilman jäsentensä ääniä. 

2. ALKUVUODEN KUULUMISET 

Oulun Seta aloitti yhteistyön Vanhan Paloaseman kanssa bileiden järjestämisessä vuoden alusta 

ja se onkin alkanut railakkaasti. Ensimmäisissä ystävänpäivän bileissämme 18.2. oli paikka 

täynnä, ja pienimuotoisemmissa hiihtoloman päättäneissä after-ski bileissämme 11.3. oli myös 

mukavasti porukkaa rennolla meiningillä pubivisailemassa. Olemme kuulleet palautteenne 

alkuvuoden bileistä ja pyrimme jatkossa järjestämään enemmän live-esiintyjiä. Jos tiedät hyvän 

paikallisen bändin, jota haluaisit kuulla bileissämme, vinkkaapa meille päin! 

mailto:info@oulunseta.fi
https://goo.gl/lXS34U
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Mutta koska elämä ei ole pelkkää juhlimista, on tullut paljon muutakin tehtyä. Ryhmämme ovat 

jatkaneet toimintaansa ja uusiakin on mahdollisuuksien mukaan pian tulossa. On käyty 

kouluvierailuilla ja autettu kasiluokkalaisia moninaisuus-projekteissa, keskusteltu 

yhteistyökumppaneiden kanssa ja osallistuttu vähän vaalikampanjointiinkin. Hiihtolomalla 

käytiin porukalla pulkkamäessä sateenkaarilippuinemme, ja hyvin luisti liukuri niin lapsilla kuin 

aikuisillakin! Pyrimme jatkossa järjestämään enemmänkin tällaisia aktiviteetteja ja tapahtumia. 

3. KEVÄÄN RYHMÄT & TUKIHENKILÖTOIMINTA 

Kaipaatko tukea arkeen tai haluatko muuten vaan tavata muita sateenkaarevia immeisiä? Oulun 

Setalla on useita vapaaehtoisten vetämiä tuki- ja harrasteryhmiä. Kaikki ryhmämme ovat 

ilmaisia, täysin luottamuksellisia ja ennen kaikkia avoimia kaikille tarvitseville ja kiinnostuneille. 

Tänä keväänä kokoontuvat vielä (seuraavat tapaamiset):  

Nuortenryhmä  

      (tiistaisin Byströmin nuortenkahvilassa)  

Trans- ja genderryhmä  

      (29.3., 9.4., 19.4., 7.5., 17.5.) 

Transläheisten ryhmä  

      (20.4., 18.5.) 

Transvestiittiryhmä  

      (27.4., 24.5.) 

 

Peliryhmä  

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

International Rainbow Café  

      (31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6.) 

OuSM ja Setan yhteiset tapaamiset 

      (kuukausittain 1. perjantaina)

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 tai kaipaat henkilökohtaisempaa tukea, 

ota yhteyttä tukihenkilot@oulunseta.fi , niin saat oman tukihenkilön. Voit myös olla yhteydessä 

Sinuiksi-päivystykseen tai osallistua eri aiheisiin Sinuiksi-chatteihin, jos toimistomme on kovin 

kaukana. Aikataulut ja yhteystiedot löydät kalenteristamme. 

4. TULEVAT BILEET 

Loppukevään bilepäivät ja teemat ovat seuraavat: 

mailto:tukihenkilot@oulunseta.fi
http://sinuiksi.fi/
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15.4. Burlesque Party (klo 22-04) 

Burleski-esitys alkaa noin puolen yön aikaan, joten tule ajoissa paikalle! 

13.5. Euroviisubileet 

Tule kattomaan meidän kans viisuja! Ylen TV-lähetys alkaa tämänhetkisten tietojen 

mukaan klo 22. 

23.6. Juhannusbileet 

Muistathan myös perinteisen juhannuspiknikin Hupisaarilla juhannuspäivänä! 

Bilepaikkana toimii Vanha Paloasema osoitteessa Kauppurienkatu 24. Muistathan, että Oulun 

Setan jäsenkortilla saa vuoden jokaisena päivänä alennuksia Vanhalla Paloasemalla mm. 

hanajuomista, joten kannattaa käydä pyörähtämässä.  

5. HÄÄPUKUNÄYTTELY Lumivalko ja Ruusunpuna 5.4. – 28.4. 

Vaatetusalan artisaaniopiskelijat Elena Kaakinen ja Jaana Markus inspiroituivat tasa-arvoisesta 

avioliitosta niin, että suunnittelivat sen kunniaksi häävaatenäyttelyn! Poikkea siis 5.4. – 28.4. 

Lumivalko ja Ruusunpuna -näyttelyssä Kumppanuuskeskuksella ihastelemassa morsiusparille ja 

morsiusneidoille suunniteltuja pukuja. 

6. KUNTAVAALIT 2017 

Kuntavaalit ovat jo ovella ja mikäs sen hankalampaa kuin oman ehdokkaan löytäminen. 

Vaalikoneiden enemmän ja vähemmän hyödyllisten sateenkaarevien kysymyksien bongailun 

väliin meillä olisi tässä muutama vinkki kampanjoista, joissa olemme mukana. 

Seta ry:n #sateenkaarikunta -kampanjan löydät osoitteesta: seta.fi/kuntavaalit2017/ 

Kampanjan keskiössä on kolme teemaa: 1) Turvallisempi koulu sateenkaarinuorille; 2) 

Sateenkaarikompetenssia kunnallisiin palveluihin; ja 3) Nollatoleranssi vihapuheeseen. 

Kampanjan teemoista keskustelua löydät somesta #sateenkaarikunta. Samalla löydät ehdokkaat, 

jotka ovat tehneet vaalilupauksen sateenkaarinuorten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden puolesta. 

Syrjimätön Suomi -kampanja etsintäkuuluttaa yhdenvertaisuutta edistäviä ehdokkaita. 

syrjimatonsuomi.fi -sivustolla voi käydä katsomassa kunnittain tai ihan ehdokkaan nimellä, ketkä 

ovat allekirjoittaneet vaalilupauksen edistää suomalaisten yhdenvertaisuutta riippumatta 

syntyperästä, etnisestä taustasta, iästä, sukupuoli-identiteetistä, terveydentilasta tai sairaudesta; 

http://seta.fi/kuntavaalit2017/
http://syrjimatonsuomi.fi/
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poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta; kansalaisuudesta, 

elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta, kielestä, 

perhemuodosta; tai sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta. 

7. TULE MUKAAN TOIMINTAAN 

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

uusia aktiiveja toimintaamme. Meillä Oulun Setalla kaivattaisiin porukkaan nyt erityisesti 

kouluttajia tekemään kouluvierailuja paikallisiin yläkouluihin ja lukioihin, porukkaa järkkäämään 

tapahtumia – muitakin kuin bileitä!  – ja verkkosivu-osaajia kesän ajalle, tavoitteenamme 

uudistaa verkkosivumme kokonaisvaltaisesti. Innostuitko? Haluatko olla osa tiimiämme yhteisen 

hyvän äärellä? Ota yhteyttä info@oulunseta.fi tai tule loppukeväästä pidettävään 

vapaaehtoisten iltaan. Tapahtuman aikataulu selviää lähempänä, joten tarkkailepa 

kalenteriamme. 

8. JÄSENKYSELY – VOITA VAPAALIPPUJA! 

Olemme saaneet mukavasti vastauksia jäsenkyselyymme, mutta toivomme vielä lisää vastauksia, 

ennen kuin julkistamme tiivistelmän tuloksista. Haluamme erityisesti tietää, millaisia tapahtumia 

tai ryhmiä toivot meidän järjestävän nykyisten lisäksi, sillä niille tuntuu olevan kysyntää. 

Käytä siis pari minuuttia kyselyyn ja voit voittaa vapaalippuja tuleviin tapahtumiimme! 

Laita risut & ruusut osoitteeseen: https://goo.gl/D682NQ  

9. PYSY KÄRRYILLÄ 

Oulun SETA löytyy Kumppanuuskeskuksesta osoitteesta Kansankatu 53. Tietoa ja tiedotuksia 

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

muuta tärkeää saat päivittämällä säännöllisesti jäsentietosi sekä 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. 

mailto:info@oulunseta.fi
http://www.oulunseta.fi/
https://www.facebook.com/oulunseta/
https://www.instagram.com/oulunseta/
https://www.twitter.com/oulunseta/
mailto:info@oulunseta.fi
mailto:hallitus@oulunseta.fi
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Toivottavasti näemme pian! 

OULUN SETA RY  

 

 

Oulun Seta on lähettänyt tämän jäsenkirjeen kaikille jäsenillemme. Jos et enää halua saada tätä 

jäsenkirjettä, ole yhteydessä info@oulunseta.fi  

mailto:info@oulunseta.fi

