


Seta ry

• Seksuaalisen suuntautumisen ja 
sukupuolen moninaisuuden asiantuntija

• Setan erityisyksikkö Sukupuolen 
moninaisuuden osaamiskeskus tarjoaa 
tukea intersukupuolisille, transihmisille, 
sukupuoltaan pohtiville ja heidän 
läheisilleen

• Setan jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä 
toimijoita, jotka mm. 
järjestävät vertaistoimintaa ja tekevät 
vaikuttamistyötä 
paikallisesti ja valtakunnallisesti
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Hanke 
pähkinänkuoressa

• Seta toteuttaa kaksivuotista 
sateenkaarinuorten hyvinvointia 
edistävää hanketta (lokakuu 2021  ̶
elokuu 2023) 

• Hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan 
valtakunnallisesti sateenkaarevaa 
nuorisotyötä. 

• Rahoitus 300 000€ , OKM:n
erityisavustukset nuorisoalan järjestöille 
koronakriisin nuoriin kohdistuneiden 
vaikutusten lieventämiseen 2021

• Yhteistyössä Sinuiksi tuki- ja 
neuvontapalvelu & Yeesi ry

Hyvinvointia ja toimintakykyä 
sateenkaarinuorille



Hankkeen kohderyhmät

• 12–29-vuotiaat seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvat 
nuoret. Painotus alle 20-vuotiaissa 
(yläkoulu-, lukio- ja 
ammattikouluikäiset).

• Sateenkaarinuorille kohdennettua 
toimintaa järjestävät tahot ja 
työntekijät.

• Sateenkaarinuoria kohtaavat 
kasvattajat, ammattiaikuiset ja 
muu koulujen ja oppilaitosten 
henkilökunta.
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Hankkeen tarve

Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn mukaan 

• 14 % vastanneista nuorista kokee olevansa 
seksuaaliselta suuntautumiseltaan jotain 
muuta kuin hetero.
• Perusopetus 8. ja 9. lk 14%
• Lukio 15%
• Ammatillinen oppilaitos 11%

• 4 % vastanneista nuorista kokee sukupuolensa 
olevan muu kuin virallinen sukupuoli 
• Perusopetus 8. ja 9. lk, 5%
• Lukio 4%
• Ammatillinen oppilaitos, 3%

Lähde: THL, Kouluterveyskysely 2021 (julkaisematon tulos) 

Koronapandemian rajoitustoimenpiteillä on 
ollut kielteinen vaikutus sateenkaarinuoriin. 

Poikkeusolot ovat aiheuttaneet stressiä, 
ahdistusta ja masennusta suhteellisen suurelle 
osalle nuoria. 

Koronapandemia ja sen edellyttämät rajoitukset 
ovat vaikuttaneet merkittävästi sote-
palveluihin, koulutukseen ja työelämään. Näissä 
palveluissa sateenkaarinuoret ovat jo ennen 
koronakriisiä kokeneet syrjintää ja 
ulossulkemista, joita tunteita poikkeuksellinen 
tilanne on omalta osaltaan lisännyt.
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Nuorten mielikuvia sateenkaarinuorisotyöstä
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Hankkeen toimenpiteet
Hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan valtakunnallisesti sateenkaarevaa 
nuorisotyötä. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen sateenkaarinuorten 
verkkonuorisotalo. Sen kautta tavoitetaan nuoria myös sellaisilla paikkakunnilla, joilla 
ei ole järjestöjen tai kunnan sateenkaarinuorille suunnattua toimintaa.

1. Sateenkaarinuorten verkkonuorisotalo Loiste Discord -alustalla

2. Sateenkaarinuorille kohdennettu yksilöohjaus (puhelin-, verkko-, chat-neuvonta)

3. Koulu- ja oppilaitosyhteistyö sateenkaarinuorten tavoittamiseksi 
(viestintäkampanja, tietoa sateenkaarinuorille suunnatuista palveluista ja 
toiminnoista)

4. Sateenkaarinuorisotyön vahvistaminen:
a) 4-6 koulutusta, joilla vahvistetaan sateenkaarijärjestöjen toimintakykyä nuorisotoimintaan

b) Discord-kanava (?) järjestöjen nuorisotyötä vetäville

c) Sateenkaarierityistä nuorisotyötä tekevien valtakunnallinen verkosto
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Sateenkaarinuorten verkkonuorisotalo Loiste

• Hankkeessa perustetaan sateenkaarinuorille kohdennettu 
verkkonuorisotalo Discord -alustalle, jonne nuoret voivat liittyä 
anonyymisti mukaan

• Verkkonuorisotalo tarjoaa nuorille mahdollisuuden yhteisöllisyyteen 
asuinpaikasta riippumatta, ajankohtaista tietoa, vertaistukea sekä ohjausta 
nuorisotyön menetelmin

• Verkkonuorisotalon sisältöön kuuluvat esimerkiksi nuorten omat 
vertaiskeskustelut, teemallinen toiminta, vierailijat, yksilöohjaus sekä 
nuorten toiveista nousevat toiminnot

• Verkkonuorisotalolla on aina paikalla nuorisotyöntekijä ja/tai koulutetut 
vapaaehtoiset, jotka moderoivat ja ohjaavat toimintaa

• Olisitko sinä kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena?
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Verkkonuorisotyö

Instagram ja Tiktok

@verkkonuorisotaloloiste

Snapchat

@SetanEevi

Facebook

Eevi Harju Seta

Sanna Immonen Seta
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Ammattilaisille kohdennettu tuki
Sateenkaarinuorten erityistarpeiden huomiointi niin kouluissa kuin nuorten 
palveluissa on vielä puutteellista, ja kynnys nuorella hakea itse 
viranomaisapua on korkea. 

→ Moni nuori jättää palvelut käyttämättä syrjinnän pelossa. 

Hankkeen aikana:

• Kannustetaan nuorisotyöntekijöitä sateenkaarierityisempään toimintaan.

• Viestitään lapsille ja nuorille suunnattujen tuki- ja neuvontapalveluiden 
syrjimättömyydestä ja sateenkaarisensitiivisyydestä. 

• Vallitsevassa tilanteessa kaivataan myös tukea järjestöissä toimiville 
sateenkaarinuorten parissa työskenteleville henkilöille
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Kokoamme valtakunnallista verkostoa!

FloMembers - Seta ry:n kysely sateenkaarinuorille kohdennetusta nuorisotyöstä
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https://atom.flomembers.com/seta-ry/events/register/5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add


Yhteystiedot

Sanna Immonen
Hankepäällikkö

Hyvinvointia ja toimintakykyä 
sateenkaarinuorille-hanke

p. +358 50 5483 322
sanna.immonen@seta.fi

Eevi Harju
Nuorisotyöntekijä

Hyvinvointia ja toimintakykyä 
sateenkaarinuorille-hanke

p. +358 50 5483 345
eevi.harju@seta.fi



Lisätietoa
Seta

• www.seta.fi | 
www.seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto  

• nuoret.seta.fi | seniorit.seta.fi

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus
• www.sukupuolenosaamiskeskus.fi

Materiaaleja:
• www.seta.fi/palvelut/materiaalitilaus/ 

• Tää on kuka mä oon – sateenkaarinuoret äänessä –videot 
Setan Youtube-kanavalla SetaFinland
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