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IrisHelsingin synty
• Nuorisopalvelut ja Helsinki Pride –Yhteisö (ent. Heseta ry) 

• Heseta ry:n järjestämät nuorten tapaamiset

• Ungpride (2012-) Nicole Stambej ja tuntityöntekijät sekä vertaisohjaajat

• 2013 Heseta ry:n järjestämiä iltoja nuorisotaloilla

• Gaymer´s Night (2014-) Stella Härkönen ja Ari Huotari sekä vertaisohjaajat

• Ensimmäinen kehittämispalaveri (2016 joulu) Päivi Anunti, Sini Perho sekä ohjaajat

• Oma yhteisötila Happi Pride (Nuorten aloite, Safe space 2017)

• Suomenkielisiä toimintoja toteutettu Heseta ry:n yhteisötyöntekijöiden, vapaaehtoisten 
sekä nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajien voimin (2017-2019)

• Sateenkaarevaa nuorisotyötä tekevien verkosto 2017-

• Sateenkaarisensitiivisen nuorisotyön kehittämishanke 2018 syksy-2019

• Nuorisopalveluille sateenkaarevan nuoriso-ohjaajan vakanssi 2020

• Nuorisopalvelut toteuttajana nuorten toiminnassa, mukana HPY:n vapaaehtoisia 2020-

• Happi Pride -> IrisHelsinki 2020 



IrisHelsinki

• Nuorisopalveluiden sateenkaareva nuorisotoiminta keskittyy: 
• avoimeen toimintaan
• pienryhmätoimintoihin 
• teemalliseen toimintaan
• palveluohjaukseen 

• Nuorten toiveista lähtevää mielekästä ja turvallista vapaa-ajan 
toimintaa

• Painopisteenä nuorten vertaisryhmien mahdollistaminen ja 
vahvistaminen

• Tehdään yhteistyötä eri järjestöjen, kuten esim. Helsinki Pride –
Yhteisön kanssa, Seta





Viikoittainen toiminta nuorille ja nuorille 
aikuisille
Vallila

- 13-17 -vuotiaiden tapaamiset 

maanantaisin klo 17.30-20.30 

- 16-25 –vuotiaiden tapaamiset

keskiviikkoisin klo 17.30-20.30 

- Gaymer´s Night 16-25 -vuotiaille

Pelitoimintaa harrastaville sateenkaarinuorille

klo 16-21, Pelitalo Sture

- Ungpride 15v ->

Ruotsinkieliset nuorten tapaamiset

Torstaisin klo 17.30-20.30



1/kk tai harvemmin
Malmi - Pukinmäki

- Sateenkaarevat hengailuillat Malmilla Pe 1/kk

12-18 –vuotiaille 18-20.30 (Operaatio Pulssi) 

- Sateenkaareva teatteri Pukinmäessä To 1/kk

12-18 –vuotiaille 16.45-19.45

Vuosaari (suljettu ryhmä)

- Sateenkaarevat chillausillat Vuosaaressa To 1-2/kk

12-18 –vuotiaille 17-19.30 (Koillisluotsin kanssa)

Vallila

- Uusien tutustumishetket n. 5/ vuosi

Muut satunnaiset pajat ja toiminnat eri puolilla Helsinkiä
• esim. rotsipajat, tuunausillat, kirjapiiri, piirustusryhmä, bänditoiminta



• Nuorten osallisuuden vahvistaminen 

(Ruutibudjetti, Nuorten aloitteet yms.)
• Vertaisohjaajatoiminta 2021-

• Lyhytelokuvaprojekti 2020-2021

• Nuorten Chillailu –illat 2021-

• Sateenkaariystävällinen kahvila 2021

• Nuorten työelämätaitojen tukeminen
• Kesätyöntekijät 4 nuorta/kk 

• Mikrotyöllistettyjä nuoria (Pride-henkinen kaupunkiseikkailu 2021, 
taidetoiminta 2022)



Nuorten Pride -viikko

• Ollaan mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Helsinki Pride –
Yhteisön kanssa Nuorten Pride -viikkoa 
• Toteutetaan Fredriksbergissä ja Kaupunginmuseossa 2022

• Nuorten toiveita kerätty ja kuultu

• Nuoria mukana valmistelemassa  



Koulutukset, konsultaatiot ja alueellinen tuki

• IrisHelsinki –verkosto, sateenkaarinuorisotyöstä kiinnostuneille 
Nuorisopalveluiden työntekijöille n.4/vuosi

• Sateenkaarisensitiivinen nuorisotyö –koulutukset yhteistyössä Sirkus 
Magentan kanssa 2019-2021

• Nuorten ja nuortenryhmien tapaamisia alueilla 

• Koulujen teemapäivissä mukana oloa

• Nuoriso-ohjaajien konsultointi


