Jäsenistö
Jäsenmäärätavoite vuodelle 2018 on 100 maksavaa jäsentä ja 32 puolisojäsentä. Kaikille nykyisille
jäsenille ja äskettäin yhdistyksen jättäneille entisille jäsenille lähetämme jäsenmaksulaskun
alkuvuoden aikana. Jäsenhankintaan panostetaan aikaisempaa enemmän, esimerkiksi nimittämällä
jäsenkummi.
Tapaamiset
Järjestämme Helsingissä Transtukipisteellä vertaistukiryhmän kokouksia kahvi-iltojen muodossa
edelleen kahdesti kuukaudessa, kesällä harvemmin ja joulukuussa kerran.
Turussa Minkki-ryhmä kokoontuu kerran kuussa, kuukauden viimeisenä perjantaina Turun Setan
tiloissa, Tampereella kuukauden kolmantena torstaina Pirkanmaan Setan tiloissa. Oulussa pyritään
elvyttämään säännölliset vertaistukitapaamiset Oulun Setan tiloissa. Myös muualle Suomeen
tapaamiskulttuuria luodaan sikäli kuin vapaaehtoisia vetäjiä ilmoittautuu.
Jäsenistön koulutusta ja sosiaalista tukitoimintaa on tarjolla seminaarien tai esitelmätilaisuuksien
muodossa toimintavuoden aikana vähintään 4 kertaa. Rohkaisemme jäseniämme osallistumaan
sosiaaliseen kanssakäymiseen omana itsenään niin yhteisön sisällä kuin myös ympäröivässä
yhteiskunnassa, unohtamatta transvestiiteille tärkeitä terveyden- ja kauneudenhoidon aiheita.
Tarkoituksena on tukea jäsentemme luontevaa ja esteetöntä sukupuolen ilmaisua.
Seminaareihin ja tapahtumiin toivotamme jäsentemme läheiset, perheenjäsenet ja ystävät
tervetulleiksi. Nuoremmalle sukupolvelle yritämme tarjota heitä kiinnostavaa ohjelmaa, jotta
saisimme lisää nuoria jäseniä.
Kaksi seminaaria toteutuu yksityistilaisuutena kevät- ja syystapaamisten yhteydessä ja avoimet
viikonloppuseminaarit muualla Suomessa. Ohjelmiin liitämme myös luentoja, osallistumista
kulttuuritapahtumiin sekä yritysvierailuja.

Tiedotus
Yhdistys jatkaa oman jäsenlehden julkaisemista. Vähintään kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti
julkaistaan yhdistyksen jäsenille printtiversiona, nettiversio on vapaasti ladattavissa, ellei numeron
luonne edellytä sen julkaisemisen rajoittamista vain jäsenistölle. Maksullisten teemanumeroiden
julkaisemista voidaan harkita. Yhdistyksellä on omat kotisivut, joiden uudistaminen on
resurssipulan vuoksi edelleen kesken. Kotisivujen modernisointi asetataan tavoitteeksi 2018 aikana.
Osallistumme messuille omalla tai yhteisellä osastolla yhteistyökumppaneidemme kanssa. Uutena
tiedotuskanavana harkitsemme sähköpostilistojen käyttöönottoa.
Koulutus
Yhdistys tarjoaa jäsentensä kokemusasiantuntijuutta eri organisaatioiden käyttöön.Kannustamme
jäsenistöämme osallistumaan Seta ry:n kokemuskouluttajakoulutukseen.
Vertaistuki
Yhdistyksen puhelinpäivystys jatkaa toimintaansa. Käytössä tulee olemaan toinenkin
puhelinnumero nykyisen lisäksi sekä transvestiittien että heidän puolisoidensa puhelintukea ja
neuvontaa varten.
Läheisjäsenet vastaavat omalta osaltaan vertaistuesta verkostoitumisen, tiedotuksen ja tapaamisten
avulla. Hallituksen läheisjäsen toimii läheisjäsenten koollekutsujana.

Yhteistyö
Jatkamme yhteistyötä Seta ry:n, alueellisten Setan jäsenjärjestöjen, Transtukipisteen ja Tasaarvovaltuutetun toimiston kanssa. Osallistumme TransHelsinki-viikon järjestelyihin.
Lähetämme yhdistyksen edustajat Seta:n edustajakokoukseen ja valtuustoon ja osallistumme pjtapaamisiin.
Olemme Seta ry:n jäsenjärjestö ja kuulumme myös kansainväliseen Transgender Europe-järjestöön
(TGEU). Edustajamme osallistuu seuraavaan TGEU kongressiin mahdollisuuksien mukaan.
Osallistumme Pride-tapahtumiin niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Vaikuttaminen
Jatkamme vaikuttamistyötä kansanedustajien suuntaan mm. translain ja nimilain tiimoilta.
Erityisesti pyrimme olemaan yhteydessä eduskunnan sateenkaariverkostoon. TransHelsinki-viikolla
osallistumme ohjelmatarjontaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Talous
Taloutemme tukijalkoja ovat jäsenmaksut ja STEA:n tuki. Varojen hankintaa pyrimme tekemään
myös lehden myynnillä sekä lehden ja nettisivujen mainosmyynnillä.
Toimintasuunnitelma on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 30.9.2017.

