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Dreamwear Club ry:n toimintasuunnitelma 2023 

 
Jäsenistö 

Jäsenmäärätavoite vuodelle 2023 on 120 maksavaa jäsentä ja 35 puolisojäsentä. Kaikille nykyisille jäsenille 

ja äskettäin yhdistyksen jättäneille entisille jäsenille lähetämme jäsenmaksulaskun jäsenrekisteriohjelman 

kautta. Jäsenhankintaan panostetaan mm. kotisivuilla olevan rekrytointiviestin muodossa, ja sitä jaetaan 

paperiversiona sellaiseen sopivissa tilaisuuksissa. Aletaan rakentaa järjestelmää uusille jäsenille tarkoitettua 

jäsenkummitoimintaa varten. 

 

Tapaamiset 

Järjestämme Helsingissä Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksella 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. 

Jyväskylässä kokoontuu transryhmä yhteistyönä Jyväskylän Setan kanssa ja sen tiloissa. Myös muualle 

Suomeen tapaamiskulttuuria luodaan paikallisjärjestöjen kanssa yhteistyössä sikäli kuin vapaaehtoisia vetäjiä 

ilmoittautuu.  

Chat-tapaamisia järjestetään vetäjien voimavarojen sen salliessa. Näin vertaistukitoiminta saavuttaa myös ne, 

joilla ei ole mahdollisuutta käydä paikallisissa vertaistukitilaisuuksissa. 

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 harkitaan tilanteen 

mukaan. Syksyllä 2020 uudistettujen kotisivujen käyttöä tiedotuskanavana tehostetaan rekrytoimalla 

ylläpitäjiksi lisää henkilöitä. Tämä on aiempaa helpompaa, koska sisällöntuottajilta ei vaadita yhtä korkeaa 

tietoteknistä osaamista kuin aiemmin. Yhdistyksen Facebook- ja Instagram-sivujen käyttöä jatketaan pienten 

ilmoitusten ja kotisivulla julkaistujen uutisten jakamiseen. Osallistumme messuille omalla tai yhteisellä 

osastolla yhteistyökumppaneidemme kanssa.  
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Koulutus ja tutkimus 

Yhdistys tarjoaa jäsentensä kokemusasiantuntijuutta eri organisaatioiden käyttöön yhdenvertaisuuden 

kehittämiseksi kaikilla elämänalueissa, kuten työelämässä, palveluissa, koulutuksessa, ja 

harrastustoiminnassa. Kannustamme jäsenistöämme osallistumaan Seta ry:n kokemuskouluttaja- ja 

vertaistukiohjaajakoulutuksiin.  

Osallistumme pohjoismaiseen tutkimukseen transihmisten tilanteesta työelämässä. 

 

Vertaistuki 

Yhdistyksen puhelinpäivystys transvestiittien että heidän läheistensä tukea ja neuvontaa varten jatkaa 

toimintaansa. Jos saamme toisen henkilön toimimaan puhelinpäivystäjänä, toinenkin puhelin otetaan 

käyttöön niin, että puhelinaikoja on kahtena eri päivänä viikossa nykyisen yhden sijasta nykyisen lisäksi.  

Läheisjäsenet vastaavat omalta osaltaan vertaistuesta verkostoitumisen, tiedotuksen ja tapaamisten avulla. 

Hallituksen läheisjäsen toimii läheisjäsenten koollekutsujana. 

 

Yhteistyö  

Jatkamme yhteistyötä Seta ry:n, alueellisten Setan jäsenjärjestöjen, Sukupuolen moninaisuuden 

osaamiskeskuksen, muiden transjärjestöjen ja Tasa-arvovaltuutetun toimiston kanssa. Osallistumme 

TransHelsinki-viikon järjestelyihin. 

Lähetämme yhdistyksen edustajat Seta:n edustajakokoukseen ja valtuustoon ja osallistumme pj-tapaamisiin. 

Olemme Seta ry:n jäsenjärjestö ja osallistumme myös kansainvälisen Transgender Europe-järjestön (TGEU) 

toimintaan.  

Osallistumme Pride-tapahtumiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. 

 

Vaikuttaminen 

Translakiuudistus saanee jonkinlaisen päätöksen parhaillaan istuvan eduskunnan aikana. Jatkamme 

vaikuttamistyötä lakiin mahdollisesti jääneiden puutteiden osalta. Kampanjoimme muiden järjestöjen kanssa 

kolmannen sukupuolen virallistamisen puolesta. Seuraamme nimilakiuudistuksen toteutumista maistraateissa 

ja raportoimme tarvittaessa meille ilmoitetuista ongelmista Oikeusministeriöön.  

Teemme vaikuttamistyötä myös some- ja blogikirjoitusten, antamiemme haastattelujen ja koulutuksen kautta. 

Tavoitteena on tulla tutuksi ja luonnolliseksi osaksi suomalaista sosiaalista ympäristöä niin, että myös 

meidän tarpeemme osataan ottaa huomioon. 

 

Talous 

Taloutemme tukijalkoja ovat jäsenmaksut ja STEA:n tuki. Rahoitusta pyritään saamaan myös Seta ry:n 

myöntämien projektiavustusten muodossa. Varojen hankintaa teemme myös lehden ja nettisivujen 

mainosmyynnillä.  

 

 

Toimintasuunnitelma hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa 15.10.2022. 


