
Toimintasuunnitelma  

"Yhdistyksen tarkoituksena on pridekulttuurin juurruttaminen Ouluun, priden järjestäminen 
yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa sekä muu yhdessä ideoitu toiminta, joka 
edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa sekä ihmisoikeuksia."  

-- Yhdistyksen säännöt  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Oulu Pride ry järjestää Pride-tapahtuman Ouluun kesällä 2020. 
Valmistelut alkavat jo syksyllä 2019. Tämän lisäksi yhdistys tekee tarvittavat esivalmistelut 
seuraavalle toimintavuodelle, jotta Pride-tapahtuman järjestäminen on mahdollista myös 2021.  

Vahvistaakseen verkostojaan Oulu Pride ry jatkaa valtakunnallisen SETA ry:n jäsenenä ja 
jatkaa yhteistyötä paikallisen Oulun SETA ry:n sekä muiden samaa tarkoitusta tukevien 
yhdistysten kanssa.  

Oulu Pride 2020 järjestäminen  

Kesällä 2020 järjestetään monipäiväinen Pride-tapahtuma Oulussa. Pride-tapahtuman       
järjestämisen ja koordinoinnin vetovastuun hallitus antaa erikseen nimetylle tuottajalle.         
Tehtävien laajuuden vuoksi tuottajalle maksetaan palkkio. Tuottajan vastuisiin kuuluvat mm.  

- Tapahtuman ohjelmarungon tekeminen 

- Kokonaisuuden koordinointi ja siihen kuuluva yhteydenpito yhteistyökumppanien 
kanssa 

- Mediayhteistyö/haastattelut yhdessä tiedottajan ja puheenjohtajan kanssa  

- Priden rahoituksen seuraaminen yhdessä taloudenhoitajan ja hallituksen kanssa 

- Arviointi, palaute, jälkipuinti priden jälkeen hallituksen ja pääyhteistyökumppanien 
kanssa  

- Yhteistyökumppanien hankinnassa avustaminen ja myyntikoordinaattorin 
tukeminen  

- Oman toiminnan dokumentointi yhdistyksen pilvipalveluun seuraaville toimijoille 

 

Tuottajan lisäksi yhdistys tekee toimeksiannon myyntikoordinaattorin kanssa, jolle 
maksetaan provisioperusteinen palkkio. Myyntikoordinaattorin tehtävinä on hankkia 
taloudellisia yhteistyökumppaneita ja huolehtia sopimusten luonnista, 
yhteydenpidosta ja jälkipuinnista yhteistyökumppanien kanssa. 



Priden aikana järjestetään yhteistyössä Oulun Seta ry:n kanssa vertaistuki-tapaamisia. 
Lisäksi Oulu Priden ohjelmaan kuuluu Oulu Pride ry:n tai yhteistyökumppanien järjestämänä 
vähintään yksi keskustelutapahtuma, vähintään yksi harrastus- tai hyvinvointi-tapahtuma, 
naistenbileet ja miestenbileet, puistojuhla ja pridekulkue.  

 

Varainhankinta ja taloudenpito 

Varainhankinnassa yhdistys keskittyy avustuksien, tukien ja sponsorien hakemiseen julkisilta 
toimijoilta, yrityksiltä ja järjestöiltä, unohtamatta yhdistyksen jäseniltä kerättäviä jäsenmaksuja. 
Yhdistys järjestää yhdet tukibileet keväällä 2020 sekä teettää tuotteita myyntiin kerätäkseen 
rahoitusta kesän pride-tapahtuman järjestämiseen.  

Tiedottaminen ja vaikutustyö  

Yhdistys ottaa kantaa ajankohtaiseen yhdenvertaisuuskeskusteluun ja tiedottaa aktiivisesti 
omista tapahtumistaan. Viestintäkanavina käytetään nettisivuja, sosiaalista mediaa, 
jäsenkirjettä sekä lehdistötiedotteita.  

 

Jäsenet  

Jäseniksi yhdistys hyväksyy ihmisiä ja yrityksiä, jotka kannattavat säännöissä kuvattua 
tarkoitusta.  

Yhdistys tarjoaa jäsenetuinaan alennuksia tukibileiden sekä mahdollisesti muiden 
maksullisten tapahtumiensa lippujen hinnasta. Suorien alennusten lisäksi yhdistys pyrkii 
hakemaan etuuksia kumppaneiltaan ja tarjoamaan valtakunnallisen SETA ry:n jäsenedut 
omille jäsenilleen.  


