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1.Johdanto 

Lahden Seta ry on ihmisoikeus- ja kansalaisoikeusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää           

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta ja perusoikeuksien toteutumista sekä        

perheiden monimuotoisuuden yhdenvertaisuutta. Yhdistyksen ydintoimintaa on tuottaa erilaisia        

sosiaalipalveluja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville henkilöille ja heidän läheisilleen         

mm. ryhmätoimintojen, tapahtumien ja koulutusten muodossa. 

Yhdistys pyrkii kokoamaan ja jakamaan tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen          

moninaisuudesta, ehkäisemään seksuaalisen suuntautumiseen ja sukupuolen ilmentymiseen       

kohdistuvia ennakkoluuloja, sekä epäsuoraa- ja suoraa syrjintää, puolustamaan seksuaali- ja          

sukupuolivähemmistöjen oikeuksia yhteiskunnassa, ehkäisemään alueellisesti seksuaali- ja       

sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten syrjäytymistä.  

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, kursseja, tiedotus-, neuvonta-,         

koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, ohjausta sekä neuvonta, vertaistuki-, valistus- ja vapaa-ajan          

harrastus sekä kulttuuritoimintaa, harjoittaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyttä ja kuulua jäsenenä          

päättämiinsä valtakunnallisiin sekä alueellisiin tahoihin, tehdä esityksiä, aloitteita ja kannanottoja          

sekä antaa lausuntoja järjestöön liittyvissä asioissa sekä muilla vastaavilla tavoilla edistää           

yhdenvertaisuutta ja siihen liittyvää tutkimusta. 

 

Yhdistyksen kotipaikka on Lahti ja pääasiallinen toiminta-alue Päijät-Häme. Yhdistys voi toimia           

myös valtakunnallisesti. 

 

Tavoitteenamme on jakaa tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta Lahdessa ja lähialueella kaikille            

ikäryhmille mm. jäsenten, erilaisten tapahtumien ja tempausten, koulutusten, internetin ja          

lehtikirjoitusten välityksellä, jotta tarjoamamme palvelut tulevat mahdollisimman laajalle yleisölle         
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tutuiksi ja saavutettaviksi. Haluamme tehdä yhdistyksen päätöksentekoa ja hallintoa         

näkyvämmäksi ja olla vuorovaikutuksessa jäsentemme kanssa. Yhdistyksen toiminta jatkuu         

monipuolisena ja eri kohderyhmiä palvelevana myös vuonna 2020. 

 

Vuonna 2020 tuodaan paikallista sateenkaarikulttuuria näkyviin kuudennen Lahti Priden         

muodossa. Muita sateenkaarikulttuurin toimintoja avataan lisää kohdassa 3.1. Tapahtuman         

ajankohta siirrettiin vuonna 2019 aiemmasta loppukesän ajankohdasta kevääseen, koska         

tapahtumaan tavoiteltiin entistä enemmän yhteistyökumppaneita paikallisista järjestöistä ja        

oppilaitoksista yms. Aikaisemmin elokuun Pride tapahtumassa haasteeksi olivat osoittautuneet         

kesä-heinäkuun ajan lomat ja se, että monesti opiskelut aloitetaan vasta ihan niinä viikkoina, kun              

tapahtumamme on alkanut. Vuonna 2020 Lahti Pride järjestetään 18.5.-24.5.2020. 

 

Vuonna 2020 Lahden Seta ry jatkaa 2016-2019 strategian mukaisesti toimintaansa seksuaali- ja            

sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden ja oikeuksien edistäjänä ja niiden toteutumisen        

valvojana, syrjinnän ehkäisijänä ja jäsentensä osallisuuden mahdollistajana Päijät-Hämeen        

maakunnan alueella. Jo perinteeksi muodostunut nuorten leiriviikonloppu sekä uusi erillinen          

sateenkaareva leiri järjestetään käyttövuorojen, vapaaehtoisten ja rahoituksen toteutuessa.        

Laajoja sosiaalipalveluja esitellään tarkemmin kohdassa 4. Vuonna 2020 ryhmätoiminnassa         

keskitytään erityisesti vertaisryhmätoimintaan. 

 

Vuoden 2020 aikana yhdistys hakee STEA rahoitusta matalan kynnyksen kokoontumistilan          

vuokraamista varten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden käyttöön.        

Lisäksi STEA rahoitusta haetaan toiseen tärkeään asiaan, palveluohjauksen jatkon turvaamista          

varten. 

 

Järjestöllistä kehittämistä jatketaan muodostamalla uusi strategia 2020-2023. Toimintaan        

osallistumista pyritään helpottamaan entisestään tekemällä ihmiset yhdistyksen takana        

tutummiksi viestinnässä ja tiedottamalla vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista selkeämmin. 
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2. Yhdistyksen strategia 

Yhdistykselle on syyskokouksen 2016 päätöksellä hyväksytty strategia vuosille 2017-2019. Visioksi,          

jota strategialla tavoitellaan, muotoutui “Lahden Seta on turvallinen kohtaamispaikka, joka pyrkii           

lisäämään turvallisuuden tunnetta ja yhdenvertaisuutta koko toiminta-alueellaan.”. 

Vision saavuttamiseksi syyskokous asetti neljä strategista tavoitetta, joita seuraavien vuosien          

aikana edistetään. 

  

Tavoitteet ovat: 

1. Näkyvyyttä lisää 

2. Toiminnan keskittäminen yhteen paikkaan 

3. Jäsenyydestä on konkreettista hyötyä ja se on houkuttelevaa 

4. Toimintaan on helppo lähteä mukaan, olla mukana ja se on palkitsevaa  

 

Vuonna 2020 strategia tulee näkymään erityisesti siinä, että yhdistys hakee STEA rahoitusta            

matalan kynnyksen kokoontumistilan vuokraamista varten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin        

kuuluvien henkilöiden käyttöön. Toteutuessaan oman kokoontumistilan vuokraaminen vahvistaisi        

jokaisen neljän tavoitteen täyttymistä.  

 

Näkyvyyttä saadaan lisää tuomalla paikallista sateenkaarikulttuuria näkyväksi erityisesti Lahti         

Priden kautta. Toimintaan osallistumista helpotetaan luomalla lisää matalan kynnyksen         

osallistumismahdollisuuksia, jotta mahdollisimman moni voi osallistua yhdistyksen toiminnan        

järjestämiseen mielekkäällä tavalla. Vapaaehtoisten kiittämistä kehitetään edelleen ja sitä varten          

varataan toimintarahaa. Kiitoksen antamisessa huomioidaan yhteisöllisyys. Koska yhdistys ei         
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maksa palkkioita vapaaehtoistyöstä, suositaan siten kiitoksen antamisessa vapaaehtoisia yhteen         

tuovia kiitos tilaisuuksia. 

3. Vaikutustoiminta 

Lahden Seta järjestää toimintaa, joka tuo sateenkaarikulttuuria näkyväksi osaksi Päijät-Hämäläistä          

identiteettiä. On voimauttava kokemus nähdä sateenkaarilippu kaupungilla liikkuessaan tai lukea          

lehdestä vertaisistaan positiivisessa hengessä. Jatkamme tapahtumien ja erilaisten tempausten         

järjestämistä ja toiminnastamme tiedottamista, jotta tietoisuus paikallisen sateenkaarikulttuurin        

olemassaolosta leviäisi tehokkaasti ja tavoittaisimme mahdollisimman paljon henkilöitä, joille olisi          

hyötyä yhdistyksen tarjoamista palveluista.  

3.1. Sateenkaarikulttuuria Päijät-Hämeeseen 

Lahden Setan tavoitteena on tuoda esiin seksuaali- ja sukupuoli-identiteettien ja niiden           

ilmaisun moninaisuutta, vahvistaa yhdenvertaista ja monikulttuurista yhteiskuntaa ja lisätä         

sateenkaarikulttuuria Päijät-Hämeen alueella. Onnistuakseen tavoitteessaan yhdistys järjestää       

vuonna 2020 tapahtumia, koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia, jotka tuovat esiin sukupuolen          

ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden laajan kirjon. Kun seksuaalisen        

suuntautumisen ja sukupuolen ja sen ilmaisun moninaisuus tuodaan näkyväksi ja niistä           

kerrotaan oikealla kielellä, voidaan edistää kaikkien ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja          

muuttaa asenteita positiivisemmaksi. 

 

Päijät-Hämeen alueella ei ole muuta tahoa, joka järjestäisi yhtä kattavasti toimintaa erityisesti            

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville henkilöille, joten Lahden Setan tehtäväksi on          

jäänyt tarjota palveluita, tekemistä ja kohtaamisia ei pelkästään jäsenistölleen vaan kaikille           

yhdistyksen kohderyhmään kuuluville Päijät-Hämeen maakunnan ja lähimpien maakuntien        

alueella asuville henkilöille. 
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Lahti Pride 

Ensimmäistä Lahti Pride -tapahtumaa vietettiin 2014 ja yhtä välivuotta lukuun 

ottamatta, tapahtuma on tuonut vuosittain Lahteen kulkueen, tori- tai puistojuhlan, 

koulutuksia, bileitä, taide- ja kulttuuritapahtumia ja erilaisia vertaistapaamisia. Lahti 

Pride 2020 tapahtuman teema on "Rakkautta kaiken ikää" ja tapahtuman ohjelmistossa 

pyritään huomioimaan eri ikäiset ihmiset ja sukupolvien väliset keskustelut. Ajankohta 

on 18.-24.5.2020.  

 

Lahti Pride on myös vuonna 2020 yhdistyksen päätapahtuma. Lauantaina 23.5. Lahden 

keskustan valtaa mielenosoituskulkue, kulkueen päätösjuhla ja iltabileet.  Koko Lahti 

Priden sateenkaarifestivaalin ajalle on suunniteltu sateenkaarikulttuuria vahvistavia 

keskustelutilaisuuksia, kulttuuritapahtumia, vertaistukitapaamisia ja koulutustoimintaa. 

Vuoden 2019 tapahtuman jalanjäljissä pyritään myös 2020 järjestämään 

sateenkaariliputus kaupungin lipputangoissa näkyvällä paikalla. 

 

Lahti Pride tapahtumaa järjestämään on koottu hallituksen valtuuttama ydintiimi, 

jonka vastuulla on koko tapahtuman suunnittelu ja toteutus tapahtumatuottajan 

johdolla. 

Bileet 

Lähimmät sateenkaari-identiteettiä tukevat baarit ja kahvilat sijaitsevat Tampereella,        

Turussa ja Helsingissä, joten Setan jäsenjärjestöjen tehtäväksi on monella alueella          

jäänyt järjestää toimintaa, jota kaupalliset toimijat eivät tarjoa.  

Lahden Seta järjestää bileitä aikuisväestölle noin neljästä kuuteen kertaa vuodessa.          

Bileisiin osallistuu yleensä noin 150-200 henkilöä. Enemmistö bileisiin osallistujista         

tulee Lahdesta ja lähialueilta. Vuonna 2019 luotiin uusi Homodisco -bilekonsepti          

yhteistyössä Lahtelaisen Ravintola Tirran kanssa. Konsepti todettiin toimivaksi 12.10.         
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Homodisco -bileiden onnistuttua, joten samaa konseptia jatketaan vuonna 2020.         

Lahden Setan on tarkoitus järjestää Homodisco vuonna 2020 noin kahden kuukauden           

välein. Toukokuussa järjestetään bileet Lahti Priden yhteydessä.  

Sateenkaarimessu 

Vuonna 2020 Lahden Seta järjestää aikaisempien vuosien tapaan ainakin yhden          

sateenkaarimessun yhteistyössä Lahden seurakuntayhtymän kanssa. Messu on       

tarkoitus saada järjestettyä Lahden seurakuntayhtymän tiloissa. Kristityille       

sateenkaari-ihmisille on tärkeää, että kirkon tiloissa järjestetään myös seksuaali- ja          

sukupuolivähemmistöille suunnattuja tapahtumia, joiden sanoma on moninaisuutta       

kunnioittava.  

Muut tapahtumat 

Lahden Seta on osallistunut ahkerasti muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin, joissa          

yhdistys on ollut mukana esimerkiksi toiminnan esittelyn, kouluttamisen ja muun          

pienimuotoisen toiminnan järjestäjänä. Vuonna 2020 yhdistys osallistuu       

mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tapahtumiin. 

3.3. Kokemuskouluttajat ja kouluvierailut 

Lahden Seta ry tarjoaa erilaisia koulutuskokonaisuuksia seksuaaliseen suuntautumiseen ja         

sukupuolen moninaisuuteen liittyen. Lahden Setan järjestämiin koulutuksiin ja        

kouluvierailuihin osallistuu vuosittain satoja peruskoululaisia Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson        

alueella. Koulutuksissa yleisesti käsiteltäviä asioita ovat mm. Seta ry:n esittely, seksuaalisen           

suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus, HLBTIQ-terminologia ja seksuaali- ja/tai        

sukupuolivähemmistöön kuuluvan henkilön kohtaaminen. Koulutuksissa näkökulmana on       

yhdenvertaisuus. Koulutuksissa huomioidaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet      

(2014) ja tuodaan esiin opetussuunnitelman perusteissa mainittuja sisältöjä. Kouluvierailujen         

 

Lahden Seta ry 

www.lahdenseta.fi 

info@lahdenseta.fi 



 
 

kohderyhmiä ovat mm. peruskoulujen (6. vuosiluokasta alkaen) oppilaat, Prometheus- ja          

rippikoululeiriläiset sekä erilaiset nuorisoryhmät. 

  

Peruskoulutusten toteuttajina toimivat pääsääntöisesti yhdistyksen vapaaehtoiset, jotka ovat        

käyneet Setan kouluttajakoulutuksen. Kokemuskouluttajat kuuluvat itse seksuaali- ja/tai        

sukupuolivähemmistöön ja kertovat omasta näkökulmastaan ja he eivät välttämättä ole          

käyneet Setan kouluttajakoulutusta. 

3.4. Ammatilliset ja täydennyskoulutukset 

Ammatillisten ja täydennyskoulutusten kohderyhmänä ovat useimmin sosiaali-, terveys-,        

kasvatus- ja/tai koulutusalalle suuntautuvat opiskelijat tai alalla jo työskentelevät         

ammattilaiset. Ammatilliset ja täydennyskoulutukset räätälöidään aina tilaajan tarpeiden        

mukaan. 

Ammatillisten ja täydennyskoulutusten kouluttajana toimii Setan ammatillisten koulutusten        

kouluttaja ja Lahden Setan palveluohjaaja. Tämän lisäksi niihin voidaan yhdistää myös           

kokemuskouluttajan puheenvuoro. 

3.5. Poliittinen vaikuttaminen 

Lahden Seta kehittää entisestään poliittista vaikuttamistaan. Poliittiset päättäjät tekevät usein          

lautakunnissa myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskettavia päätöksiä, joten        

virkamiesten ohella poliitikkoihin vaikuttaminen on tärkeää. Mahdollisia vaikuttamisen        

kohteita ovat esimerkiksi kokoontumistilojen tarjoaminen sateenkaariryhmille tai sukupuolen        

moninaisuuden huomioiminen julkisissa tiloissa. Vuoden 2020 Lahti Pride tapahtuman         

yhteyteen suunnitellaan taas 2019 vuoden tapaan poliittisille päättäjille suunnattua ohjelmaa.  
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3.6. Järjestövaikuttaminen 

Lahden Seta on mukana, vaikuttamistyössä, niissä järjestöissä, joihin se on liittynyt ja joiden             

kanssa yhdistys tekee yhteistyötä.  

Lahden Seta ry osallistuu aktiivisesti kattojärjestönsä Seta ry:n järjestämiin tapahtumiin ja           

koulutuksiin. Lahden Seta lähettää yhdistyksen edustajat Setan valtuustoon ja         

edustajakokoukseen. Yhdistyksen hallitus valitsee kokousedustajat jäsentensä joukosta.  

3.5. Alueellinen vaikuttamistyö 

Vaikuttamistyön päätavoitteena on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman näkyväksi        

tekeminen, huomioiminen ja parantaminen päätöksenteossa ja kaikessa toiminnassa.        

Vaikuttamistyötä on toiminnan näkyväksi tekeminen erilaisissa tapahtumissa sekä omien         

tapahtumien järjestäminen. 

 

Lahden Seta ry osallistuu julkiseen keskusteluun mm. tiedottein ja kannanotoin. Yhdistys tekee            

yhteistyötä alueella toimivien nuorisojärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa ja täten pyrkii           

varmistamaan omalta osaltaan syrjinnästä vapaiden tilojen olemassaolon.  

 

Lahden Seta jakaa kattojärjestönsä kannanottoja omilla kanavillaan ja pyrkii tuomaan nämä           

myös alueelliseen julkiseen keskusteluun. Vuonna 2020 Lahden Seta pyrkii osallistumaan myös           

erilaisia järjestöjä paikalle kokoaviin tapahtumiin, kuten mahdollisuuksien torille. 

4.Sosiaalipalvelut 

 

Lahden Seta järjestää monipuolista toimintaa ja tapahtumia säännöllisestä viikkotoiminnasta         

muutaman kerran vuodessa kokoontuviin ryhmiin ja kertaluontoisiin tilaisuuksiin. Toimintaa         
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järjestetään kaikenikäisille ja se on avointa kaikille. Jotkin tapahtumat on kuitenkin suunnattu vain             

yhdistyksen jäsenille. Jäsenten tarpeet, toiveet ja palautteet pyritään ottamaan huomioon          

toiminnan järjestämisessä. 

 

4.1. Vertaistukiryhmät 

Lahden Setan alaisuudessa toimii useita eri ryhmiä, jotka tarjoavat osallistujille mielekästä           

tekemistä ja yhdessäoloa turvallisesti muiden vertaisten seurassa. Turvallisuuteen on pyritty          

panostamaan ottamalla ryhmissä käyttöön turvallisemman tilan periaatteet. Samoja        

periaatteita hyödynnetään ja valvotaan myös muissa Lahden Seta ry:n tapahtumissa. Ryhmien           

tarkoitus on myös voimaannuttaa ja tarjota osallistumisen mahdollisuuksia niissä kävijöille.          

Tarpeen mukaan, resurssien salliessa, käynnistetään uusia ryhmätoimintoja. Ryhmät ovat         

päihteettömiä ja syrjinnästä vapaita. 

 

Lautapeliporukan suositusikäraja on 16 -vuotta, mutta huoltajan kanssa paikalle tullessa          

suositusikärajaa ei ole. Jos henkilö on alle 16 ja kiinnostunut ryhmästä, hän voi olla etukäteen               

yhteydessä ohjaajiin. Kaikkien muiden vertaistukiryhmien suositusikäraja on 13 -vuotta, mutta          

huoltajan kanssa paikalle tullessa suositusikärajaa ei ole. 

Olkkari 

Lahden Seta on järjestänyt vuodesta 2016 lähtien säännöllisesti Olkkari-iltoja. Olkkari-ilta on           

turvallisen tilan periaatteella toimiva syrjinnästä vapaassa tilassa järjestettävä matalan         

kynnyksen päihteetön tapaaminen, jossa voi kohdata vertaisiaan. Kokoontumisiin osallistuu         

säännöllisesti joka kerta noin 10-20 henkilöä. Olkkari-iltoja on järjestetty Lahden kaupungin           

nuorisopalveluiden hallinnoimassa Monikulttuurikeskus Multi-Cultissa osoitteessa     

Päijänteenkatu 1, Lahti. Vuonna 2020 Lahden Seta jatkaa olkkari-iltojen järjestämistä          
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vähintään kahdesti kuussa ja Olkkarissa nähdään erilaisia teemailtoja, kuten zine-klubia,          

keskusteluiltoja, elokuvailtoja, koulutuksia yms. 

Malkus 

Malkus on keskusteluryhmä hengellisistä, uskonnollisista ja elämänkatsomuksellisista asioista        

kiinnostuneille. Malkus kokoontuu evankelisluterilaisen kirkon erilaisissa tilaisuuksissa. Lisäksi        

Malkus toimii myös jumalanpalvelusryhmänä, eli osallistuu satunnaisesti myös messujen         

suunnitteluun yhteistyössä seurakuntien työntekijöiden kanssa. 

Lautapeliporukka 

Lautapeliporukka on lauta- ja korttipelaamiseen keskittyvä ryhmä, joka kokoaa yhteen peleistä           

kiinnostuneet ihmiset. Ryhmään on tervetullut kuka tahansa, yhdistyksen jäsenyys tai          

vähemmistöön kuuluminen ei ole edellytys. Porukka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 

Nuorten ryhmä 

Lahden Setan nuorten ryhmä 13-29 –vuotiaille nuorille ja ei-vielä aikuisille seksuaali- ja            

sukupuolivähemmistöihin kuuluville tai näitä asioita pohtiville nuorille suunnattu keskustelu- ja          

toimintapaikka. Iltoihin voi tulla käymään vapaasti silloin, kun sulle sopii ja voit myös ottaa              

ystäväsi mukaan. Ryhmässä on aina paikalla myös Lahden Nuorisopalveluiden ohjaaja. Nuorten           

illoissa on tarjolla aina pientä purtavaa. 

Sukupuolivähemmistöjen ryhmä 

Sukupuolivähemmistöjen ryhmä on sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vertaistukiryhmä.      

Ryhmässä käsitellään henkilökohtaisia kokemuksia sukupuolen moninaisuuteen liittyen.       

Ryhmässä keskustellaan laajasti eri aihealueista musiikista wc tiloihin ja muihin          

sukupuolivähemmistöjä puhuttaviin aiheisiin. Ryhmässä voidaan puhua suoraan myös esim.         

kirurgiasta, seksuaalisuudesta, lääkehoidoista ja mahdollisesti traumatisoivistakin      
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tapahtumista. Ryhmän suositusikäraja on 13 -vuotta, mutta huoltajan kanssa paikalle tullessa           

suositusikärajaa ei ole. 

Queer korkeakouluopiskelijoiden ryhmä 

Tämä uusi vuoden 2020 ryhmä ja sen tapaamiset on suunnattu kaikenikäisille Queer            

opiskelijoille. Tapaamisia suunnitellaan olevan kerran tai pari kuukauden aikana         

Niemicampuksella. Ryhmä on osa opiskelijakunnan kerhotoimintaa, mutta Lahden Seta Ry on           

mukana yhteistyökumppanina. 

4.2. Leiritoiminta 

Yhdistys on järjestänyt vuodesta 2014 lähtien vuosittain nuorten leirin alle 29 - vuotiaille             

sateenkaarinuorille. Nuortenleiri on ollut todella suosittu ja sen järjestäminen pyritään          

toteuttamaan myös vuonna 2020.  

Nuortenleiri  

Lahden Seta Ry on järjestänyt valtakunnallista nuorten leiriä sateenkaarinuorille jo 

vuodesta 2014. Leirikonsepti on Setan toimijoiden keskuudessa arvostettu, eikä koko 

Suomessa järjestetä vastaavanlaista leiriä. Nuorten leiri on suunnattu 15-29-vuotiaille 

seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille ympäri Suomen. 

 

Leiri on saanut aina osallistujilta runsaasti kiitosta ja kiitettävän kouluarvosanan. Leirin           

ohjaajina toimivat aikuiset koulutetut vapaaehtoiset. Leirillä pohditaan omaa        

identiteettiä, tutustutustaan muihin sateenkaareviin ihmisiin sekä keskustellaan       

vaikeistakin asioista turvallisessa ympäristössä. Leiri on päihteetön. 
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Sateenkaareva leiri 

Lahden Seta Ry on hakenut myös uutta Isorannan leirikeskusta sateenkaarevan leirin 

käyttöön loppukesästä 2020. Lahden Seta Ry on järjestänyt Nuorten leiriä 15-29 

vuotiaille sateenkaarinuorille jo vuodesta 2014 ja yhdistykseltä on toivottu myös 

sateenkaarevaa leiriä täysi-ikäisille (yli 18 vuotiaille) samalla ajatuksella. Tarkoitus on 

tarjota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajille turvallinen leirikokemus saman 

henkisessä seurassa. Leiri on päihteetön. 

 

4.3. Tuki ja neuvonta 

Yhdistys tarjoaa tukea ja neuvontaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille sekä heidän          

läheisilleen. Tuki ja neuvonta on maksutonta ja tarvittaessa anonyymiä. Vuonna 2020 Lahden            

Seta jatkaa tuki ja neuvonta toimintaansa hyväksi koetuilla tavoilla.  

Yksilöohjaus 

Yhdistys on järjestänyt aikaisempina vuosina yksilöohjausta. Yhdistys järjestää        

yksilöohjausta rajoitetusti myös vuonna 2020. Yksilöohjausta rajoittaa käytettävissä        

olevat resurssit. Yksilöohjausta toteuttaa yhdistyksen palveluohjaaja, jolla on        

laaja-alaisesti sosiaalialan koulutusta ja työkokemusta. Yksilöohjaus on rajattu 1-5         

krt/asiakas, johtuen resurssien vähyydestä. 

Palveluohjaus 

Yhdistyksen palveluohjaaja jatkaa rajoitetusti myös vuonna 2020. Palveluohjaus pitää         

sisällään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ja heidän läheistensä        
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ohjaamisen oikeiden palveluiden pariin. Lisäksi palveluohjaus sisältää ammattilaisilta        

tuleviin kysymyksiin ja tiedusteluihin vastaamisen. 

5.Tukipalvelut 

5.1. Viestintä 

Viestinnästä vastaa koko hallitus tiedottajan johdolla. Viestintä tapahtuu pääasiassa internetin          

ja sosiaalisen median välityksellä. Yhdistyksellä on käytössään sähköpostiosoitteita,        

puhelinnumero sekä oma postilokero ja erilaisia sosiaalisen median kanavia. 

Sisäinen viestintä 

Jäsenet saavat noin neljä kertaa vuodessa jäsentiedotteen, jossa kerrotaan         

tärkeimmistä ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista. Jäsentiedote lähetetään       

jäsenrekisterijärjestelmän kautta. 

Hallituksen sisäinen tiedotus hoidetaan Facebookin suljetussa ryhmässä sekä        

sähköpostitilin pilvipalvelussa. Tärkeimmät yhteydenotot ja palautteet käsitellään       

hallituksen kokouksissa yhteisesti. 

Ulkoinen viestintä 

Lahden Setalla on tilit Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Kaikkien näiden          

kanavien avulla uutiset ja tiedotteet välittyvät jäsenille ja yhdistyksen toiminnasta          

kiinnostuneille nopeasti. Näiden palveluiden kautta yhdistys saa myös suurimman osan          

palautteesta ja muista yhteydenotoista. 
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Yhdistyksellä on osoitteessa www.lahdenseta.fi kattavat verkkosivut, joiden sisältöä        

päivitetään säännöllisesti. Vuonna 2020 verkkosivujen ulkoasu pyritään päivittämään        

perusteellisesti. 

Yhdistys pyrkii vuonna 2020 ottamaan entistä enemmän kantaa ajankohtaisiin         

yhdistystä koskettaviin asioihin julkaisemalla kannanottoja ja osallistumalla julkiseen        

keskusteluun. 

Yhdistyksen tavoitteena on vuonna 2020 viestiä myös muualla kuin yhdistyksen          

sähköisissä viestintäkanavissa. Talousarvioon varataan vuodelle 2020 määräraha, jonka        

avulla julkaistaan säännöllisesti Lahden alueen paikallislehdissä ilmoituksia, painetaan        

tiedotuslehtisiä ja mainostetaan julisteilla tapahtumia ja toimintaa. Tarkoituksena on         

tavoittaa ne ihmiset, jotka eivät nyt seuraa yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia.  

5.2. Kokoontumistila 

Vuonna 2017 yhdistys sai Lahden Nuorisopalveluiden tarjoamien tilojen avulla keskitettyä          

suurimman osan toiminnasta muutamaan eri paikkaan, joista Lahden keskustassa sijaitsevaan          

Multi-Cultiin noin puolet toiminnasta. Multi-Cultissa on järjestetty viikoittain olkkari-iltoja,         

siellä on kokoontunut lautapeliryhmä kerran kuukaudessa, ja järjestetty yhdistyksen         

kokoukset, koulutuksia, ravintolapäiviä sekä Lahti Pride viikon ohjelmaa. Nuorten ryhmä aloitti           

syksyllä 2019 kokoontumiset Mukkulan nuorisotilassa ja sukupuolivähemmistöjen tapaamiset        

järjestetään Launeen nuorisotalolla. Muu toiminta on järjestetty vaihtelevasti toiminnasta         

riippuen alueen kahviloissa ja ravintoloissa, yhteistyökumppaneiden tiloissa, nuorisotaloilla        

sekä ulkona katutilassa ja puistoissa. 

  

Vuonna 2020 yhdistys jatkaa strategian viitoittamaa tietä eli tavoitteena on keskittää suurin            

osa toiminnasta yhteen paikkaan. Tämä ei onnistu enää pelkästään Lahden Nuorisopalveluiden           

tiloja käyttämällä, koska tilojen käyttöaste on jo niin suurta, että toimintamme kasvu ajaa             
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väistämättä yhdistyksen tilanteeseen, jossa korvaavia tiloja täytyy toiminnalle löytyä. Nykyiset          

Lahden Nuorisopalveluiden tilat eivät myöskään ole kaikin puolin tarkoituksenmukaisia, sillä          

tilat eivät ole esteettömiä, niistä ei löydy inva wc:tä eikä pukeutumistiloja mm.            

transsukupuolisten ja transvestiittien kokoontumisia varten. 

  

Lahden Setan tavoitteena on vuokrata matalan kynnyksen esteetön ja syrjinnästä vapaa           

kokoontumistila erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen käyttöön. Tavoitteena on        

luoda turvallinen tila, jossa jokainen voi huolettomasti olla oma itsensä. Kokoontumistilan           

täytyy täyttää ainakin seuraavat ehdot:  

*Jotta tila voi olla matalan kynnyksen tila niin sen tulee sijaita Lahden keskustassa tai hyvien               

liikenneyhteyksien varrelta, että jokainen tilaa mahdollisesti käyttävä voi tavoittaa tilan julkisia           

kulkuvälineitä käyttämällä.  

*Tilan tulee olla esteetön ja sieltä tulee löytyä esteetön wc, koska seksuaali- ja             

sukupuolivähemmistöjen joukossa on myös vammaisia ja pyörätuolilla liikkuvia.  

*Tilaan tulee päästä kahden eri sisäänkäynnin kautta ja tilasta tulee löytyä pukeutumistila,            

jotta esimerkiksi transvestiitit voivat laittautua ennen kuin saapuvat kokoontumiseen. Monella          

ns. julkinen ja piilossa oleva ulkonäkö voivat erota paljon ja asian arkaluonteisuuden takia ei              

haluta paljastaa julkista identiteettiä. 

 

Kokoontumistilan saaminen Lahteen on erityisen tärkeää, koska Lahti on Päijät-Hämeen          

maakunnan keskus, jonne on sujuvat yhteydet ympäri maakuntaa. Päijät-Hämeen alueelta ei           

löydy tällä hetkellä yhtään päihteetöntä ja turvallista kokoontumistilaa seksuaali- ja          

sukupuolivähemmistöihin kuuluville henkilöille. Mikään muu taho kuin Lahden Seta ry ei tarjoa            

toimintaa tai palveluita Päijät-Hämeen alueen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville         

henkilöille ja heidän läheisilleen. 
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Lahden Seta Ry hakee taas vuonna 2020 hankerahoitusta STEA:lta matalan kynnyksen           

kokoontumistilan vuokraamista varten. Tila tulee erityisesti Päijät-Hämeen alueen seksuaali- ja          

sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden käyttöön. Projektin hakuaika on keväällä        

2020, ja projekti alkaa vuoden 2020 lopulla tai vuoden 2021 alussa, jos hankkeelle saadaan              

rahoitus. 

 5.3. Jäsenpalvelut 

Lahden Setalla on useita erilaisia jäsenyysluokkia, jotka eroavat jäsenmaksun määrässä ja           

jäsenoikeuksissa, sekä -eduissa. 

 

Varsinaiset jäsenet maksavat jäsenyyden vuosittain, ja ovat oikeutettuja yhdistyksen kaikkiin          

jäsenetuihin sekä -oikeuksiin. Varsinaisen jäsenyyden maksua voi alentaa erityisestä syystä,          

jolloin alennetulla jäsenmaksulla saa samat edut ja oikeudet kuin varsinaisen jäsenmaksun           

maksaessa. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain.  

 

Monivuotisen jäsenyyden ottaessaan henkilö maksaa jäsenmaksun kerralla kolmeksi vuodeksi         

(kuluva vuosi+2 vuotta), jolloin hän säilyttää jäsen oikeutensa sen ajan. Monivuotisen           

jäsenyyden hankkineella jäsenellä on samat jäsenedut ja -oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä.  

 

Kannatusjäsenyys on voimassa vuoden kerrallaan. Kannatusjäsenten jäsenmaksu on suurempi         

kuin muilla vuosittain maksettavilla jäsenmaksuilla, ja se ei oikeuta yhdistyksen kokouksissa           

äänioikeuteen, mutta muuten kannatusjäsenillä on samat jäsenoikeudet ja -edut kuin          

muillakin jäsenillä.  

 

Yhdistyksen alaikäiset jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta sen vuoden loppuun asti,          

jolloin he täyttävät 18 vuotta. Alaikäisen jäsenen on todistettava ikänsä, jotta hän voi saada              
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jäsenyyden ilmaiseksi. Jäsenrekisteriin merkitään henkilön syntymävuosi, josta määräytyy        

minä vuonna jäsenen on ensimmäisen kerran maksettava jäsenmaksu.  

 

Lahden Setalla on syyskokouksen 2019 aikaan jäseniä noin 90 henkeä. Heistä jäsenmaksun            

maksaneita 79 henkilöä, joista 1 on kannatusjäseniä. Jäsenmaksun maksaneista monivuotisia          

jäseniä on 37 henkilöä. Alaikäisiä jäseniä on 11 henkilöä. Yhdistyksen tavoitteena on, että             

yhdistyksen jäsenmäärä nousisi 100 jäseneen vuoden 2020 aikana. Erityisesti tapahtumissa          

järjestettävään jäsenhankintaan tullaan keskittymään, koska tapahtumien yhteydessä       

järjestettävä jäsenhankinta on ollut aikaisempina vuosina erityisen tuloksellista.  

Jäsenedut 

Yhdistyksen strategiassa jäseniin panostaminen on keskeisessä asemassa. Tavoite on,         

että jäsenyys on houkuttelevaa ja siitä on yhä enemmän konkreettista hyötyä. Vuonna            

2020 yhdistys järjestää jäsenille omaa ohjelmaa esimerkiksi kesäretken tai pikkujoulut.          

Jokaisella on mahdollisuus liittyä yhdistyksen jäseneksi viimeistään jäsenille        

järjestettävään toimintaan saapuessa. Suurin osa toiminnasta on kuitenkin jatkossakin         

kaikille avointa. 

 

Yritysten ja yhteistyökumppanien jäsenillemme tarjoamia jäsenetuja kerätään ja        

markkinoidaan vuonna 2020 entistä suunnitelmallisemmin. 

Jäsenhankinta 

Yhdistyksen vuonna 2017 lanseeraama monivuotinen jäsenyys, joka mahdollistaa        

jäsenyyden maksamisen kerralla enintään kolmeksi vuodeksi, on otettu hyvin käyttöön.          

Monivuotinen jäsenyys vähensi jo vuonna 2018 yhdistyksen kuluja ja vuosittaista          

jäsenistön vaihtuvuutta, mutta merkittävimmät hyödyt näkyivät vasta vuonna 2019.         

Jäsenhankintaa tehdään vuonna 2020 erityisesti sosiaalisessa mediassa, koska        

jäseneksi liitytään nettilomakkeen kautta. 
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Jäsenrekisteri 

Lahden Setalla on käytössä kattojärjestö Seta Ry:n tarjoama jäsenrekisteriohjelma.         

Ohjelma vastaa kasvavan jäsenistön tarpeita ja on tietoturvan kannalta hyvä ratkaisu.           

Uusi ohjelmisto antaa jäsenille mahdollisuuden itse päivittää ja tarkastella omia          

jäsentietojaan, mikä helpottaa tietojen pysymistä ajan tasalla. 

5.4. Sidosryhmäyhteistyö 

Lahden Seta tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa ja on mukana paikallisissa verkostoissa            

tuomassa esiin yhdistyksen näkökulmia erilaisiin teemoihin liittyen. Yhdistyksen palveluohjaaja         

vastaa ammattilaisten taholta tulevaan palveluohjaustarpeeseen. Uusiin yhdistyksen       

tavoitteita ja arvoja tukeviin yhteistyökuvioihin lähdetään ilolla mukaan.  

Vuonna 2020 Lahden Seta on mukana ainakin seuraavissa verkostoissa: 

- Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön Lahden alueverkosto       

PETE-Lahti 

- Kumppanuusverkosto (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry) 

- Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto (Lahden Lähimmäispalvelu ry) 

- Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkun asiantuntijaryhmä. 

5.5. Varainhankinta 

Yhdistyksen varainhankinta koostuu vuonna 2020 yleis- ja projektiavustuksista, lahjoituksista,         

sponsoroinnista, ja yhdistyksen omasta varainhankinnasta, joka sisältää jäsenmaksut,        

tuotemyynnin, maksullisten tapahtumien osallistumismaksut ja koulutustoiminnan tuotot. 

Yleisavustukset 

Lahden Seta hakee vuonna 2020 yleisavustusta ainakin Seta ry:n         

jäsenjärjestöavustuksesta ja Lahden kaupungin sivistyslautakunnan myöntämästä      
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nuorisoyhdistysten vuosiavustuksesta. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa hakea       

parhaaksi katsomiaan muita yleisavustuksia yhdistyksen toiminnan rahoittamiseksi. 

Projekti- ja hankeavustukset 

Lahden Seta hakee vuodelle 2020 projektiavustuksia Lahti Pride- tapahtuman         

järjestämiseen, Nuorten leiriin Naumissa sekä sateenkaarevan leirin järjestämiseen        

Isorannan leirikeskuksessa. Lisäksi voidaan hakea muita projektiavustuksia, jos        

yhdistyksen hallitus niin katsoo tarpeelliseksi.  

STEA hankeavustus 

Vuoden 2020 aikana yhdistys hakee STEA projektiavustusta matalan kynnyksen         

kokoontumistilan vuokraamista varten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin      

kuuluvien henkilöiden käyttöön. Lisäksi STEA rahoitusta haetaan palveluohjauksen        

jatkon turvaamista varten. 

Lahjoitukset 

Lahden Seta hyödyntää olemassa olevia lahjoitusmahdollisuuksia (mobile pay,        

facebook, yms.), joiden avulla on helppo pyytää lahjoituksia henkilöiltä, jotka voisivat           

tukea yhdistystä taloudellisesti. Seta ry:n jäsenjärjestöille tarjoamaa keräyslupaa        

hyödynnetään aktiivisesti.  

Sponsorointi 

Yritysyhteistyötä kehitetään vuonna 2020 entisestään ja suuri osa Lahti Priden          

osallistujalle maksuttomista tapahtumista rahoitetaan sponsorirahoin. 
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Oma varainhankinta 

Lahden Setan oma varainhankinta muodostuu jäsenmaksuista, tuotemyynnistä,       

maksullisten tapahtumien osallistumismaksuista ja koulutustoiminnan tuotoista. 

Yhdistys myy hallinnoimassaan verkkokaupassa tuotteita, kuten kangaskasseja,       

kangasmerkkejä yms. Tuotteita myydään myös yhdistyksen tapahtumissa. Lahden Seta         

kehittää ja etsii uusia tuotteita, joilla voidaan mahdollistaa yhdistyksen         

tuotemyyntitulo. Ajankohtaisia ilmiöitä ja tapahtumia hyödynnetään tuotemyyntiä       

kehittäessä tai järjestetään kilpailuja, joissa taiteilijat voivat suunnitella yhdistyksen         

myyntiin uuden tuotteen.  

Biletoiminnan järjestämiskustannukset katetaan tapahtuman pääsymaksuilla ja niistä       

saatava tuotto käytetään muun toiminnan rahoittamiseen.  

5.6. Hallinto 

 

Yhdistyksen hallintoa johtaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitus voi nimetä          

toimikuntia tärkeäksi katsomistaan aiheista. Vuonna 2020 yhdistyksen hallintoa kehitetään         

erityisesti sääntöjä uudistamalla. 

Vapaaehtoistyö 

Yhdistys toimii täysin vapaaehtoisvoimin eikä ilman vapaaehtoisia tekijöitä ole         

yhdistyksen toimintaakaan. Henkilöresurssit ovat vähäiset ja uusia vapaaehtoisia        

etsitään sosiaalisen median, yhteistyökumppaneiden ja eri verkostojen kautta. 

Yhdistyksen talous 

Lahden Setan taloudesta vastaa hallitus taloudenhoitajan johdolla. Taloudenpidossa        

ohjenuorana toimii vuoden 2020 talousarvio. Hallitus valmistelee yhdistyksen        
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syyskokouksen valtuuttamana toukokuussa 2020 reaalitalousarvion, jota noudatetaan       

yhdistyksen talouden ohjenuorana loppuvuosi. Toukokuussa yhdistyksen      

yleisavustusten määrä selviää ja sitä kautta käytettävissä olevat resurssit. 

Yhdistyksellä on käytössään sähköinen kirjanpito-ohjelma sekä kulukorvaus sovellus        

vapaaehtoistyöntekijänä toimivaa taloudenhoitajaa varten. Yhdistyksen tositteiden      

määrä vuodelle 2019 on noin 300 kpl ja määrä tulee todennäköisesti kasvamaan.            

Talousarviossa on varauduttu siihen, että jos vuodelle 2020 ei saada kirjanpito taitoista            

taloudenhoitajaa yhdistyksen hallitukseen, täytyy kirjanpito ostaa palveluna       

ulkopuolelta. 

Hallitus 

Lahden Setan jäsenten keskuudestaan valitsema hallitus vastaa yhdistyksen        

hallinnoinnista, taloudesta, omaisuudesta ja jäsenrekisterin ylläpidosta. Hallitus       

kokoontuu säännöllisesti keskimäärin kerran kuukaudessa. Hallituksen kokous tapoina        

ovat perinteiset kokoukset sekä sähköpostin avulla järjestetyt kokoukset. 

Yhdistyksen kokoukset 

Jäsenille järjestetään sääntömääräinen kevät- ja syyskokous, joiden lisäksi ylimääräinen         

yhdistyksen kokous voidaan kutsua koolle tarpeen mukaan päättämään hallituksen         

toimivallan ylittävistä asioista. 

Palveluohjaaja 

Yhdistyksen palveluohjaaja jatkaa yhdistyksen palveluksessa myös vuonna 2020.        

Palveluohjaajan työ pitää sisällään; yhdistyksen koulutuspalveluiden organisointi,       

toteuttaminen ja kehittäminen, yhdistyksen ryhmänohjaajien ja kokemuskouluttajien       

työnohjaus, yhdistyksen ammatillisten sosiaalipalveluiden organisointi, toteuttaminen      

ja kehittäminen sekä yhdistyksen asiakkaiden yksilö-, ja palveluohjauksen.        

 

Lahden Seta ry 

www.lahdenseta.fi 

info@lahdenseta.fi 



 
 

Palveluohjaaja toimii myös yhdistyksen edustajana useissa eri verkostoissa.        

Palveluohjaajan lähiesimiehenä toimii yhdistyksen puheenjohtaja. 

Toimikunnat 

Yhdistyksen strategian viitoittamana vuodesta 2017 eteenpäin on vähennetty        

yhdistyksen hallituksen roolia tehtyjen päätösten toimeenpanijana ja lisätty jäsenten         

matalan kynnyksen vaikutusmahdollisuuksia muodostamalla toimikuntia     

suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa ja yhdistyksen projekteja. Vuonna 2020         

Lahden Setalla on ainakin Lahti Pride- ja sääntöuudistustoimikunta. Toimikuntien         

asettamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 

Yhdistyksen hallitus asettaa toimikunnille talousarvion mukaisen määrärahan, jonka        

käytöstä päättää ja vastaa toimikunnan johtaja. Pääosin toimikuntia johtavat         

yhdistyksen hallituksen jäsenet, joiden vastuualueelle kyseisen toimikunnan asiat        

kuuluvat. Toimikunnan johtaja raportoi toiminnasta yhdistyksen hallitukselle ja on         

tilivelvollinen toimintaan suunnatuista varoista. 

Sääntöuudistus 

Yhdistyksen hallitus harkitsee miltä osin yhdistyksen säännöt kaipaavat uudistusta ja          

nimeää vuoden 2020 aikana toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella         

sääntöuudistus, joka oli tarkoitus tuoda yhdistyksen syyskokouksen hyväksyttäväksi.  
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