SÄÄNNÖT

Lahden SETA ry:n säännöt

1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lahden SETA ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti.

2. Tarkoitus, toimintamuodot ja toiminnan tukeminen

Yhdistys on ihmis- ja kansalaisoikeusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää
sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta ja perusoikeuksien toteutumista. Tavoitteena on
myös edistää perheiden monimuotoisuuden yhdenvertaisuutta.

Yhdistys pyrkii; kokoamaan ja jakamaan tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja
sukupuolen moninaisuudesta, ehkäisemään sateenkaari-ihmisiin kohdistuvia
ennakkoluuloja ja epäsuoraa ja suoraa syrjintää, puolustamaan sateenkaari-ihmisten
oikeuksia yhteiskunnassa sekä ehkäisemään alueellisesti sateenkaari-ihmisten
syrjäytymistä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi; järjestää kokouksia, kursseja, tiedotus-,
neuvonta-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, ohjausta sekä neuvontaa, vertaistuki-,
valistus- ja vapaa-ajan harrastus sekä kulttuuritoimintaa ja 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 sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta ja
siihen liittyvää tutkimusta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi; kerätä jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan
lahjoituksia testamentteja, stipendejä, avustuksia ja järjestää asianmukaisen luvan
hankittuaan rahankeräyksiä sekä arpajaisia. Tämän lisäksi yhdistys voi kerätä varoja
toimintansa rahoittamiseksi järjestämällä esimerkiksi maksullisia juhla- ja huvitilaisuuksia
ja muita vastaavia tapahtumia, kahvilatoimintaa, myyjäisiä ja julkaisutoimintaa sekä
vastaavaa taloudellista toimintaa, omistaa ja hankkia toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä sekä kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi voittoa tavoittelematta välittää
toimialaansa liittyviä palveluita yhteisöille ja muille tahoille.

3. Jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen toiminnan ja säännöt
hyväksyvä henkilö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksen
äänivallattomaksi kannatusjäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, yritykset, yhdistykset,
säätiöt, seurakunnat sekä muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt.
Yhdistyksen jäsenmaksu tulee olla suoritettu kahden (2) kuukauden kuluessa toimikauden
alkamisesta, jollei jäseneksi ole liittynyt kesken toimikauden, jolloin jäsenmaksu tulee
suorittaa yhden (1) kuukauden sisällä jäseneksi liittymisestä. Yhdistys katsoo jäsenensä
eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
kahden (2) kuukauden ajaksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli hän on toiminnallaan yhdistyksessä tai
sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet,

joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Jäsenen erottamisesta päätetään
seuraavassa virallisessa kokouksessa. Päätöksestä on käytävä ilmi erottamisen syy.
Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

4. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu
puheenjohtaja ja kolmesta yhdeksään (3-9) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on yksi
kalenterivuosi. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä.
Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta muita toimihenkilöitä hallitus voi
nimetä, joko hallituksesta tai sen sen ulkopuolelta.
Yhdistyksen työntekijällä ja hallituksen nimittämillä toimihenkilöillä on automaattisesti
läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksissa.

5. Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen saavat kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja molemmat erikseen
ja jos on erikseen valittu sihteeri, taloudenhoitaja ja yhdistyksen työntekijä kukin erikseen.

6. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.
Yhdistyksellä on yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja valitaan syyskokouksessa ja heidän
toimikausi on yksi kalenterivuosi.

7. Kokoukset

Yhdistys pitää kaksi (2) varsinaista kokousta kalenterivuoden aikana. Kevätkokous
pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä
päivänä.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus
on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen
kokousta lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle.

Yhdistyksen jäsen voi valtuuttaa toisen henkilön käyttämään omaa puhe- ja äänivaltaansa
yhdistyksen kokouksissa. Jäsenen tulee tehdä valtuutus kirjallisesti. Valtuutus on
voimassa vain valtuutuksessa mainitun kokouksen osalta. Valtuutetun tulee toimittaa
valtuutus henkilökohtaisesti kyseiseen kokoukseen. Yksi henkilö voi toimia korkeintaan kahden eri
jäsenen valtuuttamana valtuutettuna saman kokouksen aikana.
Yhdistyksen kokouksiin on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta erikseen ennen
kokousta ilmoitetuin edellytyksin.

Kevätkokouksessa vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapaudesta ja hyväksytään

edellisen vuoden toimintakertomus.
Syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, toiminnantarkastaja,
varatoiminnantarkastaja, hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio ja päätetään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta.

8. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai toiminnan lakkautuessa sillä olevat varat ja omaisuus
luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan käytettäväksi. Jaosta päättää
yhdistyksen toiminnan lopettava kokous.

