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Johdanto
Lahden SETA ry on ihmis- ja kansalaisoikeusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää
sateenkaari-ihmisten oikeuksia ja tukea heidän arkeaan osallistavasti, oikeudenmukaisesti ja
huomioiden intersektionaalisuus. Yhdistyksen ydintoimintaa on tuottaa erilaisia sosiaali- ja
kulttuuripalveluja sateenkaari-ihmisille ja heidän läheisilleen mm. ryhmätoimintojen,
tapahtumien ja koulutusten muodossa.

Yhdistys pyrkii kokoamaan ja jakamaan tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen
moninaisuudesta, vähentämään niihin kohdistuvia ennakkoluuloja, sekä epäsuoraa- ja suoraa
syrjintää, puolustamaan sateenkaari-ihmisten oikeuksia yhteiskunnassa sekä ehkäisemään
alueellisesti heidän syrjäytymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, kursseja, tiedotus-, neuvonta-,
koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, ohjausta sekä neuvonta, vertaistuki-, valistus- ja
vapaa-ajan harrastus sekä kulttuuritoimintaa. Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa,
tehdä verkostotyötä, 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 Lahden SETA ry:stä yhdistyksenä ja järjestämästämme
toiminnasta Lahdessa ja lähialueella kaikille ikäryhmille mm. jäsenten, erilaisten tapahtumien
ja tempausten, koulutusten, sosiaalisen median ja nettisivujemme välityksellä, jotta
tarjoamamme palvelut tulevat mahdollisimman laajalle yleisölle tutuiksi ja saavutettaviksi.
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Haluamme

tehdä

yhdistyksen

päätöksentekoa

ja

hallintoa

näkyvämmäksi

ja

olla

vuorovaikutuksessa jäsentemme kanssa.

Vuonna 2021 Lahden SETA ry jatkaa toimintaansa 2020-2023 strategian mukaisesti
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden ja oikeuksien edistäjänä ja niiden
toteutumisen valvojana, syrjinnän ehkäisijänä ja jäsentensä osallisuuden mahdollistajana
Päijät-Hämeen

alueella.

vertaisryhmätoimintaan

ja

Vuonna

2021

sen

tarjonnan

ryhmätoiminnassa
laajentamiseen,

keskitytään
jotta

yhä

erityisesti
useampi

sateenkaari-ihminen löytäisi itselleen paikan vertaisryhmätoiminnan piiristä. Aikuisille
suunnattujen bileiden lisäksi tapahtuma toimintaan tuodaan yhä lisää ikärajattomia,
päihteettömiä

ja

saavutettavia

vaihtoehtoja.

Jo

perinteeksi

muodostunut

nuorten

leiriviikonloppu Naumissa sekä uusi erillinen sateenkaareva leiri järjestetään käyttövuorojen,
vapaaehtois resurssien ja rahoituksen toteutuessa. Lahden SETA ry:n palveluohjaajan
lopettaessa

toimintansa

vuodenvaihteessa

2020-2021,

palveluohjausta

ja

yhteistyökumppanuuksia kehitetään vastaamaan uutta tilannetta ja paikkaamaan osaa
palveluohjaajan työnkuvasta vuonna 2021. Yksilöohjausta ei enää vuonna 2021 tarjota.
Sosiaalipalveluja esitellään tarkemmin toimintasuunnitelman kohdassa 4.

Vuonna 2021 tuodaan paikallista sateenkaarikulttuuria esille kuudennen Lahti Pride
-tapahtuman muodossa. Tämä on erityisen tärkeä vuosi monestakin syystä. Lahden SETA ry
täyttää vuonna 2021 huimat 10 -vuotta, joten Lahti Pride tulee sisältämään myös
juhlavuorteen liittyvää ohjelmaa. Lisäksi vuosi 2020 oli Lahti Pride tapahtuman osalta ikävä,
koska tapahtuma peruuntui COVID-19 pandemiaan liittyvien poikkeustila järjestelyjen vuoksi.
Muita sateenkaarikulttuurin toimintoja avataan lisää kohdassa 3.1.

Yhdistystoiminnan tulevaisuutta pyritään turvaamaan helpottamalla toimintaan osallistumista
entisestään tekemällä ihmiset yhdistyksen takana tutummiksi viestinnän ja tiedottamisen
keinoin sekä tiedottamalla vapaaehtoistoiminnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksista entistä
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selkeämmin. Vuoden 2021 aikana yhdistys hakee STEA rahoitusta strategian mukaisesti
osa-aikaisen järjestösihteerin palkkaamista varten.

Yhdistyksen strategia
Yhdistykselle on kevätkokouksen 2020 päätöksellä hyväksytty strategia vuosille 2020-2023.
Lahden SETA ry:n visio on, että tulevaisuudessa sateenkaari-ihmisten elämä on yhteisöllistä,
onnellista, turvallista, yhdenvertaista ja oikeudenmukaista niin Päijät-Hämeen alueella kuin
muuallakin Suomessa. Vision saavuttamiseksi kevätkokous asetti viisi strategista tavoitetta,
joita seuraavien vuosien aikana edistetään.

Strategiset tavoitteet ovat:

1. Toiminnan keskittäminen
2. Jäsenmäärän lisääminen
3. Vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen
4. Työntekijän palkkaaminen
5. Verkostoyhteistyön kehittäminen

Vuonna 2021 strategia tulee näkymään käytännön tasolla erityisesti siinä, että yhdistys hakee
STEA rahoitusta osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen.

Toimintaa on keskitetty jo

pidemmän aikaa erityisesti Monikulttuurikeskus Multi-Cultin tiloihin ja sitä pyritään jatkamaan
uusia vertaistukiryhmiä perustettaessa.

Lahden SETA ry kärsii monien muiden yhdistysten tavoin jäsenkadosta ja pyrkii
sopeuttamaan toimintaansa vuosittain sen mukaan. Hallitukseen ja aktiivi toimijoiksi on
kuitenkin tullut lähivuosina paljon uusia tekijöitä, joka antaa positiivista viestiä yhdistyksen
tulevaisuudesta. Yhdistyksen jäsenmäärä on vaihdellut 100 jäsenen molemmin puolin.
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Jäsenvaihtelu on kuitenkin ollut suurta, koska vuosittain jäsenyyttään jatkavien määrä on niin
vähäinen. Vuonna 2020 keväällä vajaa 28 % jäsenistä ei jatkanut jäsenyyttään. Yhdistyksen
ryhmä- ja tapahtumatoiminta on kuitenkin laajaa eikä niihin osallistuakseen tarvitse olla
Lahden SETA ry:n jäsen. Kaikille avoimeen toimintaan osallistuneiden määrä on
huomattavasti suurempi, kuin yhdistyksen varsinaisten jäsenten määrä. Vuosien 2020-2023
aikana paneudutaan toimenpiteisiin jäsenmäärän lisäämiseksi, koska jäsenistön suuruus
vaikuttaa suoraan Lahden SETA ry:n saamaan rahoitukseen ja vaikutusvaltaan kattojärjestö
Seta ry:ssä. Jäsenmäärää pyritään lisäämään järjestämällä jäsenhankinta kampanjoita
sosiaalisessa mediassa, tarjoamalla jäsenetuja ja vain jäsenille suunnattuja tapahtumia.

Vapaaehtoistyöhön ja muuhun toimintaan osallistumista pyritään helpottamaan sillä, että
tehtävistä viestitään entistä avoimemmin ja tehdään selväksi, että uudet tekijät ja aktiivit
toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi. Vuoden 2021 aikana luodaan tarkemmat toimintatavat
siihen, miten tämä toteutetaan käytännössä. Vapaaehtoisten kiittämistä kehitetään edelleen ja
sitä varten varataan budjetissa rahaa. Koska yhdistys ei maksa palkkioita vapaaehtoistyöstä,
suositaan

siten

kiitoksen

antamisessa

vapaaehtoisia

yhteen

tuovia

yhteisöllisiä

kiitostilaisuuksia.

Palveluohjaajan jäätyä pois 2020 toimintavuoden jälkeen, Lahden SETA ry:n osallistuminen
erilaisiin verkostoihin on vaakalaudalla. Vuoden 2021 hallitukseen haetaankin mukaan
henkilöä, joka olisi kiinnostunut verkostoyhteistyön koordinoinnista ja näin päästäisiin
luomaan uusia paikallisia verkostoja ja yhteistyössä järjestettäviä vertaistukiryhmiä yms.
palveluohjaajan äärimmäisen tärkeän ja kaivatun palveluvalikoiman tilalle.

Vaikutustoiminta
Lahden

SETA

ry

pyrkii

vaikuttamaan

toiminnallaan

siihen,

että

tulevaisuudessa

sateenkaari-ihmisten elämä on yhteisöllistä, onnellista, turvallista, yhdenvertaista ja
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oikeudenmukaista niin Päijät-Hämeen alueella kuin muuallakin Suomessa. Vaikuttamista
kohdennetaan

niin

kuntapäättäjistä
järjestämistä

sateenkaari-ihmisiin

palvelualan
ja

itseensä

ammattilaisiin.

toiminnastamme

kuin

Jatkamme

tiedottamista

muihin

paikallisiin

koulutusten

tavoitteidemme

ja

toimijoihin

tapahtumien

saavuttamiseksi.

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. Hallituksesta pyritään löytämään vastuuhenkilö vaikutustyöhön ja
erilaisten päivän polttaviin teemoihin pohjautuvien pop up tapahtumien järjestämiseen.

Lahden SETA ry on mukana vaikuttamassa 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 sekä lähettää yhdistyksen edustajat Seta
ry:n valtuustoon ja edustajakokoukseen. Yhdistyksen hallitus valitsee kokousedustajat
jäsentensä joukosta.

Lahden SETA ry osallistuu julkiseen keskusteluun mm. tiedottein ja kannanotoin ja tuo
kattojärjestönsä Seta ry:n esille nostamia kansallisia keskusteluja myös paikalliseen
keskusteluun. Yhdistys tekee yhteistyötä alueella toimivien nuorisojärjestöjen ja muiden
toimijoiden kanssa ja täten pyrkii varmistamaan omalta osaltaan syrjinnästä vapaiden tilojen
olemassaolon. Vuonna 2020 Lahden SETA ry pyrkii resurssien sen salliessa osallistumaan
myös erilaisia järjestöjä paikalle kokoaviin tapahtumiin, kuten mahdollisuuksien torille.

Lahden SETA ry:n tavoitteena on tuoda esiin seksuaalisen suuntautumisen sekä sukupuolen
ja sen ilmaisun moninaisuutta ja lisätä sateenkaarikulttuuria Päijät-Hämeen alueella.
Onnistuakseen tavoitteessaan yhdistys järjestää vuonna 2021 tapahtumia, koulutuksia ja
keskustelutilaisuuksia.
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Päijät-Hämeen alueella ei ole muuta tahoa, joka järjestäisi yhtä kattavasti toimintaa erityisesti
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville henkilöille, joten Lahden SETA ry:n
tehtäväksi on jäänyt tarjota palveluita, tekemistä ja kohtaamisia ei pelkästään jäsenistölleen
vaan kaikille yhdistyksen kohderyhmään kuuluville Päijät-Hämeen maakunnan ja lähimpien
maakuntien alueella asuville sateenkaari-ihmisille.

Jäsenistölle vuonna 2020 toteutetun toimintasuunnitelman kommentointi -kyselyn perusteella
jäsenet kokevat tärkeäksi sen, että vaikutustoiminnassa panostettaisiin koulutukseen, joka on
suunnattu peruskoulun oppilaille sekä opettajille. Muina tärkeinä painopisteinä vastaajat
näkivät yhdessä muiden järjestöjen kanssa vaikuttamiseen ja päättäjiin vaikuttamisen. On
tärkeää, että Lahden SETA ry ottaa mahdollisuuksien mukaan vaikutustoiminnassa huomioon
jäsenistöltä tulleet toiveet. Lahden alueella koulun rehtoreiden ja päättävän henkilöstön
ollessa vanhoillista on tämä meille haaste. Pidämme koulutukseen panostamista
äärimmäisen tärkeänä, vaikka yhdistyksen resurssit ja vapaaehtoisten kouluttajien vähäinen
määrä haastaakin meitä tämän asian suhteen.

Lahti Pride
Ensimmäistä Lahti Pride -tapahtumaa vietettiin 2014. Maailmanlaajuinen COVID-19
pandemia kuitenkin siirsi vuoden 2020 tapahtuman vuodella eteenpäin. Tapahtuma on
perinteisesti tuonut Lahteen kulkueen, tori- tai puistojuhlan, koulutuksia, bileitä, taide- ja
kulttuuritapahtumia ja erilaisia vertaistapaamisia. Lahti Pride 2021 tapahtuman teema on
"Rakkautta kaiken ikää" ja tapahtuman ohjelmistossa huomioidaan eri ikäiset ihmiset ja
sukupolvien väliset keskustelut. Vuonna 2021 Lahti Pride järjestetään 17.5.-23.5.2021.
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Lahti Pride on myös vuonna 2021 yhdistyksen päätapahtuma. Lauantaina 22.5. Lahden
keskustan valtaa ainakin mielenosoituskulkue ja kulkueen päätösjuhla. Koko Lahti Priden
sateenkaarifestivaalin ajalle on suunniteltu paikallista sateenkaarikulttuuria vahvistavia
keskustelutilaisuuksia, kulttuuritapahtumia, vertaistukitapaamisia ja koulutustoimintaa.
Vuoden 2019 tapahtuman jalanjäljissä pyritään myös 2021 järjestämään sateenkaariliputus
kaupungin lipputangoissa näkyvällä paikalla yhteistyössä Lahden Kaupungin kanssa.

Vaikka Pride merkitsee myös karnevaalihenkeä ja ajatusta siitä, että olemme olemassa omina
itsenämme ja ylpeitä siitä, Pride on pohjimmiltaan vahvasti poliittinen ihmisoikeustapahtuma.
Tapahtumaa tuotettaessa on otettava huomioon se, millaista viestiä tapahtuman
järjestämisen yhteydessä tehtävät päätökset antavat. Päätösten tulee olla linjassa Lahden
SETA ry:n arvojen kanssa. Pride -tapahtuman on tärkeä luoda myös yhteisöllisyyttä
sateenkaari-ihmisten keskuuteen täällä Päijät-Hämeessä. Tapahtumaa tuottaessa ei voida
tehdä sellaisia valintoja, jotka luovat rajoja ihmisten välille tai antavat ymmärtää, että jokainen
ei olisi hyväksytty tai tervetullut tapahtumaan esimerkiksi vammansa, ihonvärinsä tai
sukupuolen ilmaisun vuoksi.

Tapahtumaa suunniteltaessa on tärkeää kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:

* Esiintyjien on hyvä olla sateenkaarevia
* Esiintyjien kanssa käydään läpi turvallisemman tilan periaatteet ja he sitoutuvat niihin
* Suositaan paikallista
* Pidetään huoli ihmisistä ja luonnosta
* Tarjotaan asiaohjelmaa ja oppimisen mahdollisuuksia mahdollisimman paljon
* Hyvää ja laadukasta sisältöä
* Saavutettavuus on huomioitava (esim. esteettömät tilat, tilojen sukupuolineutraalit Wc tilat
yms.)
* Tapahtumissa huomioitava turvallisemman tilan ohjeistus ja turvallisemman tilan valvonta
* Mahdollisimman paljon päihteetöntä ja ikärajatonta sisältöä
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* Edulliset lippuhinnat ja "pay what you can" mahdollisuus ovella

Lahti Pride tapahtumaa järjestämään on valittu tapahtumatuottaja sekä 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 ry 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 12.10.2019 Homodisco
-bileiden onnistuttua, joten samaa konseptia jatketaan vuonna 2020-2021. Lahden SETA ry:n
on tarkoitus järjestää Homodisco vuonna 2021 noin kahden kuukauden välein. Toukokuussa
järjestetään bileet Lahti Priden yhteydessä.

Päihteetön ja ikärajaton kulttuuritoiminta
Aikuisille suunnattujen K-18 bileiden lisäksi on tärkeää, että yhdistys järjestää myös
ikärajattomia, päihteettömiä ja saavutettavia vaihtoehtoja. Vuoden 2021 aikana kartoitetaan
mahdollisuutta ja resursseja järjestää ikärajatonta, päihteetöntä, edullista, turvallisemman
tilan periaatteita kunnioittavaa ja kaikille avointa sateenkaarevaa kulttuuritoimintaa Lahden
alueella.
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Sateenkaarimessu
Vuonna 2021 Lahden SETA ry järjestää aikaisempien vuosien tapaan mahdollisuuksien
mukaan ainakin yhden sateenkaarimessun yhteistyössä Lahden seurakuntayhtymän kanssa.
Olisi tärkeää saada järjestettyä messu Lahden seurakuntayhtymän tiloissa. Messu on
tarkoitus

saada

järjestettyä

Lahden

seurakuntayhtymän

tiloissa.

Kristityille

sateenkaari-ihmisille on tärkeää, että kirkon tiloissa järjestetään myös heille suunnattuja
tapahtumia, joiden sanoma on moninaisuutta kunnioittava.

Muut tapahtumat
Lahden SETA ry osallistuu myös vuonna 2021 ahkerasti muiden tahojen järjestämiin
tapahtumiin esimerkiksi toiminnan esittelyn, kouluttamisen ja muun pienimuotoisen toiminnan
järjestäjänä. Osallistuminen riippuu aina vapaaehtoisista henkilöresursseista.

Koulutustoiminta
Lahden SETA ry tarjoaa erilaisia koulutuskokonaisuuksia seksuaaliseen suuntautumiseen ja
sukupuolen moninaisuuteen liittyen. Lahden SETA ry:n järjestämiin koulutuksiin ja
kouluvierailuihin on osallistunut aikaisempina vuosina 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 kohderyhmiä ovat mm. peruskoulujen (6. vuosiluokasta
alkaen) oppilaat, Prometheus- ja rippikoululeiriläiset sekä erilaiset nuorisoryhmät.
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Peruskoulutusten toteuttajina toimivat pääsääntöisesti yhdistyksen vapaaehtoiset, jotka ovat
käyneet Setan kouluttajakoulutuksen. Kokemuskouluttajat ovat itse sateenkaari-ihmisiä, jotka
jakavat tietoa omasta kokemuksestaan ja näkökulmastaan eivätkä he välttämättä ole käyneet
Setan

kouluttajakoulutusta.

Vuodelle

2021

pyritään

etsimään

vastuuhenkilö

koulutusvastaavan tehtäviin. Hän vastaisi yhdistykselle tuleviin koulutuspyyntöihin ja jos
koulutus toteutetaan, hänen vastuullaan olisi sen organisointi, tilastointi tai koulutusta
pyytäneen tahon ohjaaminen Seta ry:n puoleen yms.

Toiminnot
Lahden

SETA

ry

järjestää

monipuolista

toimintaa

ja

tapahtumia

säännöllisestä

viikkotoiminnasta muutaman kerran vuodessa kokoontuviin ryhmiin ja kertaluontoisiin
tilaisuuksiin. Toimintaa järjestetään kaikenikäisille ja se on avointa kaikille. Poikkeuksena
jotkin vain yhdistyksen jäsenille suunnatut tapahtumat. Jäsenten tarpeet, toiveet ja palautteet
pyritään

ottamaan

toimintasuunnitelmaan

huomioon
kysyttiinkin

toiminnan

järjestämisessä

kommentteja

ja

palautetta

ja

vuoden
jäsenistöltä

2021
sen

työstövaiheessa.

Ryhmätoimintaa kehitetään entisestään. Vuoden 2020 syksyllä aloitettua ryhmänohjaajien
Drivekokonaisuutta laajennetaan ja luodaan uusia toimintatapoja uusien osallistujien mukaan
ottamiseen ja ryhmien turvallisempaan toimintaan. Ryhmätoiminnassa tuodaan myös
laajemmin esille mahdollisuuksia tulla mukaan muihin yhdistyksen vapaaehtoistehtäviin ja
jaetaan tietoa hallituksen vastuutehtävistä.

Vertaistukiryhmät
Lahden SETA ry:n alaisuudessa toimii useita eri ryhmiä, jotka tarjoavat osallistujille
mielekästä tekemistä ja yhdessäoloa turvallisesti muiden vertaisten seurassa. Turvallisuuteen
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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. Yli 30-vuotiaiden vertaistukiryhmän suositusikäraja on 30-vuotta.
Kaikkien muiden vertaistukiryhmien suositusikäraja on 13 -vuotta, mutta huoltajan kanssa
paikalle tullessa suositusikärajaa ei ole.

Nuorten ryhmä
Lahden SETA ry:n 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 itselle sopii ja voit myös ottaa
ystäväsi mukaan. Ryhmässä on aina paikalla myös Lahden Nuorisopalveluiden ohjaaja.

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

tapahtumista. Vuoden 2021 aikana ryhmä kokoontuu kerran kuussa.

Seksuaalivähemmistöjen ryhmä
Vuonna

2020

toteutetussa

jäsenkyselyssä

toivottiin

seksuaalivähemmistöille

omaa

täsmennettyä keskusteluun pohjautuvaa vertaisryhmää. Seksuaalivähemmistöjen ryhmä on
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seksuaalivähemmistöihin kuuluvien vertaistukiryhmä. Ryhmässä käsitellään henkilökohtaisia
kokemuksia seksuaaliseen suuntautumiseen ja sen moninaisuuteen liittyen. Ryhmässä
keskustellaan laajasti eri aihealueista, kuten vähemmistöstressi, kaapista tulo, ihastuminen,
lapsen saanti, yhteiskunnan odotukset, homofobia jne. Vuoden 2021 aikana etsitään ohjaajia
ja pyritään aloittamaan ryhmän kokoontumiset.

Yli 30 -vuotiaiden vertaisryhmä
Ryhmässä voidaan keskustella syvällisesti vakavista ja henkilökohtaisista kokemuksista ja
asioista, kuten perheiden, suhteiden, ikääntymisen, mielen ja kehojen moninaisuuksista ja
muutoksista muiden vertaisten kanssa. Ryhmä muokkaantuu kävijöiden toiveiden ja
kiinnostuksen mukaan. Olet erittäin tervetullut ryhmään, vaikka pohtisit vielä omaa seksuaalitai sukupuoli-identiteettiäsi. Haluamme tarjota paikan, jossa jokainen voi kokea tulevansa
kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Yläikärajaa ryhmällä ei ole. Ryhmän suositusikäraja on
30 -vuotta, mutta ryhmään ovat tervetulleet kaikki oman arvionsa mukaan kohderyhmään
kuuluvat sateenkaari-ihmiset.

Olkkari
Lahden SETA ry on järjestänyt vuodesta 2016 lähtien säännöllisesti Olkkari-iltoja. Olkkari-ilta
on turvallisemman tilan periaatteisiin perustuva, syrjinnästä vapaassa tilassa järjestettävä,
matalan kynnyksen päihteetön tapaaminen, jossa voi kohdata vertaisiaan. Kokoontumisiin on
osallistunut säännöllisesti joka kerta noin 10-20 henkilöä. Olkkari-iltoja on järjestetty Lahden
kaupungin nuorisopalveluiden hallinnoimassa Monikulttuurikeskus Multi-Cultissa osoitteessa
Päijänteenkatu 1, Lahti. Vuonna 2021 Lahden Seta jatkaa olkkari-iltojen järjestämistä kerran
viikossa ja Olkkarissa nähdään erilaisia teemailtoja, kuten zine-klubia, keskusteluiltoja,
elokuvailtoja, koulutuksia yms.
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Malkus
Malkus on keskusteluryhmä hengellisistä, uskonnollisista ja elämänkatsomuksellisista asioista
kiinnostuneille. Malkus kokoontuu vuonna 2021 ensisijaisesti Discord-palvelussa, mutta myös
evankelisluterilaisen kirkon erilaisissa tilaisuuksissa. Lisäksi Malkuksen on mahdollista myös
toimia

jumalanpalvelusryhmänä,

eli

osallistua

satunnaisesti

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 vuonna 2021 noin kerran
kuukaudessa.

Liikuntaryhmä
Vuonna 2020 toteutetussa jäsenkyselyssä toivottiin liikkumiseen ja urheiluun keskittyvää
ryhmää, jossa saisi liikkua omana itsenään turvallisesti. Vuoden 2021 aikana suunnitellaan
ryhmän sisältöä, etsitään ohjaajia ja pyritään aloittamaan ryhmän kokoontumiset.

Nuorten leiri
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. Nuorten leiri on ollut todella
suosittu ja sen järjestäminen pyritään toteuttamaan myös vuonna 2021.
Leiri on saanut aina osallistujilta runsaasti kiitosta ja kiitettävän kouluarvosanan. Leirin
ohjaajina toimivat aikuiset koulutetut vapaaehtoiset. Leirillä pohditaan omaa identiteettiä,
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tutustutustaan muihin sateenkaareviin ihmisiin sekä keskustellaan vaikeistakin asioista
turvallisessa ympäristössä. Leiri on päihteetön.

Sateenkaareva leiri
Lahden SETA ry hakee myös käyttöönsä uutta Isorannan leirikeskusta sateenkaarevaa leiriä
varten loppukesästä 2021. Jo perinteeksi muodostuneen nuorten leirin lisäksi yhdistykseltä on
toivottu myös sateenkaarevaa leiriä täysi-ikäisille (yli 18 vuotiaille) samalla ajatuksella.
Tarkoitus on tarjota sateenkaari-ihmisille turvallinen leirikokemus saman henkisessä
seurassa. Leiri on päihteetön.

Tuki ja neuvonta
Yhdistys tarjoaa tukea ja neuvontaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille sekä heidän
läheisilleen. Tuki ja neuvonta on maksutonta ja tarvittaessa anonyymiä. Vuonna 2021 Lahden
SETA ry jatkaa tuki ja neuvonta toimintaansa hyväksi koetuilla tavoilla.

Palveluohjaus
Yhdistyksen palveluohjaaja ei jatka yhdistyksen palveluksessa enää vuonna 2021.
Yhdistyksen koulutuspalvelujen organisointi, toteuttaminen ja kehittäminen jää hallituksesta
nimettävän vastuuhenkilön harteille. Jos vapaaehtoistyöntekijä tehtävään löytyy, Lahden
SETA ry:n palveluohjaajan tehtäviin kuuluu puhelimeen vastaaminen tiettyinä sovittuina
ajankohtina ja henkilön ohjaus oikeiden palveluiden piiriin. Sama ohjaus myös sähköpostitse
tulleisiin kyselyihin. Palveluohjaaja voi vastata myös yhdistykselle tuleviin koulutuspyyntöihin.
Jos koulutus toteutetaan, palveluohjaaja vastaa sen organisoinnista ja tilastoinnista yms.
Samoin jos koulutusta ei pystytä Lahden SETA ry:n resurssein toteuttamaan, niin ohjaus Seta
ry:n puoleen kääntymiseen.
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Vuonna 2021 panostetaan nettisivuilla jaettuun tietoon ja palveluohjaus pyritään tekemään
ensisijaisesti

nettisivujen

kautta.

Palveluohjauksessa

hyödynnetään

valtakunnallista

sateenkaari-ihmisille ja heidän läheisilleen suunnattujen palveluohjauksen kaaviota. Kavioon
on jaoteltu eri palveluita tarjoavat tahot ohjauksen tarpeen mukaisesti sekä tavat, joilla tahoilta
voi saada tukea.
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Hallinnolliset tukipalvelut
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.

Jäsenet saavat noin neljä kertaa vuodessa jäsentiedotteen, jossa kerrotaan tärkeimmistä
ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista. Vuonna 2021 jäsentiedotteessa pyritään tuomaan
myös laajemmin esille sitä, mitä hallitus ja aktiiviset vapaaehtoistyöntekijät tekevät vuoden
aikana.

Yhdistyksen

toiminnasta

pyritään

uutisoimaan

laajemmin

myös

jäsenistön

ulkopuolelle. Jäsentiedote lähetetään FloMembers jäsenrekisterijärjestelmän kautta. Vuoden
2021 aikana pyritään viestimään jäsenistölle siitä, millaisia tehtäviä hallitus vuoden aikana
tekee ja millaisia haasteita hallitustyössä kohdataan. Jäsenistöä pyritään tämän kautta
ottamaan

enemmän

mukaan

hallituksen

päätöksentekoon

sitouttaaksemme

jäseniä

yhdistykseen osallisuuden ja vaikuttamaan pääsyn kautta.

Hallituksen sisäinen tiedotus hoidetaan sosiaalisessa mediassa suljetussa ryhmässä sekä
sähköpostitilin Google Drive pilvipalvelussa. Tärkeimmät yhteydenotot ja palautteet
käsitellään hallituksen kokouksissa yhteisesti. Lahden SETA ry:llä 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 ja www.lahtipride.fi kattavat verkkosivut,
joiden sisältöä päivitetään säännöllisesti. Vuonna 2020 alkanut visuaalisen ilmeen
uudistaminen uudistaa Lahden SETA ry:n visuaalisen ilmeen ja näin ollen myös nettisivut.
Nettisivujen kehittämisessä huomioidaan saavutettavuus.

Yhdistys pyrkii vuonna 2021 ottamaan entistä enemmän kantaa ajankohtaisiin yhdistystä
koskettaviin asioihin julkaisemalla kannanottoja ja osallistumalla julkiseen keskusteluun eri
medioissa. Yhdistyksen tavoitteena on vuonna 2021 viestiä myös muualla kuin yhdistyksen
sähköisissä viestintäkanavissa. Talousarvioon varataan vuodelle 2021 määräraha, jonka
avulla voidaan julkaista ilmoituksia Lahden alueen paikallislehdissä, painattaa tiedotuslehtisiä
ja mainostaa julisteilla tapahtumia ja toimintaa. Tarkoituksena on tavoittaa myös ne ihmiset,
jotka eivät nyt seuraa yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia.

Kokoontumistila
Lahden SETA ry:n toiminnasta noin puolet tapahtuu Monikulttuurikeskus Multi-Cultin tiloissa
Lahden keskustassa.

Multi-Cultissa on järjestetty viikoittain olkkari-iltoja, siellä on

kokoontunut lautapeliryhmä kerran kuukaudessa, on järjestetty yhdistyksen kokouksia,
työryhmien kokouksia, koulutuksia, ravintolapäiviä sekä Lahti Pride viikon ohjelmaa. Nuorten
ryhmä

aloitti

syksyllä

2019

kokoontumiset

Mukkulan

nuorisotilassa

ja

sukupuolivähemmistöjen tapaamiset järjestetään vuoden 2021 aikana Metsäkankaan
nuorisotilassa. Muu toiminta on järjestetty vaihtelevasti toiminnasta riippuen alueen
kahviloissa ja ravintoloissa, yhteistyökumppaneiden tiloissa, nuorisotaloilla sekä ulkona
katutilassa ja puistoissa.

Vuonna 2021 yhdistys jatkaa strategian viitoittamaa tietä tavoitteenaan on keskittää suurin
osa toiminnasta yhteen paikkaan. Tämä ei pitkällä tähtäimellä onnistu enää pelkästään
Lahden Nuorisopalveluiden tiloja käyttämällä, koska tilojen käyttöaste on jo niin suurta, että
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toimintamme kasvu ajaa 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 esteetöntä wc -tilaa eikä
pukeutumistiloja.

Lahden SETA ry:n pitkän ajan tavoitteena on vuokrata matalan kynnyksen esteetön ja
syrjinnästä vapaa kokoontumistila erityisesti sateenkaari-ihmisten käyttöön. Tavoitteena on
luoda turvallinen tila, jossa jokainen voi huolettomasti olla oma itsensä. 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 turvallisempaa kokoontumistilaa sateenkaari-ihmisille.

Lahden SETA ry kartoittaa vuonna 2021 mahdollisuuksia luoda yhteistyökumppanuuksia ja
hakea avustuksia matalan kynnyksen kokoontumistilan vuokraamista varten.

Jäsenpalvelut
Lahden SETA ry:llä 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.
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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
jäsenyyden ilmaiseksi. Jäsenrekisteriin merkitään henkilön syntymävuosi, josta määräytyy
minä vuonna jäsenen on ensimmäisen kerran maksettava jäsenmaksu.

Lahden SETA ry:llä on syyskokouksen 2020 aikaan jäseniä noin 87 henkeä. Heistä
jäsenmaksun maksaneita 76 henkilöä, joista 2 on kannatusjäseniä. Jäsenmaksun
maksaneista monivuotisia jäseniä on 37 henkilöä. Alaikäisiä jäseniä on 10 henkilöä.
Yhdistyksen tavoitteena on, että yhdistyksen jäsenmäärä nousisi 100 jäseneen vuoden 2021
aikana. Erityisesti tapahtumissa järjestettävään jäsenhankintaan tullaan keskittymään, koska
tapahtumien yhteydessä järjestettävä jäsenhankinta on ollut aikaisempina vuosina erityisen
tuloksellista.

Jäsenedut
Vuonna 2021 yhdistys järjestää jäsenille omaa ohjelmaa esimerkiksi kesäretken tai
pikkujoulujen muodossa. Jokaisella on mahdollisuus liittyä yhdistyksen jäseneksi viimeistään
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jäsenille järjestettävään toimintaan saapuessa. Suurin osa toiminnasta on kuitenkin
jatkossakin kaikille avointa.

Yritysten ja yhteistyökumppanien jäsenillemme tarjoamia jäsenetuja arvioidaan, kerätään ja
markkinoidaan vuonna 2021 entistä suunnitelmallisemmin. Jäseneduissa panostetaan
laatuun määrän sijaan.

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. Vuosiksi 2020-2021 jäsenmaksun
määrää onkin saatu laskettua näiden säästöjen vuoksi. Jäsenhankintaa tehdään vuonna 2021
erityisesti sosiaalisessa mediassa, koska jäseneksi liitytään nettilomakkeen kautta. Jäsenyys
on yhdistykselle tärkeää, sillä ilman jäseniä ei yhdistyksellä ole mahdollisuutta toimia.
Jäsenmäärä vaikuttaa myös suurelta osin yhdistyksen saamiin avustuksiin.

Jäsenrekisteri
Lahden

SETA

ry:llä

on

käytössä

kattojärjestö

Seta

Ry:n

tarjoama

FloMembers

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.

Sidosryhmäyhteistyö
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Lahden SETA ry pyrkii tekemään yhteistyötä eri tahojen kanssa ja on mukana paikallisissa
verkostoissa tuomassa esiin yhdistyksen näkökulmia erilaisiin teemoihin liittyen. Uusiin
yhdistyksen tavoitteita ja arvoja tukeviin yhteistyökuvioihin lähdetään ilolla mukaan.

Lahden SETA ry:n hallitukseen perustetaan uusi verkostoyhteistyön koordinaattorin
vastuutehtävä sidosryhmäyhteistyön vastuualueelle. Jos tehtävään löydetään vapaaehtoinen,
hän vastaa yhteistyöverkostojen koordinoinnista sekä niihin kohdistuvasta yhteydenpidosta ja
tiedotuksesta

yhdessä

tiedottajan

kanssa.

Tehtäviin

kuuluu

myös

mahdollisten

yhteistyökuvioiden suunnittelu yhdessä verkostojen toimijoiden kanssa.

Vuonna 2021 Lahden SETA ry on mukana ainakin seuraavissa verkostoissa ja tekee
yhteistyötä seuraavien sidosryhmien kanssa:
-

Seta ry ja muut sisarusjärjestöt

-

Kumppanuusverkosto (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry)

-

Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto (Lahden Lähimmäispalvelu ry)

-

Sinuiksi -palvelu

Varainhankinta
Yhdistyksen varainhankinta koostuu vuonna 2021 yleis- ja projektiavustuksista, lahjoituksista,
sponsoroinnista, ja yhdistyksen omasta varainhankinnasta, joka sisältää jäsenmaksut,
tuotemyynnin, maksullisten tapahtumien osallistumismaksut ja koulutustoiminnan tuotot.

Yleisavustukset
Lahden

SETA

ry

hakee

jäsenjärjestöavustuksesta

ja

vuonna
Lahden

2021

yleisavustusta

kaupungin
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ainakin

sivistyslautakunnan

Seta

ry:n

myöntämästä

nuorisoyhdistysten vuosiavustuksesta. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa hakea parhaaksi
katsomiaan muita yleisavustuksia yhdistyksen toiminnan rahoittamiseksi.

Projekti- ja hankeavustukset
Lahden SETA ry hakee vuodelle 2021 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

2021

aikana

yhdistys

hakee

STEA

avustusta

osa-aikaisen

työntekijän

palkkaamiseen.

Lahjoitukset
Lahden SETA ry 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.
Lahjoituskampanjoita julkaistaan ainakin sosiaalisessa mediassa.

Sponsorointi
Yritysyhteistyötä kehitetään vuonna 2021 entisestään ja osa Lahti Pride -tapahtuman
osallistujalle maksuttomista tapahtumista rahoitetaan sponsorirahoin. Sponsorihankinnassa
huomioidaan Lahden SETA ry:n arvot ja se, että yhteistyöyritys sitoutuu niihin.
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Oma varainhankinta
Lahden SETA ry:n 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 ry
kehittää ja etsii uusia tuotteita, joilla voidaan mahdollistaa yhdistyksen tuotemyyntitulo. Uutta
visuaalista

ilmettä,

ajankohtaisia

ilmiöitä

ja tapahtumia hyödynnetään tuotemyyntiä

kehittäessä tai järjestetään kilpailuja, joissa taiteilijat voivat suunnitella yhdistyksen myyntiin
uuden tuotteen. Varainhankintatuotteita kartoitettaessa huomioidaan Lahden SETA ry:n arvot
ja se, että tuotteet tukevat niitä.
Biletoiminnan järjestämiskustannukset katetaan tapahtuman pääsymaksuilla ja niistä saatava
tuotto käytetään muun toiminnan rahoittamiseen.

Hallinto
Yhdistyksen hallintoa johtaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitus voi nimetä
toimikuntia tärkeäksi katsomistaan aiheista.
Lahden SETA ry:n jäsenten keskuudestaan valitsema hallitus vastaa esimerkiksi yhdistyksen
hallinnoinnista, taloudesta, omaisuudesta, operatiivisesta toiminnasta ja jäsenrekisterin
ylläpidosta. Hallitus kokoontuu säännöllisesti keskimäärin kerran kuukaudessa. Hallituksen
kokous tapoina ovat perinteiset kokoukset, etäkokoukset sekä sähköpostin avulla järjestetyt
kokoukset.
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Vapaaehtoistyö
Yhdistys toimii täysin vapaaehtoisvoimin eikä ilman vapaaehtoisia tekijöitä ole yhdistyksen
toimintaakaan. Henkilöresurssit ovat vähäiset joten uusia vapaaehtoisia etsitään sosiaalisen
median, yhteistyökumppaneiden ja eri verkostojen kautta.

Vapaaehtoistyötä on tarjolla monipuolisesti, yksittäisistä tilaisuuksista pidempiaikaisiin
tehtäviin, kuten ryhmänohjaukseen. Toiminnasta ja yhdistyksen arjessa tapahtuvista asioista
viestitään avoimesti, jotta kynnys vapaaehtoistyöhön lähtemiseen madaltuu. Viestittäessä
vapaaehtoistyön mahdollisuuksista on kiinnitettävä huomiota siihen, että tietoa tarjolla olevista
vaihtoehdoista on saatavilla tarpeeksi ja että ilmoittautuminen on helppoa.
Vapaaehtoisia

pyritään

palkitsemaan

järjestämällä

yhteisöllisiä

kiitostilaisuuksia.

Ryhmänohjaajien yhteisöllisyyttä lisätään järjestämällä koulutuksia ja ryhmänohjaajille
kohdistettuja vertaistapaamisia. Uusille aktiivitoimijoille järjestetään mahdollisuuksia tavata jo
pidempään mukana olleita vapaaehtoisia ja päästä kysymään vapaaehtoistehtävistä.
Hallituksesta valittava vapaaehtoistyön vastaava viestii vapaaehtoistöistä oppilaitoksiin ja etsii
sitä kautta uusia toimijoita mukaan Lahden SETA ry:n toimintaan.

Yhdistyksen talous
Taloudenpidossa ohjenuorana toimii vuoden 2021 talousarvio. Lahden SETA ry:n taloudesta
vastaa hallitus. Hallitus tarkastaa kuukausittain tiliotteet kokouksissaan ja vastaa siitä, että
toiminta pysyy talousarvion määrittämissä raameissa. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekoon on
palkattu tilitoimisto Talousduo Oy. Kirjanpito toimii vuonna 2021 täysin sähköisesti. Hallitus
valmistelee yhdistyksen syyskokouksen valtuuttamana toukokuussa 2021 reaalitalousarvion,
jota noudatetaan yhdistyksen talouden ohjenuorana loppuvuosi. Toukokuussa yhdistyksen
yleisavustusten määrä selviää ja sitä kautta käytettävissä olevat resurssit.
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Yhdistyksen kokoukset
Jäsenille järjestetään sääntömääräinen kevät- ja syyskokous, joiden lisäksi ylimääräinen
yhdistyksen kokous voidaan kutsua koolle tarpeen mukaan päättämään hallituksen
toimivallan ylittävistä asioista.
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