SÄÄNNÖT

1 § Nimi: Saimaan SETA ry, kotipaikka Lappeenranta, toimialue Etelä-Karjala.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tasavertaisuuden, ihmis- ja perusoikeuksien sekä hyvinvoinnin
toteutumista riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen
ilmaisusta. Yhdistyksen päämääränä on, että homo- ja biseksuaaliset ihmiset sekä transvestiitit ja
transsukupuoliset ihmiset samoin kuin muutkin ns. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset
voivat elää avoimesti omana itsenään. Yhdistys kokoaa ja jakaa tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen
moninaisuudesta, auttaa ja tukee edellä mainittuja ihmisiä ja puuttuu heihin kohdistuvaan syrjintään. Yhdistys
pyrkii kitkemään seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta koskevia ennakkoluuloja, poistamaan
kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin ja yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja normeihin sisältyvää
eriarvoisuutta, sekä saattamaan ihmiset lainsäädännön suhteen ja yhteiskunnalliselta asemaltaan
tasavertaisiksi riippumatta sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
Yhdistyksen alla toimii myös Sateenkaareva Nuortenryhmä Lpr, joka on suunnattu alle 25–vuotiaille HLBTI–
nuorille vertaistuen, toiminnallisuuden ja tiedottamisen merkeissä.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja koulutustoimintaa, järjestää
julkisia valistustilaisuuksia ja vapaa-ajan toimintaa sekä pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon. Yhdistys voi asianomaisella luvalla harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä, kioskiliikettä
sekä panna toimeen arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi myös ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia
sääntöjen mukaisen toimintansa rahoittamiseksi.

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.
Varsinaisella jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan ja käyttää äänioikeuttaan.
Yhdistyksen syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.
Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksun maksamatta vuoden ajalta.
Hallitus voi hyväksyä kunniajäseneksi sellaisen henkilön, joka on pitkäaikaisella toiminnallaan tukenut ja
edistänyt yhdistyksen tarkoitusta tai joka muuten on ansioitunut yhdistyksen tai sen tarkoituksen tukija.
Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5 § Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, kahdesta neljään (2-4) varsinaista hallituksen jäsentä, kahdesta neljään (24) hallituksen varajäsentä. Hallitus voi ottaa sihteerin ja/tai muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi nimetä keskuudestaan työvaliokunnan ja asettaa muita toimikuntia. Hallitus on päätösvaltainen,
kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Varajäsen ottaa
varsinaisen jäsenen paikan tämän estyneenä ollessa. Mikäli hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä, yhdistyksen kokous voi
valita hänen tilalleen toisen henkilön toimikauden loppuajaksi.

6 § Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen varsinainen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja varsinainen syyskokous marrasjoulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen 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 sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja jokaisella kunniajäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen varsinaiset kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta
jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse
niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle. Yhdistyksen kokoukseen voidaan
osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Varsinaisessa kevätkokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastuskertomus,
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Varsinaisessa syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
taloudenhoitaja, kahdesta neljään (2-4) varsinaista hallituksen jäsentä, kahdesta neljään (2-4)hallituksen
varajäsentä sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä
taloudenhoitajan kuin myös hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä toiminnantarkastajan että

varatoiminnantarkastajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Toimikausi alkaa kokousta seuraavan
kalenterivuoden alusta. Lisäksi käsitellään kokouskutsussa esitetyt muut asiat.

7 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilikausi päättyy 31.12. Tilikirjat täytyy olla tarkastettu ja
toiminnantarkastajan lausunto täytyy olla valmis viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kevätkokousta
niin, että lausunto voidaan liittää kokouskutsuun.
8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, kukin erikseen, tai kaksi
(2) hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

9 § Muutoksia näihin sääntöihin samoin kuin päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen
kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai
yhdistyksen purkamista. Tullakseen hyväksytyksi esityksen on saatava vähintään kolme neljännestä (3/4)
annetuista äänistä.

10 § Mikäli yhdistys purkautuu, sen varat siirtyvät Seksuaalinen Tasavertaisuus SETA –säätiölle.

