
Lahden Seta ry 
PL 4 
15101 Lahti 

 
Toimintakertomus 1.1.-31.12.2015 
 
Yleistä 
 
Lahden Seta ry on Päijät-Hämeessä toimiva seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
etuja ajava kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö. Yhdistys on Seta ry:n jäsenjärjestö. 
Jäseniä yhdistyksellä vuonna 2015 oli 95 henkilöä. 
  
Yhdistyksen tarkoitus 
 
1. Seksuaalisen tasavertaisuuden edistäminen ja siihen liittyvien oikeuksien 
toteutumisen valvominen. Erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvien etujärjestönä yhdistys pyrkii turvaamaan yksilölle oikeuden toteuttaa 
itseään seksuaalisesti ja sukupuolen ilmaisultaan kaikilla niillä tavoilla, jotka eivät 
loukkaa lakia ja toisten yksilöiden itsemääräämisoikeutta. Yhdistyksen tarkoituksena 
on myös edistää ihmisten välistä tasa-arvoa ja ehkäistä seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvien syrjintää sekä syrjäytymistä. 
 
2. Edistää jäsenistönsä henkistä hyvinvointia. Jäsenistönsä etujärjestönä yhdistys 
seuraa yhteiskunnan kehitystä ja tilannetta sekä lainsäädäntöä. 
 
3. Edistää jäsenistönsä harrastustoimintaa. 
 
4. Toimia jäsenistönsä ja sidosryhmien yhdyssiteenä sekä tiedonvälittäjänä. 
Yhdistyksen tarkoituksena on luoda ja ylläpitää yhteyksiä valtakunnallisiin ja muihin 
saman asian puolesta työtä tekeviin yhdistyksiin. 
 
5. Olla tavoittelematta taloudellista voittoa tai hyötyä yhdistykselle tai sen jäsenille. 
 
Hallitus ja kokoukset 
 
Puheenjohtaja Mikko Ahtila 
Puheenjohtaja Noora Kalpio 11.2.2015 alk. 
Varapuheenjohtaja Noora Kalpio 
Varapuheenjohtaja Outi Räsänen 11.2.2015 alk. 
Sihteeri Pilvi Kuhmonen 



Taloudenhoitaja Sami Hietanen 
Tapahtumavastaava Janne Siltanen 
Hallituksen jäsen Mikko Ahtila 11.2.2015 alk. 
 
Hallitus piti järjestäytymiskokouksen lisäksi 11 kokousta, sekä yksittäisiä tapaamisia 
kuten perehdytyksiä ja iltakoulun. Tarkemmat tilastot kokouksista löytyy liitteestä 1. 
 
Yhdistyksellä oli vuonna 2015 kaksi sääntömääräistä kokousta; kevätkokous, jossa 
käsiteltiin vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä annettiin vastuuvapaus 
vuoden 2014 hallitukselle. Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja 
talousarvio vuodelle 2016, sekä hyväksyttiin yhdistykselle uudet säännöt.  
 
Talous 
Vuoden 2015 toiminnan mahdollisti avustukset, varainhankintatapahtumat sekä 
jäsenmaksut. Hankimme yhdistyksen käyttöön iZettle korttimaksupäätteen, joka 
mahdollisti tapahtumissa myös korttimaksun käteismaksun rinnalle. Tilikauden 
ylijäämä on huomattavasti pienempi kuin edellisenä vuonna. Tänä vuonna ylijäämää 
kertyi 85,00 euroa. Osasta tapahtumista, retkistä ja tilaisuuksista perittiin maksua 
kattamaan kyseisen tapahtuman tuottoja.  
 
Avustukset 
Seta jäsenjärjestöavustus 1833,16 € sisältäen nuorten leiriä varten haetun (655 €) 
harkinnanvaraisen avustuksen. Lahden kaupungin nuorisotoiminnan avustus 2000 €. 
 
Lahjoitukset 
Saimme Seta ry:n keräystililtä Lahden Setalle osoitettuja varoja 150,00 €. 
Lahjoitimme Harjulan Setlementin valopilkkuprojektille 105€, joka oli marraskuun 
ravintolapäivän tuottoa.  
 
Myyntituotteet 
Yhdistyksen varainhankinta täydentyi, kun keväällä yhdistys lanseerasi ensimmäisen 
oman huulirasvan yhdessä Sysimaa OSKn kanssa. Lisäksi yhdistyksen aktiivit 
tekivät Loom Bands kuminauhoista koruja, joita myytiin yhdistyksen tapahtumissa. 
Niiden suosio oli suurta.Yhdistyksellä on ollut jo ennestään myynnissä 
kangasmerkkejä ja T-paitoja. 
 
Bileet 
Vuoden 2015 aikana yhdistys järjesti yhteensä viisi kertaa pääsymaksullisia 
biletilaisuuksia. Tilaisuuksia oli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Yhteistyöravintolana oli edellisiltä vuosilta tutuksi tullut Ravintola Tirra. Yhdistys 
käytti ensimmäistä kertaa palkatun DJ:n palveluita. Tapahtumien ajankohdat: 
Risteys-bileet liikennevalo teemalla 27.2., Spring Vibes party 18.4., Beach-party 



13.6., 4v.-synttäribileet 15.8. ja Halloween bileet 30.10. Tapahtumat onnistuivat 
keskimäärin hyvin ja asiakaspalaute oli lähes ainoastaan positiivista. 
 
Tapahtumatoiminta 
 
Kevään superviikonloppuna osallistuimme ravintolapäivään Pop up-ravintolalla. 
Kahvilan nimeksi tuli avoimen nimikilpailun jälkeen Kahvila Setankaari. Samana 
viikonloppuna osallistuimme myös IDAHOT-päivän teemalla Mahdollisuuksien tori 
-tapahtumaan Lahden Satamassa. Kaksi ensimmäistä ravintolapäivää 16.5. ja 16.8. 
järjestettiin Lanun aukiolla mediakulman edessä. Yhdistys sai paljon mediahuomiota 
sillä Radio Voima haastatteli kahvilanpitäjiä. Kolmannen ravintolapäivän yhteydessä 
järjestettiin marraskuussa myös Elävä Kirjasto, tällöin päivää vietettiin Multi-Cultissa. 
Tämän Ravintolapäivän tuotto lahjoitettiin Kiusaamisasioiden neuvonta- ja 
tukikeskus Valopilkulle. Ravintolapäivät keräsivät osallistujia yhteensä 380. 
 
Yhdistys järjesti perinteisen kesäretkensä Helsinki Pride kulkueeseen ja 
puistojuhlaan lauantaina 27.6. Kesäretki alkoi Lahdesta bussikuljetuksella Helsinkiin, 
johon osallistui 47 henkilöä.  
 
Heinäkuussa piilotettiin ensimmäiset Setakätköt, joiden idea jalostettiin 
geokätköilystä. Taidelauantaina 5.9. olimme Lanun aukiolla tekemässä 
yhteisötaideteosta sekä kasvomaalauksia. Taidelauantain ohjelmassa oli myös 
toistamiseen Setakätköjen etsintää. Taidelauantain tapahtumiin osallistui yhteensä 
140 ihmistä. Lisäksi yhdistys on osallistunut yhteistyökumppaneiden tapahtumiin, 
kuten teemapäiviin ja mielenilmauksiin.  
 
Leiritoiminta  
 
Nuorten kesäleiri järjestettiin tänä vuonna toista kertaa. Ajankohtana 17.-19.7. Leiri 
pidettiin Naumin leirikeskuksessa, Sysmässä. Leiriläisiä oli mukana 15 ja ohjaajina 
yhdistykseltä Noora, Jonna, Reiska, sekä opiskelija Nina. Palaute leiriläisiltä oli 
positiivista ja leiriä toivottiin toteutettavaksi myös seuraavana kesänä. 
 
Sosiaalipalvelut 
 
Sosiaalipalvelut yhdistyksessä on jaettu täysin vapaaehtoisvoimin toteutettuihin 
palveluihin ja ammatillisiiin sosiaalipalveluihin, joista vastaa yhdistyksessä 
marraskuun alussa aloittanut palveluohjaaja. 
 
Vapaaehtoisvoimin toteutettuihin palveluihin vuonna 2015 kuuluivat harraste- ja 
vertaistoiminnat; nuortenryhmä, aikuisten illat, luovat illat, lautapeli-illat, hyvinvointiin 
ja kulttuuriin liittyvät tapahtumat, sekä uutena yhteisölliset olkkari-illat. Säännöllisten 



tapaamisten lisäksi järjestettiin erillisiä tilaisuuksia, kuten messuvierailuja ja 
pikkujoulut.  
 
Ammatillisiin sosiaalipalveluihin sisältyi palveluohjaajan tarjoama yksilöohjaus. 
Sosiaalipalveluihin osallistui runsaasti enemmän väkeä aiempiin vuosiin verrattuna. 
Kävijäluvut löytyvät liitteestä 1. Vuonna 2016 ammatilliset sosiaalipalvelut tulevat 
laajentumaan entisestään. 
 
 
Vaikuttamis- ja verkostotyö 
 
Lahden Setan koulutusvastaava on jäsenenä Lahden kaupungin Unicef 
Lapsiystävällinen kunta - hankkeen koordinaatiotyöryhmässä, jonka tavoitteena oli 
saavuttaa Unicefin Lapsiystävällinen kunta sertifikaatti vuoden 2015 loppuun 
mennessä. Tähän hankkeeseen liittyen koulutusvastaava on kehittänyt neljän 
Lahden Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijan kanssa Lapsivaikutusten 
arviointimallin, joka soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveysalalla toimivien järjestöjen 
käyttöön. Kyseinen malli tuli vuonna 2015 käyttöön kahdessa yhdistyksessä ja sen 
levittäminen on alkanut Kumppanuusverkoston kautta. 
 
Tämän lisäksi palveluohjaaja on Lahden Setan edustajana erilaisissa toiminnan 
kannalta hyödyllisissä yhteisöissä: 

- Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkun ohjausryhmän jäsen 
- Ammattilaisten aamukahvit - verkoston jäsen 
- Harjulan Setlementin valtakunnallisten vapaaehtoisten verkoston jäsen 
- Setan ammatillisten kouluttajien verkoston jäsen 
- PETE Lahti - Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön Lahden 

alueverkoston jäsen. 
 
Tämän lisäksi palveluohjaaja oli Lahden Setan aktiivin kanssa Pikku Parlamentissa 
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen vieraana, jossa keskustelussa oli 
erityisesti yhdenvertaisuuden liittyvät kysymykset. 
  
Yhdistys on myös antanut lausuntoja paikallisille koulutusyksiköille sekä muille 
toimijoille, joiden toiminnan on koettu syrjivän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.  
Yhteistyökumppaneiksi muiden toimijoiden lisäksi olemme saaneet uusiksi 
jäsenetuja tarjoaviksi paikoiksi Boutique Mollyn ja Nurmi Designin.  
 
Lahti Pride 2016 
 
Lahti Pride 2016 suunnittelu aloitettiin syksyllä 2015, jolloin tapahtumaa varten 
haettiin tuottaja sekä työryhmä.  



 
Koulutustoiminta 
 
Vuonna 2015 yhdistys järjesti 9 koulutusta, joihin osallistui kaiken kaikkiaan 325 
henkilöä. Koulutuksista neljä oli ammatillista täydennyskoulutusta, yksi oli 
peruskoulun vierailu ja loput neljä protuvierailuja. Vuodelta 2015 jouduttiin aikapulan 
vuoksi siirtämään koulutuksia seuraavalle vuodelle, joten oletamme tulevan vuoden 
koulutusten määrän olevan suurempi. 
 
Palveluohjaaja osallistui Setan ensimmäiseen ammatillisten koulutusten 
kouluttajakoulutukseen vuoden 2015 loppupuolella. Tämän koulutuksen myötä 
yhdistyksen tarjoamien ammatillisten koulutusten laatu paranee entisestään. Tämän 
lisäksi palveluohjaaja kehitti omaa ammattitaitoaan osallistumalla erilaisiin 
seminaareihin ja koulutuksiin. 
 
Asiakaskysely 
 
Yhdistys toteutti laajan asiakaskyselyn vuonna 2015. Asiakaskyselyn vastaajien 
määrä jäi valitettavan alhaiseksi, kyselyyn vastasi ainoastaan 39 henkilöä. 
Vastausten yhteenveto on liitteenä 2. Kokonaisarvosana yhdistyksen toiminnasta 
vastausten perusteella oli 8 (arviointiasteikko 1-10). 
 
Tiedotus 
 
Yhdistyksen tiedotuksesta vuonna 2015 vastasi hallituksesta tiedotukseen 
valtuutetut. Tiedotusta hoidettiin kuukausittaisilla jäsenkirjeillä sähköpostitse, 
sosiaalisessa mediassa Facebookin, Twitterin, Qruiserin sekä uutena Instagramin 
kautta. Hallitus valmisteli tiedotustyöryhmän perustamista, mutta työryhmään ei 
ilmoittautunut hallituksen ulkopuolisia jäseniä.  
 
 
Lahdessa 
21.2.2016 
 
 
_______________________ _______________________ 
Puheenjohtaja Taloudenhoitaja 
Noora Kalpio Janne Siltanen 
 
 
 
_______________________ ________________________ 



Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen 
Elli Latva-Hakuni Pilvi Kuhmonen 

 


