
Helsinki Pride -yhteisö ry 

 

1 § Yhdistyksen nimi on Helsinki Pride -yhteisö ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja 

toiminta-alueena on Uusimaa. 

 

2 § Yhdistyksen tarkoitus  

Yhdistyksen tavoitteena on edistää sitä, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia riippumatta 

seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Yhdistys 

kokoaa ja jakaa tietoa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen 

ilmaisun moninaisuudesta, sekä auttaa ja tukee lesboja, homoja, biseksuaaleja, transihmisiä ja 

intersukupuolisia. Yhdistys pyrkii kitkemään erilaisiin seksuaalisiin suuntautumisiin, 

sukupuoliidentiteetteihin ja sukupuolen ilmaisuihin kohdistuvia ennakkoluuloja. Tavoitteena on 

poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää 

eriarvoisuutta ja saattaa ihmiset yhteiskunnan ja lainsäädännön edessä tasavertaisiksi 

seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta. 

Yhdistys toimii näihin tavoitteisiin pyrkivien henkilöiden yhdyssiteenä. 

 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: 

• harjoittaa sosiaalipalvelu- ja koulutustoimintaa; 

• harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa; 

• edistää jäsentensä omaehtoista ryhmätoimintaa; 

• järjestää vapaa-ajantoimintaa ja julkisia tilaisuuksia; 

• vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja osallistumalla julkiseen 

keskusteluun; 

• toimia yhteistyössä kotimaisten järjestöjen kanssa ja osallistua alan kansainväliseen 

yhteistyöhön 

• tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti alan tutkimustyötä. 

 



4 § Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, asuin- ja liikehuoneistoihin oikeuttavia osakkeita, muita 

osakkeita, obligaatioita, arvopapereita sekä arvo-osuuksia, harjoittaa asianomaisella luvalla 

majoitus- ja ravitsemusliikettä, kirjakauppa-, bingo- ja kioskitoimintaa sekä panna toimeen 

arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. 

 

5 § Jäsenyys 

 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä henkilö, joka hyväksyy 

yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisen jäsenen tulee maksaa vuosittainen 

jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Varsinaiselta jäseneltä 

voidaan periä pienempää jäsenmaksua yhdistyksen syyskokouksen päätöksellä eläkkeellä 

olemisen, työttömyyden, opiskelun, varusmiespalveluksen tai muun vastaavan syyn perusteella. 

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka 

haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenen tulee maksaa vuosittainen 

jäsenmaksu, joka voi olla yhteisöllä suurempi kuin yksityisellä henkilöllä. Kannatusjäsenmaksun 

suuruudesta päättää hallitus. Hallituksen suostumuksella kannatusjäsen voi antaa haluamaansa 

tarkoitukseen ylimääräisen avustuksen Yhdistyksen kokouksissa kannatusjäsenellä on 

läsnäolooikeus mutta ei äänioikeutta. 

Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi ansiokkaasti yhdistyksen tai sen ajamien 

tavoitteiden hyväksi toimineen henkilön. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta voi tehdä 

yhdistyksen jäsen. Ehdotuksen hyväksyminen vaatii hallituksen yksimielisen päätöksen. 

Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa. 

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 

pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on toiminnallaan 

yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä 

laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi katsoa jäsenen 

eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kuusi (6) kuukautta sitten erääntyneen 

jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsenellä ei ole oikeutta saada palautusta jäsenmaksustaan eron 

tai erottamisen jälkeiseltä ajalta. 



 

6 § Hallintoelimet  

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen 

asioita valvoo hallitus. 

 

7 § Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kaksi (2) kertaa vuodessa; 

kevätkokous helmi-huhtikuun kuluessa ja syyskokous loka-joulukuun kuluessa hallituksen 

päättäessä lähemmin kokouksien ajasta ja paikasta. 

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

• valitaan kevätkokouksen puheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt; • käsitellään 

hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta • esitetään 

tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien antamat lausunnot • vahvistetaan tilinpäätös ja 

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille • käsitellään muut 

kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

• valitaan syyskokouksen puheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt,  

• päätetään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta  

• päätetään yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksuista päätetään hallituksen jäsenten 

sekä tilintarkastajien palkkioista sekä muista korvauksista,  

• valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,  

• valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi (2) ja varajäsenet 

yhdeksi (1) kalenterivuodeksi.  

Hallitukseen kuuluvat kuusi muuta varsinaista jäsentä valitaan kaksivuotiskaudeksi siten, että 

puolet varsinaisista jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Erovuoroisten tilalle valitaan 

syyskokouksessa uudet jäsenet. Sama jäsen voidaan valita uudelleen. Ensimmäinen erovuoro 

ratkaistaan arvalla. Varajäsenten keskinäinen järjestys katsotaan syyskokouksessa saatujen 

äänien perusteella. Mikäli he ovat saaneet yhtä paljon ääniä, järjestys ratkaistaan arvalla. 



Yhdistyksen syyskokous päättää varajäsenten määrän, joka voi olla korkeintaan kolme.  

• Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt. 

Tilintarkastuksen voi suorittaa myös hyväksytty tilintarkastusyhteisö siten, että päävastuullinen 

tilintarkastaja on valittu yhteisön henkilöstöstä.  

• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. 

Äänioikeutta ei voi käyttää valtakirjalla. 

Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen hallitus kutsuu koolle, kun yhdistyksen kokous tai hallitus 

katsoo sen tarpeelliseksi, taikka jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten 

vaatii. Tällöin hallituksen on järjestettävä kokous kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa 

vaatimuksen vastaanottamisesta. 

Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava kaikille jäsenille jaettavalla kirjallisella ilmoituksella 

taikka ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen verkkosivuilla vähintään neljätoista (14) 

vuorokautta ennen kokousta. 

 

8 § Hallitus  

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitus valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, 

taloudenhoitajan ja muita tarvittavia toimihenkilöitä. Hallituksen tehtävänä on: 

• johtaa yhdistyksen toimintaa sekä toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset; 

• kutsua koolle yhdistysten kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat; 

• vastata ja valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella; 

• valvoa sekä ohjata hallituksen nimeämien työryhmien, työvalio- ja toimikuntien työskentelyä; 

• ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset; 

• päättää kannatusjäsenten vuotuisista jäsenmaksuista; 

• ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt ja valvoo henkilöstön työskentelyä; 



• vastata siitä, että yhdistyksen toiminta tapahtuu lain ja näiden sääntöjen mukaisesti; 

• asettaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta avukseen toimikuntia ja työryhmiä, jotka 

hallituksen ohjeiden ja valvonnan alaisena käsittelevät ja hoitavat niille määrättyjä asioita 

• sekä hoitaa muut hallitukselle kuuluvat asiat. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta tai 

varapuheenjohtajalta kirjeitse tai sähköpostitse vaatii. Tällöin kokous on järjestettävä 

neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kutsu hallituksen 

kokoukseen on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme 

hallituksen muista jäsenistä osallistuu kokoukseen. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt hänen 

tilalleen kutsutaan yksi varajäsenistä siinä järjestyksessä, kuin nämä ovat saaneet hallituksen 

vaalissa ääniä. Vastaavasti menetellään myös varajäsenten osalta. Varsinaisen jäsenen ollessa 

pysyvästi estynyt, tulee seuraavana vuorossa olevasta varajäsenestä automaattisesti 

hallituksen varsinainen jäsen kalenterivuoden loppuun asti. Hallituksen kokouksista on pidettävä 

pöytäkirjaa, josta tehdyt päätökset ja mahdolliset äänestykset ilmenevät. Asiaäänestyksissä 

äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa tasatilanteen ratkaisee arpa. 

 

9 § Tilien päättäminen  

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, toimintakertomus ja hallintoon 

sekä talouteen liittyvät asiakirjat on helmikuun 15. päivään mennessä luovutettava 

tilintarkastajille, joiden tulee antaa tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen 

kevätkokousta. 

 

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja 

kukin yksin tai hallituksen jäsen tai hallituksen siihen määräämä yhdistyksen toimihenkilö kaksi 

yhdessä. 



11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

Sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva ehdotus voidaan hyväksyä vain 

yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään 

sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista. Tullakseen hyväksytyksi 

sääntömuutosesityksen on saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan lisäksi, että sitä koskeva päätös on saanut kahdessa 

vähintään neljän (4) viikon kuluessa pidetyssä ja sitä varten kokoon kutsutussa kokouksessa 

vähintään samanlaisen äänten enemmistön. 

 

12 § Yhdistyksen omaisuus on yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi 

luovutettava SETA-säätiölle käytettäväksi näiden sääntöjen toisessa pykälässä (2 §) 

mainittuihin tarkoituksiin sillä tavoin kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin määrätään. Ne 

yhdistyksen rahastot, jotka ovat kertyneet määrätyillä ehdoilla annettujen lahjoitusten kautta, on 

kuitenkin käytettävä mahdollisimman tarkoin lahjoituksiin liitettyjen ehtojen mukaisesti. Mikäli 

omaisuuden luovuttaminen SETA-säätiölle ei ole mahdollista, luovutetaan omaisuus kokouksen 

päätöksellä jollekin säätiölle tai yhdistykselle käytettäväksi näiden sääntöjen toisessa pykälässä 

(2 §) mainittuihin tarkoituksiin sillä tavoin kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin määrätään. 


