1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Sateenkaarikynä ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen toiminta-alueena on
koko maa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten sekä
heidän muodostamiensa ryhmien työtä oman taiteensa luomiseksi sekä esille tuomiseksi. Tämän
lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on tukea sukupuoli- ja seksuaalivähemmistölähtöistä journalismia.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapahtumia ja koulutuksia, myöntää avustuksia,
toteuttaa projekteja, järjestää kilpailuja, markkinoi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien
henkilöiden luomaa taidetta, edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden ja
heidän luomansa taiteen asemaa yhteiskunnassa sekä julkaisee omaa, journalistisin periaattein
toimivaa mediaansa, Kehrääjää.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi:
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järjestää maksullisia tapahtumia
kerätä jäsenmaksua
vastaanottaa lahjoituksia ja perintöjä
hakea avustuksia
harjoittaa pienimuotoista liiketoimintaa
harjoittaa sijoitustoimintaa
asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä sekä arvontoja
solmia mainostus- ja markkinointisopimuksia

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen, joka katsoo kuuluvansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön ja joka sitoutuu
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistysjäseneksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity
yhdistys, jonka tarkoitus sekä tosiasiallinen toiminta ovat yhdistyksen tarkoituksen mukaisia.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet, yhdistysjäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
hallitus.
Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, yhdistysjäsenen tai kannatusjäsenen maksamattomien
jäsenmaksujen perusteella tai jos katsoo tämän toiminnallaan olennaisesti vahingoittaneen yhdistystä
tai toimineen yhdistyksen tarkoitusta vastaan. Hallitus voi erottaa yhdistysjäsenen jos katsoo sen
tarkoituksen tai tosiasiallisen toiminnan muuttuneen siten, että edellä mainitut jäsenkriteerit eivät enää
täyty.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä, yhdistysjäseniltä sekä kannattavilta jäseniltä perittävän mahdollisen
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle päättää
vuosikokous.
Vähävaraisilla on oikeus anoa vapautusta jäsenmaksusta osittain tai kokonaan. Päätöksen
vapautuksesta tekee hakemuksen perusteella yhdistyksen hallitus.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-9
muuta varsinaista jäsentä sekä 0-10 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet
sen äänioikeutetuista jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on hallituksen varsinaisten jäsenten lisäksi myös
varajäsenillä sekä Kehrääjän päätoimittajilla. Äänioikeus kokouksissa on vain hallituksen varsinaisilla
jäsenillä sekä niillä varajäsenillä, jotka sijaistavat puuttuvaa varsinaista jäsentä.
Hallitus nimittää Kehrääjän päätoimittajan tai päätoimittajat Kehrääjän toimituksen sille tekemän
suosituksen pohjalta sekä tarvittaessa vapauttaa päätoimittajan tai päätoimittajat tehtävästään.
Valittaessa Kehrääjälle useampi kuin yksi päätoimittaja hallitus asettaa päätoimittajille myös
vastuualueet.
Hallitus perustaa tarpeelliseksi katsomansa työryhmät ja alueelliset toimintaryhmät sekä tarvittaessa
asettaa niille ryhmäkohtaiset budjetit.
Hallitus laatii ja vahvistaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeistavat dokumentit, kuten visuaaliset ohjeet,
matkustusohjesäännön sekä tapahtumien ja toiminnan turvallisen tilan säännöt.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen ja varainhoito
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin
yksin.
Yhdistyksen tilien käyttöoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla, jonka lisäksi
hallitus voi päätöksellään myöntää tilien käyttöoikeuden muille tahoille.

7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai
ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
elo-joulukuussa.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä yhdistysjäsenellä yksi ääni.
Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. valitaan hallituksen muut jäsenet sekä tarvittaessa varajäsenet
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

11. 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 käytetään
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

