
 Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry:n kurinpito-ohjesääntö 

 Yleistä 

 Helsinkiläisten  loma-  ja  virkistysyhdistys  ry:ssä  (jäljempänä  Helvi)  pyritään  ensisijaisesti 
 sopimaan  asioista  puhumalla.  Jos  epäasiallinen  käytös,  hallituksen  päätösten  tai  yhdistyksen 
 sääntöjen  rikkominen  on  räikeää  tai  toistuvaa,  hallitus  puuttuu  asiaan  kurinpito-ohjesäännössä 
 määritellyillä sanktioilla tai jäsenen erottamisella. 

 Kurinpitomenettelyn soveltamisala 

 Kurinpitomenettelyä  sovelletaan  Helvin  jäseniin  Björknäs  II  huvilalla  ja  sen  piha-alueella, 
 veneissä  ja  Helvin  järjestämissä  tapahtumissa.  Kurinpitomenettelyllä  voidaan  puuttua  myös 
 yhdistyksen  viestintäkanavissa  tapahtuvaan  häiriökäytökseen.  Sillä  voidaan  puuttua  myös 
 yhdistystä vahingoittavaan toimintaan muissa yhteyksissä. 

 Kurinpitoasian käsittely 

 ●  Kurinpitovaltaa käyttää Helvin hallitus. 
 ●  Ennen  sanktion  määräämistä  asianomaiselle  annetaan  viikko  aikaa  kirjallisen  selvityksen 

 antamiseen. 
 ●  Yhdistyksen  viestintäkanavien  moderaattorit  ja  ylläpitäjät  huolehtivat  että  keskustelu 

 näillä  alustoilla  pysyy  asiallisena  ja  voivat  oman  harkintansa  mukaan  antaa  jäsenelle 
 korkeintaan  viikon  mykistyksen  kyseisiin  viestimiin.  Hallitus  päättää  pidemmistä  suluista 
 näihin viestimiin. 

 Käytettävät sanktiot 

 Lista Helvin käytössä olevista sanktioista: 

 ●  Huomautus. (Suullinen tai kirjallinen) 
 ●  Varoitus. (Kirjallinen.) 
 ●  Esto  viestien  lähettämiseen  yhdistyksen  viestintäkanavissa.  (Korkeintaan  vuoden 

 pituinen.) 
 ●  Määräaikainen  porttikielto  huvilan  pihapiiriin,  yhdistyksen  tiloihin  ja  tapahtumiin. 

 (Korkeintaan vuoden pituinen) 
 ●  Määräaikainen  erottaminen.  Määräaikaisessa  erottamisessa  jäsen  menettää  kaikki  Helvi 

 jäsenoikeudet,  kuten  esim.  oleskelun  huvilan  pihapiirissä  ja  huvilan  tiloissa,  veneiden 
 käyttöoikeuden  sekä  tiedotuskanavien  seuranta-  ja  käyttöoikeuden,  äänioikeuden  jne. 
 (Korkeintaan vuoden pituinen) 

 ●  Yhdistyksestä erottaminen. 
 ○  Jäsenellä  on  oikeus  saattaa  erottaminen  jäsenkokouksen  päätettäväksi 

 yhdistyksen sääntöjen § 7 mukaisesti. 

 Yleisesti  edetään  huomautuksien  ja  varoituksen  kautta  kovempiin  sanktioihin,  kuten  porttikielto, 
 määräaikainen  erottaminen  tai  erottaminen.  Kuitenkin  vakavissa  rikkeissä  voidaan  suoraan 
 mennä koviin sanktioihin. 



 Rangaistavia tekoja 

 Yhdistyslain mukaan voidaan erottaa henkilö, joka: 

 ●  On jättänyt täyttämättä velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. 
 ●  On  menettelyllään  yhdistyksessä  tai  sen  ulkopuolella  huomattavasti  vahingoittanut 

 yhdistystä. 
 ●  Ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 Helvin  arvoja  ja  käyttäytymisen  perussääntöjä  kirjattiin  ylös  vuonna  2021  (Helsinkiläisten  loma-  ja 
 virkistysyhdistys  ry:n  turvallisemman  tilan  ohje).  Niissä  todetaan,  että  yhdistyksessä 
 kunnioitetaan  jäsenten  ehdotonta  henkistä  ja  fyysistä  koskemattomuutta.  Henkiseen  ja  fyysiseen 
 väkivaltaan  tai  häirintään  on  yhdistyksessä  nollatoleranssi.  Näiden  periaatteiden  noudattamatta 
 jättäminen johtaa ohjesäännön mukaisiin sanktioihin tai erottamiseen. 

 Helvin  päätösten  noudattamatta  jättäminen.  Valtaa  yhdistyksessä  käyttää  vuosikokous,  hallitus  ja 
 tarvittaessa  koolle  kutsuttava  yleiskokous.  Tehtyjen  päätösten  rikkominen  tai  noudattamatta 
 jättäminen voi johtaa kurinpitomenettelyyn. 

 Tahallinen  tai  selkeästä  piittaamattomuudesta  johtuva  toiminta,  joka  vaarantaa  turvallisuutta  tai 
 yhdistyksen  omaisuutta  .  Tällaisesta  voidaan  teon  vakavuudesta  riippuen  hallituksen  harkinnan 
 mukaan käyttää koko rangaistusasteikkoa huomautuksesta erottamiseen. 

 Häiriökäytös  kokouksissa:  Yhdistyksen  kokouksissa  tulee  noudattaa  hyvää  keskustelutapaa  ja 
 käytöstapoja.  Keskustelu  tapahtuu  puheenjohtajan  johdolla  ja  puheenjohtajan  ohjeita  on 
 noudatettava.  Näiden  sääntöjen  rikkoja  voidaan  poistaa  kokouksesta.  Epäasiallinen  käytös 
 kokouksessa  voi  johtaa  huomautukseen  tai  varoitukseen.  Jos  kokouksen  häiritseminen  on 
 toistuvaa tai erityisen vakavaa voidaan käyttää kovempia sanktioita. 

 Asiaton  viestintä  Helvin  viestintäkanavissa.  Viestinnän  tulee  tapahtua  hyvää  netikettiä 
 noudattaen.  Kiellettyä  ovat  esimerkiksi  persoonaan,  sukupuoleen  tai  henkilökohtaisuuksiin 
 menevä  negatiivinen  kirjoittelu.  Jos  asiaton  viestintä  netissä  on  erityisen  vakavaa  tai  toistuvaa 
 hallitus  voi  määrätä  rangaistukseksi  myös  muita  sanktioita,  kuten  huomautus  ja  varoitus  .  Näiden 
 kautta  voidaan  tarvittaessa  siirtyä  kovempiin  sanktioihin,  kuten  erottamiseen,  jos  häiriökäytös  on 
 jatkuvaa. 

 Häiriökäytös  päihteiden  vaikutuksen  alaisena.  Päihteiden  käytössä  tulee  noudattaa 
 huomaavaisuutta  ja  tilannetajua.  päihteitä  huvilalla  ja  muussa  yhdistyksen  toiminnassa  voi 
 vapaammin  käyttää  K-18  juhlissa,  kuin  muun  toiminnan  yhteydessä.  Talkoissa  on  kiellettyä 
 esiintyä  päihtyneenä  tai  pahasti  krapulaisena.  Yhdistyksen  kokouksiin  osallistuminen 
 päihtyneenä  on  kielletty.  Siitä  voi  seurata  huomautus  tai  varoitus.  Jos  nämä  eivät  tehoa,  tai 
 huono  käytös  päihtyneenä  on  ollut  erityisen  vakavaa,  voidaan  käyttää  rangaistusasteikon 
 yläpäätä aina erottamiseen asti. 



 Kurinpito-ohjesäännöstä  tiedottaminen,  sen  voimassaolo  ja  muutoksien  teko 
 ohjesääntöön 

 Tämä  ohjesääntö  hyväksyttiin  13.12.2021  Helsinkiläisten  loma-  ja  virkistysyhdistys  ry:n 
 syyskokouksessa  ja  se  astuu  voimaan  yhdessä  samassa  kokouksessa  hyväksytyn 
 sääntömuutoksen  kanssa.  Kurinpito-ohjesääntö  saatetaan  kaikkien  yhdistyksen  jäsenten  tietoon, 
 ja  myös  uusien  jäsenten  tietoon  jäseneksi  hyväksymisen  yhteydessä.  Tämä  ohjesääntö  on 
 voimassa  kunnes  siihen  tehdään  muutoksia.  Ohjesääntöä  voivat  tarvittaessa  täydentää  ja 
 muuttaa yhdistyksen kokous. Muutokset astuvat voimaan, kun ne on saatettu jäsenistön tietoon. 


