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Pehmeitä keinoja

• Tiedotus
 pelottelua vai kutittelua?

 realistinen suhtautuminen nykymaaleihin, paneelitestit

 vaihtoehtoisten menetelmien tuote-esittelyt

 kokemusten jakaminen vaihtoehtoisista menetelmistä

 ympäristövaikutuksista ja kielloista kertominen (jätelaki, 

ympäristönsuojelulaki, kemikaalilaki, pilaantuneet maat 

jne.)



Pehmeitä keinoja

• Taloudellinen ohjaus
 venepaikan vuokra ja sijoittelu

 jäsenedut veneilijöille, yhteistyösopimukset 

vaihtoehtoisten menetelmien palveluntarjoajien 

kanssa

 jäsenmaksut

 aisat (?)



Kovempia keinoja

• Normiohjaus
 Vuokrasopimusten ehdot

 Yhdistuksen sääntömääräykset

 Sisäiset kurinpitosäännöt

 Muut alemmanasteiset ohjeet

MUISTA HUOLELLINEN VALMISTELU, 

PERUSTELEMINEN, TARVITTAVAT SISÄISET 

VIITTAUKSET JA MUUT MUOTOSEIKAT



Kovempia keinoja

• Mahdolliset sanktiot
 erottaminen kokonaan tai määräajaksi, 

jäsenoikeuksien / palveluiden rajoittaminen, varoitus 

ja huomautus, rahasakko

 perustuttava sääntöihin tai lakiin

 oikeat menettelyt sanktion antamisessa

 teon moitittavuus huomioitava



Sääntöjen ja ohjeitten 

nykytilasta



Säännöt 2016
• PSS ry / Julia Jännäri, selvitys, jossa 99 merialueiden 

seuran säännöt tarkastelussa
 Turun pursiseura:

Yhdistyksen tarkoituksena on - - vaalia hyviä merimiestapoja - - toimia 

merimies- ja veneilytaitojen kehittämiseksi sekä saariston luonnon ja 

kulttuurin säilymisen puolesta...

 Säpin seudun purjehtijat (Luvia): 

“Jäsen, joka turmelee purjehdusympäristömme luontoa, käyttäytyy 

sopimattomasti, laiminlyö seuran toimintaohjeita tai muulla tavoin 

vahingoittaa seuran mainetta tai toimintaa, voidaan hallituksen päätöksellä 

erottaa.”

 Yleensä ympäristöasioista ei säännöissä



Säännöt 2016
• Sanktiot säännöissä

 erottaminen mainittu n. 3/4, usein delegoitu hallitukselle

 määräaikainen erottaminen 12 %

“..taikka erottaa hänet määräajaksi tai kokonaan seurasta.”

 varoitus 5 %, huomautus 2 %, rahasakko 9 %

“Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän - - toimii yhdistyksen sääntöjen 

vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti. Jos 

rikkomus on lievä, hallitus voi antaa varoituksen” (Meritie, Espoo)



Säännöt 2016
• Mikä on moitittavaa toimintaa

 yhdistyksen lipun väärinkäyttö

 rikkominen: hyvät tavat, kunnia, säännöt, urheiluhenki, 

veneilytapa

 tulkinnanvaraista, mutta mahdollisuuksia

 yhdistyksen vahingoittaminen (YhdL), julkisuuskuva ym.

 argumentoitavissa varsin laajasti

 toistuvat vaaratilanteet veneilyssä

 rahasakon perusteena yleensä katsastamattomuus tai 

vartiovuoron laiminlyönti



Miten eteenpäin?



Ideoita eteenpäin?
• Tutustuminen vaihtoehtoisiin menetelmiin (kokeilut, 

ihmiset, yhteistyösuhteet ym.)

• Kotisataman päivityksen suunnitteleminen (vesiasiat, 

aisat ym.)

• Sääntöjen ajantasaisuuden tarkistaminen ja 

viittaussuhteiden eheyden varmistaminen (palvelee 

muutenkin seuraa)

• Kotisatama- ja telakointiohjeet, seuran vapaaehtoinen 

ympäristöohjelma?


