
Hallituksen vastine Heikki Tammisen esitykseen syyskokoukselle 2019 "yhdenvertaisuuden 
toteuttamisesta Suomen Radioamatööriliitossa" 
 
Tausta: 
 
Liiton ja Heikki Tammisen tekemän ja käräjäoikeuden vahvistaman sovintosopimuksen mukaan 
Heikki Tamminen päivittää ja esittää "seuraavat otsikoidut esitykset" yhdistyksen vuosikokoukselle. 
Kyseessä ei siis ole Liiton sääntöjen mukainen jäsenaloite, vaan Heikki Tammisen esitys, jonka 
hallitus saattaa syyskokoukselle käsiteltäväksi. 
 
Tammisen syyskokoukselle 2019 tekemässä esityksessä väitetään, että hallitus veti 
kevätkokouksessa 2017 aloitteen pois kokouksen käsittelystä. Tämä ei ole totta. Hallitus ei vetänyt 
aloitetta pois käsittelystä, vaan esitti Liiton kokoukselle, että aloitetta ei oteta käsittelyyn tai se 
hylätään. Kevätkokous 2017 päätti jättää aloitteen käsittelemättä.  
 
Kevätkokouksen 2017 jäsenaloitteita koskevia päätöksiä ei ole moittinut kukaan muu kuin Heikki 
Tamminen. Käräjäoikeuden vahvistaman ja Heikki Tammisen allekirjoittaman sovintosopimuksen 
mukaan "Sovinnon tarkoitus on ratkaista lopullisesti Osapuolten erimielisyydet" ja "Osapuolet 
sitoutuvat olemaan moittimatta tätä sovintosopimusta". Kevätkokouksen 2017 ratkaisut ovat 
lainvoimaisia. 
 
Tammisen vuoden 2019 syyskokoukselle tekemä esitys yhdenvertaisuudesta on asiallisesti sama 
kuin hänen ja 12 muun jäsenen vuoden 2017 kevätkokoukselle laatima aloite.  
 
Vuoden 2017 tekstiin on lisätty yleisiä näkemyksiä yhdenvertaisuudesta, erilaisista mielipiteistä ja 
syrjinnän ja kiusaamisen kiellosta sekä paikkansa pitämätön väite, että SRAL:n hallitus myöntää 
kiusaamisen, syrjinnän, yhdenvertaisuuden rikkomisen ja vihapuheen. Lisäksi tekstin 
yksityiskohtaiseen osaan "Liiton jäsenten yhdenvertaisuuden rikkominen" on tehty joukko 
yksittäisiä muutoksia, kuten poistettu nimiä ja joitakin sanoja. Lisäksi tekstiin on lisätty lause, jonka 
mukaan Liiton puheenjohtajan tulee vastata, että SRAL ei jatka kiusaamista, syrjintää tai 
yhdenvertaisuuden rikkomista eikä SRAL harjoita tai kannusta vihapuheeseen. 
 
Hallituksen esitys: 
 
Hallitus ei hyväksy kiusaamista, syrjintää tai yhdenvertaisuuden rikkomista eikä SRAL harjoita niitä 
tai kannusta vihapuheeseen. Syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja kiusaamisen ja vihapuheen 
vastustaminen Liiton toiminnassa ovat hallituksen mielestä itsestään selviä asioita. Yhtälailla 
hallitus pitää itsestään selvänä, että puheenjohtaja edellyttää näiden periaatteiden noudattamista.  
 
Tammisen esitys vuoden 2019 syyskokoukselle on kaikilta keskeisiltä osiltaan sama kuin vuoden 
2017 jäsenaloitteessa. Hallitus on vastannut kevätkokouksen 2017 jäsenaloitteessa esitettyihin 
väitteisiin. Kyseinen kokous on tehnyt asiasta päätöksen ja päätös on lainvoimainen.  
 
Hallitus esittää syyskokoukselle 2019 päätökseksi, että Tammisen esityksessä olevat asiat on 
lainvoimaisesti käsitelty jo vuoden 2017 kevätkokouksessa eikä nyt tehty esitys anna aihetta 
toimenpiteisiin. 
 
 


