
Hallituksen tiedonanto syyskokoukselle koskien Heikki Tammisen OH3JF kanssa 
tehtyä sovintosopimusta 
 
Heikki Tamminen on kesäkuussa 2017 nostanut moitekanteen Suomen Radioamatööriliittoa 
vastaan Helsingin käräjäoikeudessa. Moitekanne koski liiton kevätkokouksen 2017 tekemiä 
päätöksiä jäsenaloitteiden osalta. Tamminen halusi kanteellaan riitauttaa liiton 
kevätkokouksen päätöksen hylätä seitsemän kokouksessa käsiteltyä jäsenaloitetta. 
 
Suomen Radioamatööriliitto ja Heikki Tamminen ovat päässeet asiassa sovintoratkaisuun. 
Sovintosopimuksen ovat allekirjoittaneet osapuolten asiamiehet päämiestensä valtuuttamina 
ja Helsingin käräjäoikeus on vahvistanut sopimuksen. Kevätkokouksen 2017 tekemät 
päätökset ovat nyt tulleet lainvoimaiseksi eikä kokouksen päätöksistä voi enää valittaa. 
Suomen Radioamatööriliiton osalta liiton asiamies- ja selvittelykulut korvataan liiton 
oikeusturvavakuutuksesta omavastuuosuutta lukuunottamatta. Liitto edellytti 
sovintosopimukselle julkisuutta, jotta se voidaan kokouksen niin halutessa tässä 
kokouksessa esitellä. 
 
Hallitus haluaa muistuttaa kokousta muutamasta riidattomasta faktasta liittyen tapaukseen: 

● Heikki Tamminen OH3JF ei osallistunut liiton kevätkokoukseen 22.4.2017. 
● Kevätkokouksessa 2017 ei jätetty eriäviä mielipiteitä mihinkään päätöskohtiin. 

Kukaan kevätkokoukseen osallistuneista ei pitänyt kokouksen päätöksiä 
moitteenalaisina, laittomina tai pätemättöminä. 

● Heikki Tamminen OH3JF on jättänyt moitekanteen Helsingin käräjäoikeuteen 
21.7.2017, päivää ennen lakiin perustuvaa kolmen kuukauden takarajaa. 

● Ennen kanteen jättämistä Heikki Tamminen OH3JF ei ole ollut missään yhteydessä 
Suomen Radioamatööriliittoon ilmaistakseen huoltaan kokouksen päätöksistä, tai 
neuvotellakseen asiassa etenemisestä. 

● Heikki Tammisella OH3JF on koko prosessin ajan ollut mahdollisuus tuoda aloitteet 
uudelleen liiton kokousten käsiteltäväksi liiton sääntöjen 14 § mukaisella tavalla. 
Tamminen tai kukaan muukaan ei ole kokenut tarvetta tuoda aloitteita uudelleen 
käsittelyyn. 

 
Koko oikeusprosessin ajan asiaan kuulumattomat kolmannet osapuolet ovat sotkeentuneet 
sovintoneuvotteluihin ja oikeusprosessiin vuotaen tietoa luottamuksellisista 
sovintoneuvotteluista julkisuuteen, parjanneet liittoa, liiton aktiiveja sekä itse riitaan 
mitenkään kuulumatonta liiton oikeusavustajaa, pyrkineet pitkittämään prosessia ja 
haittaamaan sovintosopimuksen syntymistä erilaisin toimenpitein, viimeksi pyrkimällä 
fyysisesti paikalle sovintoneuvottelutilaisuuteen. 
 
Sovintosopimuksen perusteella Heikki Tamminen tekee yhdistyksen kokoukselle kolme 
henkilökohtaista esitystään otsikoilla "Periaatteet aloitteiden tekemiselle, niiden käsittelylle ja 
niistä jäsenistölle informoimisesta", "Yhdenvertaisuuden toteuttamisesta yhdistyksessä" sekä 
"Pätevyystutkintajärjestelmän kehittäminen tulevaisuudessa". Hallituksen edustaja esittelee 
hallituksen vastaukset esityksiin. 
 



Hallitus haluaa kiinnittää kokouksen huomiota siihen, että Tamminen ei ole ollut halukas 
mittauttamaan nyt käsiteltävien esitystensä kannatusta hankkimalla niihin sääntöjen 
jäsenaloitteilta edellyttämää vähintään kymmentä allekirjoitusta. Syytä haluttomuuteen ei 
hallitus halua arvioida, vaan asiaa tulee kysyä Tammiselta itseltään. Kokouksen käsittelyyn 
tullessaan esityksiä ei ole kannatettu. Teksteissä on esitetty väitteitä erilaisista 
allekirjoittajamääristä, mutta niitä ei tule nyt käsiteltävien esitysten kohdalla huomioida, eikä 
väitteitä voi mitenkään todenmukaisesti tässä vaiheessa varmentaa. Esitykset tuleekin 
käsitellä yksittäisen jäsenen henkilökohtaisina mielipiteinä. 
 
Lisäksi hallitus pyytää kokouksen puheenjohtajaa kiinnittämään huomiota siihen, että 
kokouksen hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti esittelypuheenvuorojen enimmäisaikaa 
noudatetaan. 
 
Lopuksi hallitus haluaa välittää kokoukselle tiedoksi liiton lakimiehen suosituksen siitä, että 
mahdollisimman moni tavallinen jäsen kertoisi Tammiselle suoraan mielipiteensä tästä 
oikeusprosessista, sen vaikutuksista liiton aktiivien toimintaan sekä motivaatioon ja siitä 
miten oikeusprosessi heidän oman näkemystensä mukaan edustaa heitä itseään ja 
vaikuttaa harrasteeseemme. 


