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Yhdistyksen jäsenten eriarvoinen kohtelu hallituksen taholta 
 

Yhdistyslain mukaan kaikkia jäseniä tulee kohdella yhdenvertaisesti yhdistyksessä. 
Yhdistyksellä on ollut suljettu ryhmä Facebookissa vuosia, Estrelanvuoristokoirat ry ( estrelayhdistyksen 
jäsenille) 25.4.2021 minut erotettiin ryhmästä ja estettiin koko ryhmän näkyvyys Facebookin haussa. Olin 
saman tien yhteydessä hallitukseen miksi minut on erotettu ja ryhmä estetty. Viimeisin kirjoitukseni koski 
hallituksen sääntörikkomusta, ryhmässä oli sillä hetkellä näkyvissä säännöt, joissa puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja ovat ylläpitäjiä. Tämä hallitus oli nimittänyt kaikki hallituslaiset ylläpitäjiksi. En saanut 
hallitukselta pyytämääni pöytäkirjaotetta erottamisestani kuin vasta 18.5.2021 jossa minut kerrotaan 
erotetun määräajaksi 2 viikkoa. Hallitus ei kerro minulle koska määräaikainen erottaminen alkoi ja koska se 
loppuu. Hallitus ei kerro minulle, miten ryhmään takaisin pääsy toteutuu. Entisenä ylläpitäjänä tiedän, että 
määräaikaisesta erottamisesta ylläpito palauttaa jäsenen ryhmään. Koska näin ei ole minun tapauksessani 
toimittu, katson hallituksen syrjivän minua estäessään pääsyni ryhmään, joka yksiselitteisesti on tarkoitettu 
yhdistyksen jäsenille. Tässä kohtaa yhtä jäsentä kohdellaan eriarvoisesti kuin muita. 

 
Samaisessa ryhmässä hallitus ei vastaa kaikkien jäsenten kysymyksiin. Osa jäsenistä saa vastauksen, osa ei. 
Jos jäseniä kohdellaan yhdenvertaisesti, hallitus vastaa joko jokaiselle tai ei kenellekään. 
Samassa taloudessa asuva varsinainen jäsen ei näe ylläpitäjänä puheenjohtajaa, mutta perhejäsen näkee, 
eli puheenjohtajan julkaistessa yhdistyksen sivuilla omana itsenään, kaikki eivät näe julkaisua, koska ovat 
estettyjä puheenjohtajan taholta. 

 
Yhdistyksen sihteeri julkaisee näyttelytuloksia, joissa kerrotaan vain osan osallistuneista koirista tiedot ja 
onnitellaan omistajaa. Mikäli näyttelytuloksia julkaistaan niin julkaistaan kaikkien koirien tulokset tai ei 
kenenkään. 

 
Yhdistyksen jäsensihteeri jakaa estreloiden erikoisnäyttelystä SSKY livevideoita ryhmään, ei minnekään 
muualle tule videoita erikoisnäyttelystä. Kaikki yhdistyksen jäsenet eivät suinkaan ole Facebookissa, eikä 
heitä voida vaatia sinne liittymään ja näin ollen kaikilla yhdistyksen jäsenillä ei ollut mahdollisuuksia nähdä 
erikoisnäyttelyn videoita. 

 
Erikoisnäyttelystä oli poistettu jo vuosia käytössä olleista kilpailuista paras pää, paras häntä, parhaat 
liikkeet ja tuomarin suosikki. Kilpailua oli ainoastaan parhaat korvat ja yhteistyö, joihin ei myöskään enää 
ollut pääsyä kaikilla halukkailla niin kuin viime vuosina on tehty. 

 
Yllä olevien esimerkkien pohjalta esitän vuosikokouksessa jäsenistön mietittäväksi hallituksen 
puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten luottamus ja mahdollinen erottaminen tehtävistään sekä taan 
tarvittaessa Estrelanvuoristokoirat Ry:lle uusi puheenjohtaja ja uusi hallitus. 

 
Liitteenä pöytäkirjaote erottamisestani. 

Lohjalla 4.10.2021 Nina Holmst




