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Sääntöjä
Vaihtoehto 90 ry:n toiminnasta
Vaihtoehto 90 ry:n toimintakeskus Vaihtoehto on jäseniä varten. Avoinna
arkisin klo 8.00 – 16.00 ja usein myös viikonvaihteessa klo 9.00 – 13.00.
Toimintakeskuksessa pyritään suureen avoimuuteen ja suoruuteen. Tavoitteet
ja asiat päätetään yhdessä. Toiminta on sallivaa, jokainen saa toimia omien
vahvuuksiensa kautta, kaikkien taitoja tarvitaan. Ohjaajilla ei ole valmiita
ratkaisuja, jäsenet osaavat yhdessä tehdä oikeat ratkaisut ja päätökset.
Jäsenmaksu peritään kerran vuodessa. Yhdistyksen jäsenyys oikeuttaa
jäsenetuihin, katso Vaihtoehdon esite. Vaihtoehdon reissuihin ja leireihin
voivat osallistua vain jäsenet, ryhmätapaturmavakuutuksen vuoksi.
Vaihtoehto toimii Kaivokatu 4:ssä Salon kaupungin kiinteistössä. A-klinikka
huolehtii vuokrasta, sähköstä, vedestä, pesu-, kuivaus- ja keittiökoneista,
vaatehuollon koneista, pesuaineista, wc- ja käsipyyhkeistä, puhelimesta,
tietokoneista, nettiyhteydestä, tarpeellisista kuljetuksista ja vartioinnista sekä
siisteydestä. A-klinikka vastaa toimintakeskuksesta ja yleisesti toiminnan
sisällöstä ja avustaa yhdistystä. Ohjaajat palkkaa A-klinikka.
Vaihtoehto ry yhdistys vastaa toimintakeskuksen sääntöjen noudattamisesta,
toiminnan tarkemmasta sisällöstä ja omalta osaltaan siisteydestä,
hygieniasta, ruuasta, saunasta, vaatteiden pesumahdollisuudesta,
turvallisuudesta, omista sitoumuksistaan ja itse laatimien sääntöjen
noudattamisesta sekä itse järjestämistään tapahtumista.
1.Yhdistyksen kokoukset
Yhteisistä asioista päätetään yhdistyksen kokouksissa. Kevät- ja
syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Syyskokouksessa
valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja toimikunnan jäsenet. Viikottaisessa
Toimikunnan kokouksessa, tiistaisin klo 12.30 päätetään ajankohtaiset asiat.
Jäsenien toivotaan osallistuvan kokoukseen, päätösvalta on toimikunnan
jäsenillä.
2.Toimintaa
Vaihtoehdossa on mahdollisuus ruokailuun ja kahviin, pyykinpesuun,
vaatehuoltoon, saunomiseen, tietokoneen käyttöön ja puhelimen käyttöön.
Ruoka ja kahvi sekä omat puhelut ovat maksullisia. Lisäksi Vaihtoehdossa voi
touhuta puu- ja pyöräverstaalla, hoitaa pihapiiriä ja osallistua muihin
harrastustoimintoihin sekä Sateenvarjotiimin ryhmiin. Vaihtoehdossa
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toimitaan yhteisöllisesti eli jokaisella on oikeus osallistua talon ylläpitoon ja
velvollisuus siivota omat jälkensä.
3.Vastuuhenkilöt
Vastuuhenkilöt, kaksi henkilöä, voivat pitää Vaihtoehtoa auki viikonloppuisin
ja iltaisin, he vastaavat turvallisuudesta ja järjestyksestä. Viikonvaihteen
vastuuhenkilöiden tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina klo 12.00
mennessä. Viikonvaihteessa talo on yleensä auki klo 9.00 – 13.00. Illan
vastuuhenkilöiden tulee ilmoittautua viimeistään ko. päivänä klo 12.00
mennessä. Talo voi olla auki iltaisin klo 19.00 asti. Vastuuhenkilö on
oikeutettu ilmaiseen ruokailuun jonka A-klinikka korvaa vaihtoehdolle.
Vastuuhenkilöiden työt ja velvollisuudet on erillisellä listalla.
4.Päihteettömyys ja käännyttäminen
Toimintakeskuksessa noudatetaan nollalinjaa. Mikäli joku tulee päihtyneenä,
pyydetään häntä poistumaan ja tulemaan uudelleen selvin päin. Vähintään
kahden henkilön tulee todeta päihteiden käyttö. Mikäli ko. henkilö on erimieltä
asiasta, hän voi käydä puhaltamassa joko klinikalla tai poliisiasemalla. Näistä
paikoista pitää tulla vahvistus asiasta, oma ilmoitus ei riitä.
Mikäli joku käyttäytyy uhkaavasti, riittää kahden henkilön arvio
käännyttämisestä. Vartija hälytetään paikalle tarvittaessa. Jos uhkailu
kärjistyy teoksi asia saattaa olla rikos ja kuuluu poliisille.
Vaihtoehdossa ei setvitä muiden kävijöiden asioita, jokainen puhukoon
omasta puolestaan. Lisäksi toimintakeskuksen asiat puhutaan vain siellä, ei
turuilla ja toreilla.
Käännyttäminen on kaikkien yhteinen asia, kävijöiden on saatava tuntea
olonsa turvalliseksi niin henkisesti kuin fyysisestikin. Toistuvasti päihtyneenä
tai uhkaavasti käyttäytyvälle voidaan antaa porttikielto.
Kuivanappailu on Vaihtoehdossa ehdottomasti kiellettyä.
Katso tarkemmin A-klinikan Toimintamalli: Terveydelle haitallisen häirinnän ja
epäasiallisen kohtelun hallinta toimintakeskuksissa. LIITE
4.Piikit
Ruoka ja kahvi pyritään maksamaan heti, piikkiin ostaminen on poikkeus
josta sovitaan ohjaajan kanssa. Piikkiin ostajan tulee olla yhdistyksen jäsen ja
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hänestä on oltava tuntuma, että hän pystyy huolehtimaan piikistä
kohtuullisessa ajassa. Piikkien ylärajat on nähtävillä ruokasalin seinällä. Leiri-,
tarvike-, reissu-, ym. piikkien rajat ovat ko. kansiossa. Piikkien ylärajat
päättää toimikunta. Piikin ollessa täynnä, ei siihen enää voi ostaa ennen
maksua, maksaa voi myös osissa.
5.Hävikki
Mikäli jäsen vie Vaihtoehdosta luvatta rahaa tai tavaraa, otetaan asia
toimikunnan käsiteltäväksi. Pääsääntönä on kuukauden pituinen porttikielto
joka alkaa toimikunnan tai klinikan käsiteltyä asian. Ennen porttikiellon
päättymistä ko. henkilön pitää käydä keskustelemassa asiasta A-klinikalla.
Tavaran arvo on myös korvattava täysimääräisenä ennen kuin henkilö saa
jäsenoikeutensa takaisin. Rikosasiat kuten varkaus on velvollisuus ilmoittaa
poliisille.
6.Talous
Toimikunnan rahastonhoitajalla on vastuu varojen käytöstä syyskokouksessa
hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti.
Ruoka- ja kahvimaksu pidetään jäsenille halpana omakustannusperiaatteella,
eli keittiötoiminta ei tuota yhdistykselle voittoa.
Pyörä- ja puuverstaan tuotteista saadaan rahaa yhdistykselle.
Autonpesu on maksullinen.
Kirpputori toiminnan kautta myydään vaatetavaraa ja huonekaluja sekä
muuta tavaraa edullisesti.
Myös arpajaiset pikkujouluna tuo yhdistykselle rahaa.
Ulkopuolisia töitä jäsenet tekevät voimavarojensa mukaan, mm.
ruohonleikkuuta ja erilaisia asennustöitä, yhdistys laskuttaa ja hommantekijät
voivat saada palkkiona vapaaehtoistyöstä esim. ateriaedun.
Grillimyynti tapahtumissa tuo myös rahaa yhdistyksen kassaan.
Edellä kerrotuista toiminnoista kertyneistä varoista ja a-klinikan avustuksella
kustannetaan jäsenten toimintaa, mm. retket, leirit, keilailu, hieronta, teatteri,
jne.
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Vain osallistumalla hommiin voidaan turvata, että yhdistys pärjää myös
tulevaisuudessa.
7.Pyörä- ja puuverstaan toiminta
Omia tavaroita voi kunnostaa ja huoltaa, siellä olevilla työkaluilla. Tarvikkeista
ja materiaalista peritään maksu, lista hinnoista seinällä.
Auton huolto sisällä on maksullinen.
Puuverstaan koneita käytetään turvallisuussyistä toisen henkilön läsnä
ollessa.
Työkaluja ja koneita on käytettävä huolellisesti niin kuin ne olisivat omia ja
palautettava omalle paikalleen.
Työkaluja ja koneita ei lainata ollenkaan talon ulkopuolelle.
Työn jälkeen siivous on velvollisuus.
Verstaasta on poistuttava arkisin klo15.30 mennessä.
Tulityöt pitää lopettaa kaksi tuntia ennen sulkemisaikaa.
Oman bisneksen teko on kielletty.
Jokainen on vastuussa omista tavaroistaan sekä muiden jäsenten ja
asiakkaiden tavaroista. Omia tavaroita ei voi varastoida Vaihtoehtoon.
8.Vaihtoehdon muita sääntöjä
Kiellettyjä puheenaiheita Vaihtoehdossa ovat uskonto, politiikka ja rasistiset
puheet.
Rahan lainaaminen Vaihtoehdon alueella on kielletty.
Jokaisen oikeus omaan reviiriin ja koskemattomuuteen ( henkinen ja
fyysinen).
Tiskivuoro arvotaan kortin nostolla.
Kahvinkeitto on jokaisen oikeus kun pannu on tyhjentynyt.
Keittiöön meno asiattomilta kielletty, eikä ruokasaliin tuoda päällysvaatteita.
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Kuntosali ja pingis sekä karaoke on jäsenten käytössä arkisin klo 15.30 asti,
(klo 19.00 asti, jos kaksi vastuuhenkilöä vastaa turvallisuudesta ja
järjestyksestä).
Hyväksytty Vaihtoehto 90 ry:n toimikunnan kokouksessa ??.6.2012

Vaihtoehto 90 ry: toimikunta

Toimikunnan puheenjohtaja
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