
Rattoradio ry -Yhdistyksen säännöt 
 
 
1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 
 
Yhdistyksen nimi on Rattoradio ry ja sen kotipaikka on Oulu. 
 
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 
 
2. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää radio- sekä mediaharrastusta, edistää ja 
tukea radioharrastustoimintaa Suomessa sekä pitää vuosittain lyhytaikaista radioasemaa. 
 
3. Yhdistyksen toiminnan laatu 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: 
 

● Järjestää lyhytaikaista radiotoimintaa 
● Järjestää tiedotus-, keskustelu-, koulutus- ja huvitilaisuuksia 
● Järjestää voittoa tavoittelematta talkoita yhdistyksen irtaimen sekä kiinteän omaisuuden 

ylläpitämistä varten 
● Ylläpitää voittoa tavoittelematta www-sivuja 
● Julkaista tietoa painotuotteina sekä sähköisesti 
● Antaa  lausuntoja, sekä tehdä mietintöjä ja kannanottoja yhdistyksen toimintaa  ja 

tarkoitusta koskevista yhteiskunnallisista asioista 
● Järjestää muuta vastaavaa toimintaa tarkoituksensa edistämiseksi 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: 
 

● Ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja 
● Harjoittaa mainosmyyntiä julkaisuihinsa sekä radiolähetyksiinsä 
● Omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää sekä irtainta omaisuutta 
● Järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan 

 
4. Yhdistyksen jäsenet 
  
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä luonnollinen henkilö, joka 
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja joka osoittaa kiinnostusta ja sitoutumista 
yhdistyksen tarkoitusta kohtaan. 
 
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 



haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
 
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.  
 
Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksessä yhdistyksen 
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 
 
Kannatusjäsenellä, kunniajäsenellä tai kunniapuheenjohtajalla ei ole äänioikeutta yhdistyksen 
kokouksessa. 
 
5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. 
 
Yhdistyksen  hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on laiminlyönyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamisen tai jos jäsen on muuten jättänyt  täyttämättä ne velvoitteet, joihin 
hän on yhdistykseen liittymällä  sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella  huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai jos jäsen ei enää täytä laissa taikka 
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
6. Liittymis- ja jäsenmaksut 
 
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää 
vuosikokous yhdistyksen hallituksen esityksestä aina vuodeksi kerrallaan. 
 
Kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen maksun suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus. 
 
7. Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota voidaan kutsua myös 
yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja kolmesta kahdeksaan (3-8) varsinaista jäsentä. Vaalikokous 
valitsee yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on 
1.10.-30.9. 
 
Hallitus järjestäytyy ja valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan 
sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, 
kun katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus 
kokoontuu kuitenkin vähintään kerran kuudessa (6) kalenterikuukaudessa. 
Kokouskutsu hallituksen kokoukseen tulee lähettää vähintään kolmea (3) vuorokautta ennen 
kokousta hallituksen jäsenille. 
 



Hallitus voi kokoontua etänä teknisiä apuvälineitä käyttäen, mikäli kaikki hallituksen jäsenet 
antavat tähän suostumuksensa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen 
varsinaisista jäsenistä - puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien - on läsnä.  
 
Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä, äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni 
ratkaisee. Vaaleissa päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä. Mikäli yksikään ehdokas ei 
saa vaaleissa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään kahden eniten ääniä saaneen 
ehdokkaan välillä toinen kierros. Mikäli toisella kierroksella äänet menevät tasan, arpa 
ratkaisee. 
 
Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. 
 

8. Toimikunnat 

Yhdistyksen radioasematoiminnasta vastaa radiotoimikunta, jota johtaa päätoimittaja. 
Yhdistyksen hallitus nimittää päätoimittajan vuosittain. 

Radiotoimikunnan kokoonpanosta vastaa päätoimittaja. 

Hallitus nimittää vuosittain mahdolliset muut toimikunnat sekä toimikuntien jäsenet. 

 
9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, 
kaksi (2) yhdessä. 

Hallitus voi antaa hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen 
yksin. 
 
10. Toiminta- ja tilikausi 
 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.10.-30.9. 
 
11. Toiminnan- ja tilintarkastus 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee 
antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen 
vuosikokousta. 
 
12. Yhdistyksen kokoukset 
 



Yhdistyksen vaalikokous pidetään vuosittain yhdistyksen hallituksen määräämänä päivänä 
touko-syyskuussa. 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain yhdistyksen hallituksen määräämänä päivänä 
marras-helmikuussa. 
 
Yhdistyksen vaali- ja vuosikokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
 
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin tulee lähettää vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen 
kokousta jäsenluettelon mukaisiin osoitteisiin sähköpostitse tai kirjepostitse. Ensisijaisesti 
sähköpostitse. 
 
Hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan siihen olevan 
aihetta. Hallituksen täytyy kutsua ylimääräinen kokous koolle kun vähintään kymmenen (10) 
prosenttia yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen 
on lähetettävä kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen neljäntoista (14) vuorokauden 
kuluessa nimetyn asian käsittelyä varten. 
 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana 
tai ennen kokousta. 
 
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen 
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se esitys jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
13. Vaalikokouksessa käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Tarkistetaan kokoustarjoiluiden riittävyys, sekä suoritetaan tarvittaessa täydennyksiä 
5. Hyväksytään kokouksen työlista 
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle 
7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista seuraavalle toimintakaudelle 
8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja 
9. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet 
10. Valitaan yksi esteetön toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
12. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat 
13. Kokouksen päättäminen 



 
Jos yhdistyksen jäsen haluaa tuoda asian vaalikokouksen käsiteltäväksi, tulee tämän ilmoittaa 
siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 
 
14. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Tarkistetaan kokoustarjoiluiden riittävyys, sekä suoritetaan tarvittaessa täydennyksiä 
5. Hyväksytään kokouksen työlista 
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
9. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat 
10. Kokouksen päättäminen 

 
 
Jos yhdistyksen jäsen haluaa tuoda asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, tulee tämän ilmoittaa 
siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 
 
15. Jäsenyys muissa yhdistyksissä ja liitoissa 
 
Yhdistys voi liittyä kansallisten sekä kansainvälisten liittojen ja yhdistysten jäseneksi, milloin se 
on toiminnan kannalta oleellista. Hakemisesta, liittymisestä ja eroamisesta päättää yhdistyksen 
kokous kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. 
 
16. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee tehdä yhdistyksen kokouksessa kolmen 
neljäsosan (3/4) enemmistöllä. 
 
Yhdistyksen purkautuessa tulee yhdistyksen kiinteä ja irtain omaisuus sekä varallisuus käyttää 
yhdistyksen tarkoituksen mukaisen toiminnan tukemiseksi siten, kuin asiasta päättänyt 
yhdistyksen kokous asiasta määrää. 
 
 


