
Raision Rinkka r.y.:n toimintasääntöjen muutos 
vastaamaan Suomen Ladun jäsenyhdistyksen 
päivitettyjä sääntöjä

Suomen Latu on hyväksyttänyt uudet säännöt 
Patentti ja rekisterihallituksessa.

Raision Rinkan johtokunta on hyväksynyt 
muutosehdotuksen kokouksessa 19.1.2021.



Raision Rinkan nykyiset
toimintasäännöt

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on 
Suomen Latu ry:n 
jäsenyhdistyksenä toimia 
hiihdon ja muun ensisijaisesti 
luonnossa tapahtuvan 
kuntoliikunnan ja retkeilyn 
edistämiseksi kansalaistavaksi.

Yhdistyksen tarkoitus ja 
toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on 
Suomen Ladun 
jäsenyhdistyksenä edistää 
kaikenikäisten ulkoilua ja 
liikunnallista elämäntapaa.

Suomen Ladun mallisäännöt



Sanamuutokset

 1. johtokunta

 2. sääntömääräinen kevät- ja 
syyskokous

 3. kannattaja jäsen

 1. hallitus

 2. yhdistyksen kevät- ja 
syyskokous

 3. kannattava jäsen



Vuorokausi muutokset

 1. jäsenen erottamisaika 14 vrk

 2. kokouskutsu 7 vrk ennen 
kokousta

 3. asian ilmoittaminen 
kokouksen käsittelyyn 2 viikkoa

 1. 30 vrk

 2. 14 päivää

 3. 4 viikkoa



Hallituksen tehtävät

Johtokunnan 
tehtävät:

 lueteltu 7 tehtävää

Hallituksen tehtävät: lueteltu 12 tehtävää

erot sanamuodoissa ja tehty tarkennuksia tehtäviin 

edustaa yhdistystä

valitsee edustajat Suomen Latu ry:n ja muiden 
järjestöjen kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin 

hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ja huolehtii, 
että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen

antaa tarvittaessa nimenkirjoitusoikeuden



Hallituksen tehtävät

Hyväksyy yhdistystä koskevat sopimukset ja 
sitoumukset niissä puitteissa, jotka 
yhdistyksen toimintasuunnitelma ja 
talousarvio sekä yhdistyksen kokouksen 
päätökset mahdollistavat.

Päättää yhdistyksen omaisuuden 
myymisestä, vaihtamisesta ja 
kiinnittämisestä.



Hallituksen kokoonpano

 Johtokunnan muodostaa

 - vuodeksi valittu puheenjohtaja

 - 2 vuodeksi jäsenet (6 - 8)

 Johtokunta valitsee 
varapuheenjohtajan ja ottaa 
muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita

 syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
2-10 varsinaista jäsentä sekä 0 -7 
varajäsentä

Muutos: puheenjohtajan kausi 2 vuotta ja 
maksimissaan 3 kautta eli 6 vuotta.

 Sanamuoto; keskuudesta tai ulkopuolelta 
tarvittavat luottamushenkilöt.



Päivitys 2000 luvulle - etäosallistuminen

 Puuttuu säännöistä

 1. Etäosallistuminen 
hallituksen ja varsinaisiin 
kokouksiin mahdollista

 2. Kokouskutsu voidaan 
lähettää myös sähköisesti



Äänestäminen kokouksissa

 Äänestykseen saavat ottaa osaa

jäsenmaksun maksaneet

yhdistyksen jäsenet. 

 Kunnia- ja kannattajajäsenillä on

kokouksessa puheoikeus, mutta

ei äänioikeutta.

 Yhdistyksen kokouksissa on 

jokaisella 15 vuotta täyttäneellä

varsinaisella jäsenellä.

 Kunniapuheenjohtajalla ja

kunniajäsenellä on yksi ääni. 

Kannattavalla jäsenellä on 

kokouksessa läsnäolo- ja

puheoikeus.



Jäsenet

Ei nuoriso eikä 
opiskelijajäsenyyttä

Nuoriso- ja opiskelija-jäsenyys 
sekä opiskelijatieto Suomen 
Ladun jäsenrekisterissä



SÄÄNTÖJEN MUUTOS KÄSITELLÄÄN
UUDELLEEN SYYSKOKOUKSESSA 2021


