
 

 

 

 

                     SUOMEN RAUTATIEMATKUSTAJAT RY:N SÄÄNNÖT 

                               

1 §     NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 

 

Yhdistyksen nimi on suomeksi Suomen Rautatiematkustajat ry. ja ruotsiksi Finska 

Spårtrafikspassagerare rf., kotipaikka Kemijärvi ja toimialue Suomi. Yhdistyksen 

rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on 5 §:ssä määrättyjä poikkeuksia lukuun ottamatta 

suomi.  

 

Epävirallisesti englannin kielellä yhdistyksen nimi on Finnish Rail Passengers´ 

Association, epävirallisesti saksan kielellä Finnischer Verein für 

Schienenverkehrspassagiere, epävirallisesti espanjan kielellä Asociación Finlandesa 

de Viajeros Ferroviarios ja epävirallisesti ranskan kielellä l'Association pour 

passagiers des chemins de fer de Finlande.  

 
2 §      TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on  

- toimia rautatiematkustajien (kahden kiskon varassa tapahtuvan joukkoliikenteen   

käyttäjien) etujen ja oikeuksien ajajana,  

- koota rautatiematkustamisesta kiinnostuneet tahot toimimaan etujensa puolesta, 

- valvoa vapaan kansalaistoiminnan keinoin rautatiematkustajien etuja 

yhteiskunnassa ja markkinoilla ja 

- toimia rautatiematkustuksen suosion kasvattamiseksi ja palvelutason 

parantamiseksi.  

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys   

- vaikuttaa rautatiematkustusta koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja 

lainsäädäntöön sekä rautatiematkustuksen suosioon ja palvelutasoon tekemällä 

esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja, 

- järjestää seminaareja ja kokouksia, 

-     harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,  
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- järjestää opintomatkoja jäsenilleen ja  

- voi olla jäsenenä sen tavoitteita edistävissä kotimaisissa ja kansainvälisissä 

yhteisöissä ja elimissä.    

 

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, ottaa 

vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä panna toimeen asianmukaisen 

luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

 

3 §  JÄSENET 
 

Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä sekä kannattaja- ja kunniajäseniä. Varsinaiseksi 

jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen 

tarkoituksen ja säännöt. Hallitus hyväksyy myös kannattajajäsenen, joka voi olla 

yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Kunniajäseneksi voidaan 

kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilö, joka on 

erittäin merkittävästi edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Hallitus pitää 

jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenen täydellinen nimi ja yhteystiedot. 

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 

merkittäväksi.  

 

Mikäli jäsen on jättänyt maksamatta erääntyneen jäsenmaksunsa kuuden (6) 

kuukauden ajan, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi. Muutoin hallitus voi erottaa 

jäsenen yhdistyslain mukaisesti. 

 

Jäsenyyden päättyminen ei vapauta jo erääntyneiden jäsenmaksujen 

maksuvelvollisuudesta.  

 
4 §                 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU 
 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen 

jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.  

Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Vanhojen varsinaisten jäsenten ja 

kannattavien jäsenten jäsenmaksun eräpäivä on vuosittain huhtikuun 30. päivä ja 

uusien kolmekymmentä (30) päivää jäseneksi hyväksymisestä.  
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5 §  HALLITUS JA TOIMINNANJOHTAJA 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään kuusi 

(6) ja enintään kaksitoista (12) muuta varsinaista jäsentä, joille valitaan 

henkilökohtaiset varajäsenet.  

 

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika. 

Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta vuosikokouksesta alkaen. 

Hallituksen muista jäsenistä erovuorossa on joka vuosi puolet, aluksi arvan ja sitten 

vuoron mukaan.    

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai 

ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

 

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka hallitus valitsee. Hallitus voi myös 

perustaa työryhmiä, neuvottelukuntia ja epäitsenäisiä alajaostoja sekä vahvistaa niille 

ohjesäännöt. Työryhmien, neuvottelukuntien ja alajaostojen ruotsinkielisyydestä 

voidaan määrätä ohjesäännössä.  

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta taikka kun 

vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa. 

 
6 §  NIMEN KIRJOITTAMINEN 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja tai hallituksen siihen erikseen määräämä henkilö, 

aina kaksi yhdessä. 

 
7 §  TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS  
 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
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tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien 

tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen 

vuosikokousta. 

 

Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja 

heillä kummallakin varamies. Tilintarkastajien toimikausi on kahden vuosikokouksen 

välinen aika.  

 

8 §  KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN  
 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu on lähetettävä aikaisintaan 

neljätoista (14) ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko postitse tai 

sähköpostitse kullekin jäsenelle heidän jäsenluetteloon merkityillä yhteystiedoillaan ja 

julkaisemalla kutsu yhdistyksen internetsivuilla. 

 

9 §  KOKOUKSET JA ÄÄNIOIKEUS 
 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 

huhtikuussa hallituksen määräämässä kunnassa, jonka alueella on tai on ollut 

rautateiden yleiselle liikenteelle avattu henkilöliikennepaikka vuoden 1862 jälkeen.  

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1 / 10) yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 

kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, 

kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi 

ääni. Kannattavalla jäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen 

kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty 

1.  se mielipide, jota yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa; 

  2.  äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja 

kannattaa, henkilövaalissa kuitenkin arpa; 

3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden 

pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota vähintään kolme 

neljäsosaa (3 / 4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa. Tällainen asia 

on mainittava kokouskutsussa; 

4. kunniajäseneksi hyväksymistä koskevassa asiassa se mielipide, jota 

yksimielisesti kannatetaan.    
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10 §  VUOSIKOKOUS  

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.  kokouksen avaus; 

2.  puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 

ääntenlaskijan valinta; 

3.  kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;  

4.  kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen; 

5. tilinpäätöksen, hallituksen vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon 

esittäminen; 

  6.  tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille; 

  7.  toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen  

suuruuksien vahvistaminen; 

8.  hallituksen jäsenmäärän päättäminen;  

9.  hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle; 

10.  tilintarkastajien valinta; 

11.  muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, 

hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 

sisällyttää kokouskutsuun. 

 
11 §  YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

 

Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, yhdistyksen kokous määrää, miten varat 

käytetään yhdistyksen toimintaan liittyvän tarkoituksen edistämiseen ellei omaisuutta 

koskevista lahjaehdoista tai testamenttimääräyksistä muuta johdu. 

 
12 §  YHDISTYSLAIN SOVELTAMINEN 
 

 Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.  
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