Yhdistyksen säännöt
1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Ruoka-apuyhdistysten Liitto ry myöhemmin Liitto. Yhdistys käyttää nimestään
lyhennettä RAYL. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on koko Suomi. Tarvittaessa Liitto
voi työskennellä kansainvälisesti.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA
Liiton tarkoitus on humanitaaristen yhdistysten ja säätiöiden edunvalvonta ja edustaminen kristillisellä
arvopohjalla. Se tukee ja auttaa jäsenjärjestöjään toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä. Yhdistys
myös hakee varoja toimintaa varten ja myöntää avustuksia jäsenjärjestöille.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, omistaa tarpeellisia kiinteistöjä ja
arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä toteuttaa varojenkeräystä.

3 § JÄSENYYS
Liiton jäseneksi voi hakea Suomessa rekisteröitynyt humanitaarinen yhdistys tai säätiö. Liittoon voi kuulua
lisäksi henkilöjäseninä yksityishenkilöitä sekä kannattajajäseninä yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä.
Kannattajajäsen voi osallistua yhdistyksen kokouksiin ilman äänioikeutta. Liittohallitus päättää kirjallisen
hakemuksen perusteella jäseneksi ja kannattajajäseneksi ottamisesta.

4 § JÄSENMAKSU
Jäsenet maksavat jäsenmaksun Liitolle. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää Liiton
syyskokous.

5 § LIITTOHALLITUS

Liiton johdon muodostavat liittokokous ja liittohallitus. Päätäntävaltaa käyttää liittokokous ja
toimeenpanovaltaa liittohallitus.
Syyskokous valitsee liittohallituksen puheenjohtajan ja 4-6 jäsentä, joista 2 tulee valita
henkilöjäsenten keskuudesta, sekä kaksi varajäsentä. Liittohallituksen toimikausi on kalenterivuosi,
liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Erovuorossa on puolet
hallituksen jäsenistä, ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat arvotaan.
Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää tarvittavat
toimihenkilöt.
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3)
liittohallituksen jäsenistä niin vaatii.

Liittohallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
6 § NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Liiton nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla ja/tai liittohallituksen erikseen
määräämällä henkilöllä, kullakin yksin.
7 § TALOUS
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille tai
toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tai
toiminnantarkastajien tulee antaa lausunto liittohallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta.
8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Liiton kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä
ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Liiton ylimääräinen kokous
pidetään liittohallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa Liiton
äänioikeutetuista jäsenjärjestöistä ilmoittamaansa asiaa varten sitä liittohallitukselta kirjallisesti pyytää.
Liiton kokoukseen kukin jäsenjärjestö valtuuttaa yhden edustajan. Kullakin edustajalla on yksi ääni ja
kullakin henkilöjäsenellä on yksi ääni. Jäsenjärjestö voi valtuuttaa valtakirjalla myös toisen jäsenjärjestön
edustajan edustamaan itseään kokouksessa. Yksittäinen jäsenedustaja voi kerätä maksimissaan 4
valtakirjaa. Liittohallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Liittohallituksen jäsen ei voi
olla samaan aikaan jäsenyhteisön edustajana yhdistyksen kokouksessa.
Myös etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin (esim. Skypen välityksellä) kokouksen aikana on mahdollista
hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä.

Kevätkokouksessa
•

käsitellään liittohallituksen selonteko Liiton toiminnasta

•

esitetään tilinpäätös, liittohallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien tai
toiminnantarkastajien lausunto

•

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
liittohallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

•

päätetään niistä asioista, jotka liittohallitus liittokokoukselle esittää tai joiden
esilleottamista jokin jäsen on viimeistään 1. huhtikuuta kirjallisesti liittohallitukselle
esittänyt

Syyskokouksessa
•

käsitellään Liiton toimintasuunnitelma

•

määrätään jäsenjärjestöjen, henkilöjäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruus ja
käsitellään talousarvio

•

valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, joka samalla toimii Liiton puheenjohtajana, sekä
hallituksen muut jäsenet, joiden toimikausi kestää kaksi (2) vuotta. Erovuorossa on puolet
hallituksen jäsenistä, ensimmäisellä kerralla arvotaan erovuoroiset. Liittohallituksen
puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

•

valitaan yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja, ja yksi tai kaksi
varsinaista toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja vuoden toimikaudeksi
kerrallaan

•

päätetään niistä asioista, jotka liittohallitus liittokokoukselle esittää tai joiden esille
ottamista jokin jäsen on viimeistään 15. lokakuuta kirjallisesti hallitukselle esittänyt

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Liittohallitus kutsuu koolle Liiton kokoukset. Kokouskutsu on annettava kaksikymmentäyksi (21) päivää
ennen kokousta kirjallisena jokaiselle jäsenelle. Kutsussa on
mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.
10 § ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

Jos Liiton jäsen ei suorita jäsenmaksuaan taikka on muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin se Liittoon liittyessään on sitoutunut, tai jos se on toiminut liittoa vahingoittavalla tavalla, on
liittohallituksella oikeus erottaa se.
Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa liittokokoukselle jättämällä kirjallinen valitus
liittohallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan.
Jos liittokokous, kuultuaan liittohallitusta ja erotettua jäsentä tai erotetun jäsenyhdistyksen
hallitusta sekä hankittuaan muut tarpeelliseksi katsomansa selvitykset hyväksyy vähintään kahden
kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti.
Jos jäsenjärjestö, henkilöjäsen tai kannatusjäsen eroaa Liitosta, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus
liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta liittokokouksen pöytäkirjaan.
Kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai Liiton purkamisesta voidaan ottaa esille ainoastaan
sitä varten ilmoitetussa liittokokouksessa. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Purkamispäätös on voimaan tullakseen
vahvistettava toisessa aikaisintaan kolmen (3) viikon kuluttua pidettävässä, sitä varten
ilmoitetussa liittokokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista
äänistä.
Jos päätös Liiton purkamisesta on tehty, on samalla päätettävä Liiton varojen luovuttamisesta
tarkoitukseen, joka on mahdollisimman lähellä Liiton omia tarkoitusperiä. Mikäli yhdistys
lakkautetaan, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

