
RISTO RYTI -SEURA R.Y. – SAMFUNDET RISTO RYTI R.F. 

 

SÄÄNNÖT 

Hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa Helsingissä 1. 

päivänä helmikuuta 1993. 

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Risto Ryti -seura r.y. – Samfundet Risto Ryti r.f. ja 

sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kokous voidaan 

pitää muuallakin kuin kotipaikkakunnalla. Yhdistyksen toiminta-

alue on koko valtakunta. 

2 § Tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia Suomen tasavallan presidentti 

Risto Rytin muistoa ja edistää hänen valtiomiehenä, talousmiehenä 

ja kulttuurin tukijana tekemänsä merkittävän elämätyön 

tuntemusta.  

3 § Toimintamuodot 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

1. edistää ja tukee Risto Rytin elämätyöhön ja hänen aikansa 

suomalaiseen yhteiskuntaa kohdistuvaa tutkimusta 

2. järjestää juhla-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia  

3. harjoittaa julkaisu- kasvatus- ja tiedotustoimintaa sekä 

4. hankkii varoja toimintansa tukemiseen keräämällä 

jäsenmaksuja ja harjoittamalla muun muassa adressien ja 

mitalien myyntiä sekä järjestämällä, asianomaisen luvan 

saatuaan, arpajaisia ja rahankeräyksiä.  

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa 

kiinteätä ja irtainta omaisuutta. 

4 § Jäsenet 

Yhdistyksen jäseniä ovat sen perustajat sekä henkilöt, yhteisöt ja 

säätiöt, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi.  

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti 

yhdistyksen kokouksessa.  



5 § Jäsenmaksu 

Yhdistyksen jäseniltä kannettavan vuotuis- ja ainaisjäsenmaksun 

suuruuden vahvistaa vuosikokous. Eronneen jäsenen velvollisuus 

maksaa jäsenmaksua lakkaa eroamisvuoden päättyessä.  

6 § Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä 

tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. 

7 § Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään 

toukokuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo 

sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 jäsenistä sitä pyytää määrätyn 

asian käsittelemistä varten. Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle 

vähintään kaksi viikkoa ja ylimääräisen kokouksen vähintään 

viikkoa ennen kokousta kaikille jäsenille näiden ilmoittamalla 

osoitteella lähettämällä kirjeellä ilmoituksella valtakunnallisessa 

päivälehdessä.  

8 § Vuosikokousasiat 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asia: 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokousvirkailijoiden valinta 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Kokouksen työjärjestys  

5. Valtuuskunnan puheenjohtajan valinta sekä valtuuskunnan 

jäsenien lukumäärän vahvistaminen ja valinta.  

6. Hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen 

puheenjohtajaksi, valinta sekä hallituksen jäsenten lukumäärän 

vahvistaminen ja valinta.  

7. Kahden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan 

tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.  

8. Toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden 

myöntäminen tilivelvollisille.  

10. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen.  

11. Vuotuis- ja ainaisjäsenmaksun suuruuden määrääminen. 



12. Muut hallituksen esitykset tai jäsenten viimeistään kaksi 

viikkoa ennen hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.  

 

9 § Valtuuskunta 

Yhdistyksellä on valtuuskunta. Sen tehtävänä on edistää yhdistyksen 

toimintaa sekä toimia hallituksen tukena ja neuvonantajana. 

Valtuuskuntaan valitaan puheenjohtaja sekä vähintään 15 ja 

enintään 30 jäsentä siten, että valtakunnallinen edustavuus tulee 

otetuksi huomioon. Puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kolme 

vuotta. Kolmannes jäsenistä on joka vuosi erovuorossa. Toimikausi 

alkaa siitä kokouksesta, jossa heidät on valittu. Erovuoroisuus 

kahtena ensimmäisenä vuonna määrätään arvalla. Valtuuskunta 

valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuuskunta 

kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan vähintään viikkoa ennen kokousta antamasta 

kutsusta. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja yhteensä vähintään 

kolmasosa jäsenistä on saapuvilla. 

10 § Hallitus 

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asiat. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään 

yhdeksän muuta jäsentä. 

Vuosikokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen 

jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että joka vuosi on 

kolmannes jäsenistä erovuorossa. Toimikausi alkaa siitä kokouksesta, 

jossa heidät on valittu. Sama henkilö voidaan valita uudestaan 

enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin. Erovuoroisuus kahtena 

ensimmäisenä vuonna määrätään arvalla.  

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Samoin se 

valitsee yhdistykselle sihteerin ja muut toimihenkilöt, joiden ei 

tarvitse olla hallituksen jäseniä.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä 

ollessaan varapuheenjohtaja ja yhteensä vähintään puolet 

hallituksen jäsenistä on läsnä. 



Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan vähintään viikkoa ennen kokousta antamasta 

kutsusta.  

11 § Nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin sekä 

varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai sihteerin kanssa. 

Hallitus voi määrätä sihteerin tai muun toimihenkilön 

kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. 

12 § Purkautuminen 

Jos yhdistys puretaan tai se muuten lakkaa, sen varat luovutetaan 

yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan sillä tavalla, kun 

purkamisesta päättävä kokous päättää. 


