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RADIOMEDIA RY – SÄÄNNÖT
Hyväksytty liittokokouksessa 23.5.2018

1 § Nimi
Yhdistyksen nimi on Radiomedia ry, ruotsiksi Radiomedia rf.
Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää nimeä
Association of Finnish Broadcasters.
2 § Kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.
Yhdistyksen kielenä on suomi.
3 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsentensä harjoittaman jakeluteistä
riippumattoman radiotoiminnan etuja ja oikeuksia, lujittaa niiden asemaa
ja kohottaa niiden tasoa sekä edistää yhteistyötä lähinnä yksityisten
radioyritysten piirissä kaikissa toimialaa koskevissa asioissa. Yhdistyksen
tarkoitukseen ei kuulu työehtosopimuslain tarkoittama työnantajain etujen
valvominen työsuhteissa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on oikeutettu järjestämään
esitelmä- ja kurssitoimintaa, tiedottamaan radio- ja mediatoimialaan
liittyvistä asioista, mainostamaan jäsentensä omistamia radioita,
valvomaan jäsentensä tekijänoikeudellisia etuja ja oikeuksia,
markkinoimaan sekä myymään jäsenradioidensa mainos- ja ohjelmaaikaa tukeakseen sillä tavoin aatteellisten päämääriensä toteuttamista,
sekä muilla vastaavanlaisilla keinoilla edistämään jäsenradioiden ja niiden
omistajien asemaa. Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan
kiinteää omaisuutta sekä vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja.
4 § Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä tai kannatusjäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen oikeuskelpoinen
yritys tai oikeuskelpoinen yhdistys, joka harjoittaa radiotoimintaa
Suomessa ja jonka yhdistyksen hallitus vapaan harkintansa mukaan
kirjallisesta anomuksesta jäseneksi hyväksyy.
Jokaisen varsinaisen jäsenen tulee allekirjoittaa ja antaa yhdistyksen
hallitukselle jäsensitoumus, jossa jäsen sitoutuu noudattamaan näitä
sääntöjä ja niiden nojalla tehtyjä ja tehtäviä päätöksiä.
Yhdistyksen kannatusjäsenet, jotka voivat olla myös radiotoimintaa
harjoittamattomia oikeuskelpoisia yrityksiä tai rekisteröityjä yhdistyksiä tai
ulkomaalaisia, hyväksyy hallitus.
Hyväksyttyjen kannatusjäsenten jäsenmaksu määrätään yhdistyksen
varsinaisessa kokouksessa. Kannatusjäsenellä on oikeus olla läsnä ja
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käyttää puheoikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Kannatusjäsenet eivät ole velvollisia maksamaan yhdistyksen
liittymismaksua.
5 § Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet
Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus päästä tasavertaisesti
osalliseksi kaikista niistä eduista, jotka yhdistys on hankkinut tai hankkii
radiotoiminnan yleisten toimintaedellytysten turvaamiseksi tai
parantamiseksi.
Jäsen on velvollinen
1) noudattamaan näitä sääntöjä ja niiden nojalla syntyneitä yhdistyksen
elintenpäätöksiä ja sopimuksia
2) toimimaan kaikin tavoin yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi
3) pidättäytymään sellaisesta menettelystä, joka saattaa alentaa
yksityisen radiotoiminnan arvoa tai vahingoittaa sen etuja tai on
yhdistyksen pyrkimysten ja päämäärien vastainen
4) lähettämään pyydettäessä yhdistykselle tietoja toiminnastaan ja
taloudestaan
6 § Eroaminen jäsenyydestä
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, sen tulee ilmoittaa siitä yhdistyslain
tarkoittamalla tavalla.
Jäsenyys päättyy eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen.
Jos jäsen menettää jäsenkelpoisuutensa, jäsenyys lakkaa niin pian kuin
hallitus on asiantilan todennut pöytäkirjassaan.
7 § Jäsenyydestä erottaminen
Yhdistyksen jäsen, joka ei noudata näiden sääntöjen määräyksiä tai
niiden nojalla tehtyjä päätöksiä ja sopimuksia tai huomautuksista
huolimatta jatkuvasti menettelee tavalla, joka ei ole jäsenyyden tuottamien
velvoitusten mukaista, tai myös kehotuksista välittämättä kieltäytyy
jäsenmaksunsa suorittamisesta, voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsenelle
on varattava tilaisuus selityksen antamiseen, minkä jälkeen asiasta
päättää hallitus.
Jäsenen erottamispäätös astuu voimaan heti kun, sitä koskeva päätös on
tehty edellä mainitussa järjestyksessä.
Erottamispäätöksestä on hallituksen todisteellisesti annettava tieto
erotetulle jäsenelle.
8 § Erovuoden jäsenvelvoitteet
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Riippumatta siitä, mistä syystä jäsenyys lakkaa, eroava jäsen on
velvollinen suorittamaan jäsenvelvoitteensa myös siltä kalenterivuodelta,
jonka aikana eroaminen tapahtuu, eikä eroava jäsen ole oikeutettu
saamaan mitään yhdistyksen varoista.
9 § Jäsen- ja liittymismaksut
Kukin varsinainen jäsen on liittyessään velvollinen suorittamaan
yhdistyksen kokouksen vuosittain määräämän liittymismaksun.
Kukin varsinainen jäsen suorittaa yhdistyksen jäsenluetteloon merkitystä
radiosta tai merkityistä radioista vuosittain jäsenmaksun, jonka perusteet
yhdistyksen varsinainen kokous määrää 4. momentin perusteella.
Yhdistyksen kokous vahvistaa myös vuosittain jäsenmaksun
vähimmäismäärän, jonka jokainen jäsen on velvollinen yhdistykselle
suorittamaan.
Jäsen, jolla on toimilupa useampaan radioon, on velvollinen ilmoittamaan
jäsenluetteloon kaikki toimilupiinsa perustuvat radiot sekä muilla
jakeluteillä toimivat radionsa.
Jäsenmaksun perusteena on jäsenen radiotoiminnan harjoittamisen
viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto, jonka jäsen on velvollinen
ilmoittamaan yhdistykselle. Yhdistyksen kokouksen tulee päättää tästä
riippumattomat jäsenmaksun vähimmäis- ja enimmäisrajat.
Jos jäseneksi liittymisen tapahtuessa toimikaudesta on vähemmän kuin
puolet jäljellä, hallitus määrää hyväksyessään jäsenen yhdistykseen
jäsenmaksun suuruuden silloin kuluvalta kalenterivuodelta.
10 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on 1.5 - 30.4. Yhdistyksen tilinpäätös asiakirjoineen
on esitettävä tilintarkastajalle, jonka tulee tilien esittämisestä kahden
viikon kuluessa antaa tilintarkastuskertomus hallitukselle.
11 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen kirjanpidon järjestämisestä ja
varainhoidosta vastaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen varsinaisen
kokouksen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valitsema puheenjohtaja ja
kuudesta kymmeneen (6-10) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä on
vuosittain puolet tai lähinnä puolet eroamisvuorossa.
Hallituksen toimikausi on yhdistyksen kevätkokousten välinen aika.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan toimikausittain hallituksen
varapuheenjohtajan.
Hallitus kokoontuu yhdistyksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun

RadioMedia ry. Yhdistyksen säännöt

4

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien yli puolet jäsenistä on
saapuvilla.
Hallitus voi puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan aloitteesta tehdä
päätöksiä sähköpostikokouksena tai puhelinkokouksena, mikäli kaikki
hallituksen jäsenet siihen antavat suostumuksensa. Päätöksistä laaditaan
pöytäkirja, jonka hallituksen puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri
allekirjoittavat.
12 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä sen lisäksi, mitä näiden sääntöjen muissa kohdissa
on mainittu, on mm.:
1) seurata asioita, jotka koskevat yhdistyksen jäsenten yhteisiä etuja ja
ryhtyä niihin toimenpiteisiin, joihin yhdistyksen ja sen jäsenten yhteisten
etujen edistäminen vaatii
2) toimia hyvän yhteistyön aikaansaamiseksi viestinnän eri
toimialajärjestöjen kanssa
3) ottaa toimeensa yhdistyksen toimitusjohtaja sekä erottaa hänet
4) laatia kertomus yhdistyksen toiminnasta ja varainhoidosta edelliseltä
tilikaudelta sekä valmistella toimintasuunnitelma ja budjetti seuraavaa
tilikautta varten yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle esitettäväksi
5) kutsua yhdistys koolle yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen ja tarpeen
mukaan ylimääräisiin kokouksiin, valmistaa asiat niihin sekä panna
täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset ja
6) puheenjohtajan, toimitusjohtajan tai valtuutetun asiamiehen kautta
edustaa yhdistystä.
13 § Työvaliokunta
Hallitus voi perustaa toimikausittain avukseen työvaliokunnan yhdistyksen
juoksevien asioiden hoitamiseksi sekä hallituksen erikseen määräämiä
tehtäviä varten. Työvaliokunta noudattaa tehtävissään yhdistyksen
kokouksen hyväksymää työvaliokunnan johtosääntöä.
14 § Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja erikseen.
15 § Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen syyskokouksessa, joka on pidettävä ennen marraskuun
loppua, on:
1. esitettävä tilinpäätös, kertomus toiminnasta ja tilintarkastuskertomus
edellisen tilikauden tilien, toiminnan ja hallinnon tarkastuksesta
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2. päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä
3. päätettävä toimenpiteistä, joihin hallituksen tai tilintarkastajan
kertomukset antavat aihetta
4. käsiteltävä muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.
Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka on pidettävä ennen huhtikuun
loppua, käsitellään seuraavat asiat:
1. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiden määrääminen
2. yhdistyksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi
3. hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valinta
eroavien sijaan
4. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

5. jäsenmaksuperusteista (osuus liikevaihdosta ja jäsenmaksun ala- ja
yläraja) päättäminen sekä liittymismaksun, jäsenmaksun ja jäsenmaksun
vähimmäismäärän määrääminen sekä kannatusjäsenten jäsenmaksujen
määrääminen seuraavalle tilikaudelle
6. seuraavan tilikauden toimintasuunnitelman sekä budjetin
vahvistaminen
7. muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.

Jos hallitus pitää tarpeellisena tai vähintään 10 äänioikeutettua jäsentä tai
vähintään 10 % äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii,
hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen
kokouksen niin päättäessä kokouksen aikana myös yhdistyksen
hallituksen määräämän teknisen apuvälineen avulla.

Kun yhdistyksen jäsen haluaa esittää asian yhdistyksen varsinaisessa
kokouksessa käsiteltäväksi, hänen on siitä ilmoitettava hallitukselle
vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta postiin jätetyssä
kirjeessä.
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16 § Kutsu yhdistyksen kokoukseen
Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä kaikille
jäsenille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja vähintään kaksikymmentä
(20) päivää ennen kokousta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään
neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko postissa jätetyssä kirjeessä
tai sähköpostilla.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.
17 § Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen varsinaisen
kokouksen päätöksellä, jonka tekemiseen vaaditaan vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.
Kun päätös sääntöjen muutoksesta on tehty ja muutos on merkitty
yhdistysrekisteriin, hallituksen on saatettava päätös yhdistyksen kaikkien
jäsenten tiedoksi siten kuin sääntöjen 16 §:ssä on lähemmin määrätty.
18 § Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen
varsinaisessa kokouksessa, jos tällaisesta ehdotuksesta on jäsenille
ilmoitettu näiden sääntöjen 16 §:n määräysten mukaisesti ja jos vähintään
kaksi kolmasosaa (2/3) saapuvilla olevista äänestää purkamisen
puolesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään purkamispäätöksen
tehneen kokouksen päätöksen mukaisesti lähinnä yhdistyksen
tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin.
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