
Arvoisa RAT kevätkokous! 12.03.2019

Kysymyksiä käsitettäväksi 25.04.2019 kevätkokouksessa.
RAT on hyvä yhdistys. Jäsenenä olen huomannut muutamia seikkoja, joihin 
haluaisin hallitukselta / kevätkokoukselta vastauksia. Toivon että näin me pystymme
parantamaan hyvän yhdistyksen toimintaa vielä paremmaksi ja palvelemaan 
yhdistyksen jäseniä tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. 

1. Jäsenmaksut:
Maksavatko kaikki RAT-jäsenet sääntöjen määräämän liittomaksun. Ovatko yhdistyksen 
jäsenet eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden jäsenmaksun suhteen. 
Alla ote RAT ry:n säännöistä 5 pykälän viimeinen kappale.
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet sekä nuorjäsenet suorittavat Liitolle   vuosittain liittomaksun  , jonka 
suuruuden liitokokous vuosittain määrää erikseen kummallekin ryhmälle.
KYSYMYS: Toimiiko RAT sääntöjensä mukaisesti?

2. Jäsenmäärä:
Mitä RAT:n hallitus aikoo tehdä jäsenkadon pysäyttämiseksi. Saamieni tietojen mukaan 
(toivottavasti väärä tieto). Vuonna 2015 jäseniä oli 251 hlö. ja vuonna 2018 jäseniä oli 
enää 170 hlö, eli pudotus olisi ollut 81 hlö. eli vähennys on 32%. Tämä tekisi ison 
vähennyksen jäsenmaksutuloihin. 
KYSYMYS: Mitä RAT aikoo tehdä jäsenkadon pysäyttämiseksi?

3. Jäsenedut:
Miten on jäsenille markkinoitu / selvitetty jäsenedut. Esim. RAT matkojen tukeminen.  
(osallistumalla RAT matkalle saa kuitattua lähes koko jäsenmaksun???). 
KYSYMYS: Miten jäsenedut markkinoitu?

4. Jäsenten osallistuminen:
Mikä olivat osallistumisprosentit tapahtumiin vuonna 2018:

Kuinka moni Rattilainen on osallistunut johonkin tilaisuuteen.
Kuinka moni Rattilainen on osallistunut RAT-matkoihin.

KYSYMYS: Osallistumisprosentit?

5. Opintomatkojen sisältö:
Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta matkojen sisältöä saataisiin monipuolisemmaksi. esim. golf, 
autourheilu, purjehdus, risteily, infra-rakentaminen, vaellusmatkailu ja muita 
harrastematkoja jne. Tutkiiko hallitus koko jäsenkunnan matkustuskiinnostusta?
KYSYMYS: Kuka määrittelee ja miten matkojen sisällön?

6. Hallituksen kokoonpano ja kokousten pito:
Kuvastaako nykyisen hallituksen koostumus jäsenkunnan koostumusta niin 
sukupuolijakauman kuin ikäjakaumankin suhteen. Mikä oli hallituksen jäsenten 
osallistumisprosentit vuonna 2018? Onko Ratissa mietitty hallitusjäsenten hallituskausien 
enimmäismäärää esim. kolme kautta max. peräkkäin. Onhan eräs RIA-jäsen sanonut, että 



esim. puheenjohtajan hommissa kahdessa kaudessa imetään ihmisestä kaikki mehut pois 
ja uusia ideoita ei synny enää.
KYSYMYS: Mitä hallitus aikoo tehdä em. asialle? 

7. Kaksoisedustus:
Kaikki RAT:n jäsenet ovat edustettuna liitonelimissä paikallisyhdistyksensä kautta. 
Voivatko he olla edustettuina myös RAT:n kautta, eli käyttävät kahta ääntä. Pitäisikö RAT:n 
olla samassa asemassa kuin paikallisyhdistykset.
KYSYMYS: Mitä hallitus aikoo tehdä em. asialle? 

8. Rahankäyttö:
Miten hallitus vaalii varojensa säilymisen.
KYSYMYS: Varallisuuden muutos?

1. 2016 – 2017
2. 2017 – 2018
3. 2018 – 2019 (ennuste)

9. Matkustuskustannukset ja majoituskustannukset:
Mitkä olivat vuoden 2018 yhdistyksen maksamat matkustuskustannukset 
hallitusjäsenittäin? Onko hallituksessa mietitty nykyaikaisten sähköisten kokousten 
pitojärjestelmien käyttöönottoa, jolloin päästäisiin eroon osasta matkakustannuksia.
KYSYMYS: Matkakustannukset hallitusjäsenittäin?

10. Hallituksen kokouskustannukset:
Kuinka paljon RAT-hallitus käytti vuosin 2016-2018 yhdistyksen rahaa hallituksen 
kokouksiin. 
KYSYMYS: Mitkä olivat hallituksen kokouskustannukset?

1. 2016
2. 2017
3. 2018
4. 2019 budjetti

11. Opintomatkatuet:
Kuinka paljon RAT käytti yhdistyksen rahaa opintomatkojen tukemiseen ja kuinka paljon 
RAT sai ulkopuolista tukea opintomatkoihinsa?
KYSYMYS: Opintomatkojen tuet? 

1. 2016
2. 2017
3. 2018
4. 2019 budjetti

12. RAT-kalenteri:
Aikooko hallitus edelleen toimittaa RAT-kalenterin jäsenilleen vuonna 2020. 
Paperikalenterien käyttöhän on viime vuosina vähentynyt oleellisesti. Työelämässä ei näe 
juurikaan ihmisillä paperikalenteria, suurin osa tiedottamisesta kulkee sähköisin 
menetelmin osin linkkautuen sähköisiin kalentereihin. Työssä käyviä jäseniä RATissa on 



noin 60% -70%. Erään yhdistyksenkin kokouksessa huomasin myös sähköisten 
kalenterien vieneen voiton 11 sähköistä kalenteria / 1 paperinen kalenteri. Hukkaako RAT 
rahoja kalentereihin, joita kaikki ei tarvinne? 
KYSYMYS: Vieläkö jatketaan RAT-kalenterin toimittamista vai kehitetäänkö uusi 
päivitetty jäsenetutuote? Esim. Päiväkirja / Muistikirja tai muu vastaava.

Rakentavin jäsenterveisin: Helsinki 12.03.2019
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