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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Matkailijayhdistys SMY ry,
Turistföreningen i Finland TFF rf. Kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on suosia matkailumahdollisuuksia Suomessa
sekä edistää kulttuuriin, luontoon, ulkoiluun ja vaellukseen
liittyvää matkailua ja siten maan ja sen eri osien ja niiden
olosuhteiden monipuolista tuntemista sekä luoda jäsenilleen
edellytykset monipuoliseen ja sisältörikkaaseen ympäristön huomioon
ottavaan matkailuun ja vapaa-ajanviettoon.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää kotimaanmatkailua
yhteensovittamalla alueellista matkailuyhteistyötä, valvomalla
suomalaisten matkailupalvelujen käyttäjien etua suhteessa eri
viranomaisiin ja palvelujen tuottajiin sekä edistämällä hyviä
matkailutapoja tiedotustoiminnan, julkaisu- ja neuvontatoiminnan,
seminaarien, esitelmätilaisuuksien, kokousten, kurssien ja
vastaavien toimenpiteiden avulla.
Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys harjoittaa majoitus- ja
ravitsemisliikettä siinä laajuudessa, ettei yhdistyksen toiminta
muodostu pääasiassa taloudelliseksi. Yhdistys voi omistaa
toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti. Ero tulee
voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
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erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen yksityisille henkilöille ja
yhteisöjäsenille päättää vuosikokous. Kannattajajäsenten vuotuiset
jäsenmaksut, joista päättää myös vuosikokous, voidaan määrätä
erisuuruisiksi yhdistyksille niiden jäsenmäärän mukaan ja muille
yhteisöille niiden liikevaihdon perusteella. Kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta
varsinaista jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan,
jäsenasiainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Jos
puheenjohtaja eroaa kesken kauden tai on estynyt, varapuheenjohtaja
hoitaa jäljellä olevan toimikauden.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kutsu
toimitetaan sähköpostilla.
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 ääni. Henkilövaaleissa
kuitenkin arpa ratkaisee.

7. Neuvottelukunta
Hallitus valitsee neuvottelukunnan, joka toimii matkailukysymyksissä
neuvoa-antavana yhteistoimintaelimenä. Hallitus nimeää
neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Neuvottelukunnan muusta kokoonpanosta ja tehtävistä ja
toimintatavasta määrätään neuvottelukunnan ohjesäännössä, jonka
yhdistyksen hallitus vahvistaa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin,
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varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9. Toimintakausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain tammi-maaliskuussa
hallituksen esittämänä päivänä. Syyskokous pidetään marrasjoulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai kun 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 vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi
ääni. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä, mikäli eivät ole
varsinaisia jäseniä, ja kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäoloja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa ratkaisee
valinnan.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä
sähköpostikutsulla ja joilla ei ole sähköpostia, niin kutsu
toimitetaan kirjeellä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

12. Vuosikokoukset
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet henkilöjäsenille,
yhteisöjäsenille ja kannattajajäsenille
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6.valitaan yhdistykselle puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
7.valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto
6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle, ja muille vastuuvelvollisille.
7.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.

