
 

 MYYNNIN JA MARKKINOINNIN AMMATTILAISTEN AMMATTILAISJÄSENYHDISTYKSEN  

MALLISÄÄNNÖT  

 

I LUKU  

TARKOITUS JA TOIMINTA  

1 §NIMI JA KOTIPAIKKA  

§ 1  

Yhdistyksen nimi on XXX:n Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry ja sen kotipaikka on XXX:n kaupunki 

ja toimialueena on Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:n vahvistama alue.  

2 §TARKOITUS  

§ 2  

Yhdistyksen tarkoituksena on:  

- edistää Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:n toimintaa  

- toimia jäsentensä ammatillisena etujärjestönä omalla toimialueellaan  

- kehittää jäsentensä ammattitietoja ja -taitoja  

- lisätä jäsentensä yhteenkuuluvuuden tunnetta  

- edistää myyntimiesten myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten ammatillista järjestäytymistä  

 

3 § TOIMINNAN MUODOT  

§ 3  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  

- tukee Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:tä sen edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä 

ammatillisessa toiminnassa  

- edustaa jäseniään ja toimii heidän puolestaan heitä koskevissa kysymyksissä  

- tekee esityksiä ja antaa lausuntoja toimialueensa viranomaisille ja elinkeinoelämän järjestöille  

- järjestää kokous-, neuvottelu- ja ,koulutus- ja huvivirkistystilaisuuksia  

- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa tekee jäsenviestintää ja vaikuttamistyötä 

- voi perustaa kiltoja, joiden toimintaa ohjaavat säännöt hyväksyy yhdistyksen kokous  

- harjoittaa jäsenhankintaa markkinoi ja myy Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n jäsenyyttä 

- pyrkii muita samantapaisia keinoja käyttäen toteuttamaan tarkoituksensa  

 



Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna 

toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia, osallistua messuihin ja näyttelyihin, hankkia ja 

omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta.  

II LUKU  

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET  

4 § JÄSENLAJIT  

§ 4  

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, eläkeläisjäseniä, opiskelijajäseniä, kannatusjäseniä, 

kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja.  

5 § VARSINAISET JÄSENET  

§ 5  

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka toimii tai on kiinnostunut toimimaan 

liiton ammattialoilla myynti-, markkinointi- tai ostotehtävässä ja, joka on Myynnin ja markkinoinnin 

ammattilaiset SMKJ ry:n varsinainen henkilöjäsen tai on ollut yhdistyksen opiskelijajäsenenä.  

Varsinainen jäsen on äänivaltainen ja vaalikelpoinen suoritettuaan Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset 

SMKJ ry:n ensimmäisen jäsenmaksuerän.  

6 § OPISKELIJAJÄSENET 

§ 6 Yhdistyksen opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka opiskelee päätoimisesti 

tavoitteenaan toimia tulevaisuudessa päätoimisesti myynti-, markkinointi- tai ostotehtävissä liiton 

ammattialoilla, ja joka on liiton opiskelijajäsen.  

Liiton opiskelijajäsenyyden päätyttyä yhdistyksen opiskelijajäsenen tulee erota  

yhdistyksestä tai hakea sen henkilövarsinaista jäsenyyttä.  

Opiskelijajäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta.  

7 § ELÄKELÄISJÄSENET  

§ 7  

Varsinaisen jäsenen siirtyessä työelämästä eläkkeelle, hänestä tulee suostumuksensa mukaan 

eläkeläisjäsen. Eläkeläisjäsenyys alkaa seuraavan jäsenmaksukauden alusta siitä lukien, kun yhdistys on 

saanut tiedon henkilöjäsenen siirtymisestä eläkkeelle.  

Eläkeläisjäsenellä ei ole äänioikeutta eikä hän voi toimia yhdistyksen hallituksessa. Jos varsinainen jäsen 

siirtyy eläkkeelle toimiessaan yhdistyksen hallituksessa, hänen tulee erota tehtävästään.  

8 § KANNATUSJÄSENET  

§ 8  

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä luonnollisen tai oikeushenkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen 

toimintaa. Kannatusjäsen maksaa vuosittain yhdistyksen kokouksen päättämän jäsenmaksun.  

Kannatusjäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta.  



9 § KUNNIAJÄSENET JA KUNNIAPUHEENJOHTAJA 

§ 9

Yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on 

ansioitunut yhdistyksen toiminnassa.  

Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on pitkään ja 

erityisen ansioituneesti ollut mukana yhdistyksen toiminnassa. Kunniapuheen-johtajana voi olla vain yksi 

henkilö kerrallaan.  

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät maksa jäsenmaksua, ellei hän ole myös yhdistyksen varsinainen-, 

opiskelija- tai eläkeläisjäsen. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja maksavat jäsenlajinsa mukaisen 

jäsenmaksun. 

Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta eikä 

vaalikelpoisuutta, ellei hän ole myös yhdistyksen varsinainen jäsen.  

10 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

§ 10

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka: 

- ei täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai

- ei ole suorittanut Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:n kuluvan vuoden jäsenmaksua

vuoden loppuun mennessä tai

- toiminnallaan liitossa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus tulla 

kuulluksi ennen lopullisen päätöksen tekoa.  

Erotettu jäsen voi saattaa päätöksen yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi kolmenkymmenen (30) päivän 

kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Erottamispäätös tulee voimaan sen kuukauden päättyessä, 

jonka kuluessa valitusaika loppuu tai yhdistyksen kokouksen vahvistaessa hallituksen tekemän 

erottamispäätöksen.  

Hallitus voi katsoa eronneeksi henkilövarsinaisen jäsenen, eläkeläisjäsenen ja opiskelijajäsenen, joka ei ole 

suorittanut Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:n kuluvan vuoden jäsenmaksuaan vuoden 

loppuun mennessä.  

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla erostaan kirjallisesti liiton hallitukselle hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyhdistyksen on erosta 

ilmoittaessaan esitettävä pöytäkirjan ote, josta käy ilmi, että eroamispäätös on tehty jäsenyhdistyksen 

kokouksessa. 

Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa ja edustuksensa yhdistyksessä. 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai 

sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan 

merkittäväksi. 

Jäsenyhdistyksen on erosta ilmoittaessaan esitettävä pöytäkirjan ote, josta käy ilmi, 
että eroamispäätös on tehty jäsenyhdistyksen kokouksessa.   

Tämä lause on poistettu 
säännöistä PRH:n suosituksesta.



Jäsenen on erottava yhdistyksestä, mikäli hän on eronnut tai tullut erotetuksi Myynnin ja markkinoinnin 

ammattilaiset SMKJ ry:stä.  

Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa ja edustuksensa yhdistyksessä. 

III LUKU  

YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO 

11 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET  

§ 11

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.  

Päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka voi olla sääntömääräinen tai ylimääräinen kokous. 

Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.  

Käytännön tehtävien hoitoa varten yhdistyksellä voi olla palkattua henkilökuntaa.  

12 § SÄÄNTÖMÄÄRÄISET YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

§ 12

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.  

Kevätkokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous syys-marraskuussa. 

Sääntömääräisen kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.  

Kevätkokouksessa:  

1. a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat

b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. a) käsitellään hallituksen antama ja esittelemä toimintavuosikertomus ja päätetään niistä toimenpiteistä, 

joihin se antaa aihetta

b) käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien lausunto, 
vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille

3. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä

4. käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet



 

5. a) päätetään Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:n valtuustolle ja liittokokoukselle 

tehtävistä aloitteista  

 

b) liittokokousvuonna valitaan edustajat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:n 

liittokokoukseen ja päätetään kunkin edustajan äänimäärästä ja valitaan yhdistyksen ehdokkaat Myynnin ja 

markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:n luottamustehtäviin  

6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

 

7. käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä anne-tuista äänistä 

ottaen huomioon yhdistyslain 23 ja 24 § . pykälän määräykset. 

 

Syyskokouksessa:  

1. a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat  

 

b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

2. a) käsitellään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi  

 

b) päätetään hallituksen puheenjohtajan, muiden hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja/tai 

toiminnantarkastajien ja muiden luottamushenkilöiden palkkioista ja kulukorvausten perusteista  

c) päätetään kannatusjäsenten jäsenmaksuista  

d) käsitellään hallituksen esittelemä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon Myynnin ja 

markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:n ilmoituksen jäsenmaksuista ja yhdistykselle tulevasta 

jäsenmaksupalautteesta  

 

3. a) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi  

 

b) päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä yhdistyksen sääntöjen 17 § . pykälän 

mukaisesti  

c) valitaan näiden sääntöjen 17 § . pykälän mukaisesti hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja 

hallituksen varajäsenet  

d) valitaan yhdistyksen tilin- ja/tai toiminnantarkastajat näiden sääntöjen 20 § . pykälän mukaisesti.  

 

4. käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet  



 

5. päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta  

 

6. a) päätetään Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:n valtuustolle ja liittokokoukselle 

tehtävistä aloitteista  

 

b) valitaan yhdistyksen ehdokkaat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:n luottamustehtäviin  

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

 

8. käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä annetuista äänistä 

ottaen huomioon yhdistyslain 23 ja 24 § . pykälän määräykset.  

 

Jos yhdistyksessä on kiltoja, niiden tilit, tilinpäätökset, tilivuosikertomukset, vastuuvapaudet, 

toimintasuunnitelmat ja talousarviot käsitellään sääntömääräisessä kokouksessa yhdistyksen toimintaa 

koskevien vastaavien kohtien yhteydessä.  

13 § ALOITTEET YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN  

§ 13  

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle voivat tehdä killat ja yhdistyksen jäsenet.  

Aloite on esitettävä hallitukselle yhdistyksen kevätkokouksen käsittelyä varten viimeistään joulukuun 15. 

päivä  kahta kuukautta ennen yhdistyksen kokousta edeltävänä vuonna ja syyskokouksen käsittelyä varten 

viimeistään elokuun 15. päivä.  

Yhdistyksen hallituksen tulee tuoda aloite omalla lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokouksen 

käsiteltäväksi.  

14 § YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS  

§ 14  

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään hallituksen niin päättäessä.  

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on myös pidettävä, jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä 

hallitukselta määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii. Tällöin hallituksen on kutsuttava kokous koolle 

viimeistään kahden kuukauden kuluttua tämän vaatimuksen esittämisestä.  

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään yhdistyksen kotipaikkakunnalla.  

Kokouksen tarkemman ajan ja paikan päättää hallitus.  

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainitut asiat.  

15 § KOKOUSKUTSU  

§ 15  



Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.  

Kutsu toimitetaan yhdistyksen jäsenille syyskokouksen päättämällä tavalla joko kirjallisesti, sähköpostin 

välityksellä tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen lehdessä tai yhdistyksen toimialueen valtalehdessä. 

Sääntömääräinen kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja ylimääräinen kokous 

viimeistään viikkoa ennen kokousta.  

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.  

16 § PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA  

§ 16  

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä lukuun ottamatta seuraavia 

tapauksia:  

- sääntöjen 22 ja 23 § pykälissä mainitut asiat  

- äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa ja 

suljettua lippuäänestystä käytettäessä arpa.  

 

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin. Jos vähintään kolme äänivaltaista osanottajaa vaatii suljettua 

lippuäänestystä, sellainen on toimitettava.  

Sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen 

kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen 

aikana. 

17 § HALLITUS  

§ 17  

Yhdistyksen hallituksen muodostavat yhdistyksen syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja 

syyskokouksen päätöksen mukaisesti 6 neljästä kahdeksaan (4 – 8) varsinaista jäsentä ja kaksi nollasta 

neljään (0 – 4) varajäsentä tai i8 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä taikka 10 varsinaista jäsentä ja 4 

varajäsentä.  

Hallituksen yhdeksi varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita yhdistyksen opiskelijajäsen. Samoin yhdeksi 

varajäseneksi voidaan valita yhdistyksen opiskelijajäsen.  

Hallituksen muiden varsinaisten ja varajäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.  

Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta lukuun ottamatta opiskelijajäsentä, 

jonka toimikausi on yhden kalenterivuoden mittainen.  

Puheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen varsinaisista jäsenistä on 

vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai jos 

vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelemiseksi.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-johtaja, ja 

vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.  



Äänestykset hallituksessa ovat avoimia. Jos vähintään kolme hallituksen jäsentä vaatii suljettua 

lippuäänestystä, sellainen on toimitettava. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan 

ääni, paitsi vaaleissa ja suljettua lippuäänestystä käytettäessä arpa.  

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolevien nimet ja tehdyt päätökset. 

Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.  

18 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT  

§ 18  

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:  

1. pitää järjestäytymiskokouksensa tammikuun loppuun mennessä  

 

2. johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaan  

 

3. erottaa jäsenet, jotka eivät täytä näiden sääntöjen 5 - ...8 § pykälissä mainittuja jäsenyyden edellytyksiä  

 

4. valvoa ja ohjata kiltojen toimintaa  

 

5. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitaja, sihteeri ja 

muut tarpeelliset toimihenkilöt  

 

6. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen 

valmistumisesta  

 

7. toimittaa liitolle Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:lle sen pyytämät tiedot  

 

8. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat  

 

9. ottaa ja erottaa yhdistyksen mahdolliset pää- tai sivutoimiset toimihenkilöt ja päättää heidän 

työsuhteensa ehdoista ja tehtävistään  

 

10. huolehtia, että ilmoitus sääntöjen muuttamisesta, sekä hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajan 

vaihtumisesta tehdään viipymättä yhdistysrekisteriin  

 

11. päättää valiokuntien ja toimikuntien perustamisesta ja antaa niille tehtävät  

 



12. hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja huolehtia jäsenluettelon pitämisestä  

 

13. edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata sen puolesta  

 

IV LUKU  

YLEISTÄ  

19 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN  

§ 19  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun 

hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.  

20 § TILIEN JA HALLINNON TARKASTUS  

§ 20  

Yhdistyksen taloutta hallintoa ja tarkastamaan voidaan valita:  

- yksi tilintarkastusyhteisö, tai  

- kaksi tilintarkastajaa ja heillä kummallakin henkilökohtainen varamieshenkilö, tai  

- yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja heillä kummallakin henkilökohtainen varamieshenkilö, tai  

- kaksi toiminnantarkastajaa ja heillä kummallakin henkilökohtainen varamieshenkilö.  

 

Toiminnantarkastajilla tulee olla sellainen taloudellisten asioiden tuntemus, kuin yhdistyksen toimintaan 

nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.  

21 § TILI- JA TOIMINTAVUOSI  

§ 21  

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina helmi-kuun loppuun 

mennessä.  

Yhdistyksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittujen tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien tulee 

toimittaa tilintarkastuskertomus viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.  

Kertomus toimitetaan hallitukselle ja se osoitetaan yhdistyksen kokoukselle.  

22 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN  

§ 22  

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa 

ja muutosta on kannattanut vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.  

Sääntömuutokselle on hankittava Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:n hallituksen 

hyväksyminen.  



23 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN  

§ 23  

Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan vähintään 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen 

kokouksessa.  

Yhdistyksen purkautuessa tai tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat Myynnin ja markkinoinnin 

ammattilaiset SMKJ ry:lle ja ellei sitä niitä ole luovutettu, johonkin myyntimiesten  myynnin ja 

markkinoinnin ammattilaisten ammatillista toimintaa edistävään tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen 

kokouksen päättämällä tavalla.  

Yhdistykselle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä päätetään yllämainitulla tavalla, ellei 

lahjoittaja tai testamenttaaja ole nimenomaan toisin määrännyt.  

24 § JÄSENOIKEUKSIEN SÄILYMINEN  

§ 24  

Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 




