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RAHOITUSSOPIMUS      

 

 

1. Osapuolet 
 

1.1 Visit Joroinen ry 
 
jäljempänä myös ”Yhdistys” 
 

1.2 Joroisten Oma osuuskunta 
Y-tunnus: 0164436-9 
Mutalantie 1 
79600 Joroinen 
 

1.3 Joroisten kunta 
Y-tunnus 0207112-8 
Lentoasemantie 130 
79600 Joroinen 
 
Osapuolet 1.2 ja 1.3 ovat yhdessä myös ”Rahoittajat” ja erikseen ”Rahoittaja” 
 
Osapuolet 1.1 – 1.3 ovat yhdessä myös ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli” 
 

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus 
 

2.1 Joroisten kunnan alueella toimivat aktiiviset matkailualan yritykset ja muut toimijat 
sekä Rahoittajat ovat päättäneet muun ohella Joroisten matkailuelinkeinotoiminnan 
kehittämiseksi ja Joroisten tunnettavuuden lisäämiseksi perustaa yleishyödyllisessä 
tarkoituksessa toimivan Yhdistyksen.  
 

2.2 Yhdistyksen perustamisen valmistelussa on todettu, että Yhdistyksen toiminnan 
käynnistäminen edellyttää rahoitusta, jota ei ole Yhdistyksen Säännöissä tarkoitetuilla 
liittymismaksuilla ja jäsenmaksuilla kerättävissä. 

 
2.3 Rahoittajat ovat päättäneet rahoittaa Yhdistyksen toimintaa sen kolmen (3) 

ensimmäisen toimintavuoden (tilikauden), vuosina 2019 - 2021 ajan tässä 
Sopimuksessa sovituin ehdoin (”Rahoituskausi”).  

 
2.4 Yhdistyksen perustamiskokouksessa on hyväksytty Yhdistyksen säännöt (”Säännöt”) 

ovat tämän rahoitussopimuksen (”Sopimus”) liitteenä 1. Tämä Sopimus koskee 
Yhdistyksen Sääntöjen mukaista toimintaa Rahoituskaudella. 
. 

2.5 Tämän Sopimuksen tarkoituksena on sopia eräistä edellytyksistä, ehdoista ja 
menettelyistä, joilla Yhdistyksen toiminnan käynnistysvaihe (Rahoituskausi) 
rahoitetaan sekä Rahoittajien Sopimukseen perustuvan rahoituksen päättymisestä.  
 

3. Sopimuksen hyväksyminen Yhdistystä sitovaksi 
 

3.1 Sopimus allekirjoitetaan Yhdistyksen perustamiskokouksessa. 
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3.2 Jos Sopimusta ja Sääntöjä ei hyväksytä sellaisenaan Sopimusta valmistellessa 
päätetyin ehdoin tai ilman Rahoittajien kirjallista suostumusta muutoksille Yhdistyksen 
perustamiskokouksessa, raukeaa Sopimus ilman muita seuraamuksia. 

 
4. Päätöksenteko 
 
Hallitus 
 
4.1 Yhdistyksen hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja varajäseniä ei 

valita Rahoituskautena. 
 
4.2 Sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi sovitaan, että Rahoituskautena: 

a) Joroisten kunnalla ja Joroisten Oma osuuskunnalla on kummallakin oikeus valita 
kaksi (2) (Rahoittajien valintaoikeus yhteensä neljä (4)) hallituksen varsinaista 
jäsentä, jotka ensimmäisen kerran valitaan perustamiskokouksessa; 

b) Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallituksen varsinaisten 
jäsenten keskuudesta. Rahoittajilla on oikeus valita hallituksen puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja, jotka ensimmäisen kerran valitaan perustamiskokouksessa, 
keskenään sopimallaan tavalla;  

c) hallituksen kokouksia ei järjestetä, ellei vähintään puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja ole kokouksessa saapuvilla  

d) hallituksen kokoukset voidaan järjestää puhelinkokouksina, sähköpostikokouksina 
tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen, edellyttäen että vähintään puolet 
hallituksen jäsenistä ja kaikki edellä kohdassa c määritellyt hallituksen jäsenet 
hyväksyvät kokouksen pöytäkirjan allekirjoituksellaan tai kirjallisesti esimerkiksi 
sähköpostiviestillä viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa kokouksen 
pitämisestä. Muussa tapauksessa hallituksen kokous on mitätön; ja 

e) hallitus pyrkii ratkaisemaan sen päätettäväksi saatetut asiat ja muut asiat 
yksimielisesti. Ellei yksimielisyyttä saavuteta, ratkaistaan asia Yhdistyslain 
säännösten mukaisesti. 

 
5. Yhdistyksen rahoitus Rahoituskaudella 

 
5.1 Niillä edellytyksillä, että Sopimuksen kohdissa 3 ja 4 määritellyt Sopimuksen ja 

Sääntöjen allekirjoittaminen sekä Yhdistyksen hallitus muodostetaan Sääntöjen 
mukaisesti ja edellä sovitusti, Rahoittajat sitoutuvat rahoittamaan Yhdistystä sen 
Säännöissä määritellyssä toiminnassa seuraavin ehdoin:  
a) Rahoittajat antavat Rahoituskauden aikana yhteensä enintään 180.000 euron 

oman pääoman ehtoisen rahoituksen; 
b) rahoitus jakautuu siten, että sitä annetaan enintään 60.000 euroa per tilikausi;  
c) maksuposteja tilikaudella on kolme (3) tasasuuruista: ensimmäinen kunkin 

tilikauden alussa (28.2 mennessä), toinen kunkin kevätkokouksen jälkeen (30.4 
mennessä) ja kolmas 31.8 mennessä; 

d) rahoitus jakautuu Rahoittajien kesken puoliksi; 
e) rahoitus sisältää Rahoituskaudella kaikki Rahoittajien Säännöissä määrätyt 

maksut; 
f) rahoitus on viimesijaista siten, että Rahoittajien antamaa rahoitusta käytetään 

Yhdistyksen toiminnan rahoittamiseksi vasta sen jälkeen, jos Yhdistyksen 
toiminnasta saatavat tulot, muu ulkoinen ja sisäinen rahoitus ei riitä Yhdistyksen 
hallituksen tai Yhdistyksen kokouksen päättämien Yhdistyksen 
tarkoituksenmukaisten kulujen kattamiseen; 

g) käyttämättä jäänyt rahoitus voidaan Rahoittajan vaatimuksesta palauttaa kunkin 
kolmen tilikauden jälkeen tasaosuuksin Rahoittajille, jos se voidaan tehdä 
Yhdistyksen maksukykyisyyttä vaarantamatta (tilinpäätöksestä laskettu 
tunnusluku quick ratio, eli rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma on 
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suurempi tai yhtä suuri kuin 1) tai rahoitusta ei käytetä esimerkiksi 
toiminnanjohtajan / toimitusjohtajan / projektityöntekijän palkkaukseen, jossa 
työsuhde kestää yli palautusajankohdan tai sitä ei ole Yhdistyksen hallituksessa 
päätetty käytettäväksi johonkin tarkoitukseen;   

h) rahoitusta voidaan käyttää hankkeiden tai projektien tai muiden rahoitusten 
edellyttämänä Yhdistyksen omana pääomana. Tällöin Rahoittajien hankkeelle, 
projektille tai muulle toiminnalle antama ja viimesijaisena käyttämättä jäänyt 
pääoma on palautettava tasaosuuksin Rahoittajille hankkeen päätyttyä heti, kun 
se on hankkeen, projektin tai muun toiminnan ehtojen tai sopimusten tai 
voimassa olevien säännösten sekä kohdassa edellä kohdassa g määriteltyjen 
ehtojen mukaan mahdollista; ja 

i) Rahoittajat eivät sitoudu antamaan muuta kuin tässä kohdassa 5.1 määriteltyä 
rahoitusta Yhdistykselle. 
 

5.2 Kohdassa 5.1 b ja c määritellystä rahoituksen jaksotuksesta ja maksuposteista 
voidaan Yhdistyksen kirjallisesti perustelemasta perustellusta syystä sopia toisin. 

 
5.3 Rahoittajat tai Rahoittaja voi keskeyttää tai lopettaa rahoituksen ilmoittamalla 

tällaisesta päätöksestä kirjallisesti Yhdistyksen hallitukselle, jos kohdassa 5.1 
määriteltyjä rahoituksen ehtoja ei noudateta. 

 
5.4 Rahoituskauden jälkeen Osapuolten tarkoituksena on, että Yhdistyksen toiminta ja 

sen investoinnit rahoitetaan Yhdistyksen Sääntöjen mukaisilla maksuilla ja 
Yhdistyksen kannattavasta toiminnasta saatavilla tuloilla eikä Yhdistyksen jäsenten 
tarvitsisi Sääntöjen mukaisia maksuja lukuun ottamatta muutoin rahoittaa Yhdistystä.  

 
5.5 Mikäli Yhdistys tarvitsee Rahoituskauden jälkeen lisärahoitusta, pyritään se 

järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin Yhdistyksen omin vakuuksin. 
 
6. Rahoituksen päättyminen 

 
6.1 Rahoittajien kohdassa 5 antama sitoumus Yhdistyksen rahoittamiselle päättyy 

Rahoituskauden päättyessä. 
 
6.2 Mahdollisesti käyttämättä jäänyt rahoitus on palautettava Rahoittajille tasaosuuksin 

heti kun se on kohdassa 5.1 sovituin ehdoin mahdollista. 
 

6.3 Tämän Sopimus raukeaa ilman eri toimenpiteitä, kun kohdassa 6.2 tarkoitettu 
palautus on tehty ja Osapuolet ovat täyttäneet muut Sopimuksen mukaiset 
velvoitteensa.  

 
7. Tiedottaminen 

 
7.1 Yhdistyksen perustamiseen ja tähän Sopimukseen liittyvistä asioista tiedottamisesta 

Osapuolet päättävät yksimielisisesti. 
 

8. Sopimuksen purkaminen ¨ 
 

8.1 Jos Osapuoli rikkoo tätä Sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan siitä kirjallisen ilmoituksen, kukin 
muu Osapuoli on yksin tai yhdessä muiden Osapuolten kanssa oikeutettu purkamaan 
tämän Sopimuksen rikkoneen Osapuolen osalta.  
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8.2 Sopimus voidaan purkaa, jos Osapuolet siitä yksimielisesti päättävät tai jos Yhdistys 
puretaan. 

 
9. Korvausvelvollisuus  

 
9.1 Osapuoli vastaa toiselle Osapuolelle aiheuttamastaan välittömästä taloudellisesta 

vahingosta.  

9.2 Osapuoli ei vastaa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta. Vastuunrajoitukset eivät 
kuitenkaan vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.  

10. Sopimuksen voimassaoloaika  
 

10.1 Tämä sopimus tulee voimaan, kun Osapuolet ovat allekirjoittaneet sen Yhdistyksen 
perustamiskokouksen yhteydessä. 

 
10.2 Sopimus sitoo Osapuolia Rahoituskauden ajan. Sopimus on kuitenkin voimassa 

Osapuoleen nähden aina siihen asti, kunnes tämä on täyttänyt kaikki tämän 
Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa.  

 
11. Muutokset sopimukseen  

 
11.1 Kaikki lisäykset ja muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne tulevat 

kaikkia Osapuolia sitoviksi, kun kukin Osapuoli on ne allekirjoituksellaan vahvistanut.  
 

12. Sopimuksen siirto  
 

12.1 Osapuoli ei saa siirtää kokonaisuudessaan tai osin tätä Sopimusta eikä siihen 
perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman muiden 
Osapuolten kirjallista suostumusta. 
 

13. Erimielisyydet ja sovellettava laki  
 

13.1 Osapuolet pyrkivät sopimaan tähän Sopimukseen liittyvät erimielisyytensä keskinäisin 
neuvotteluin.  
 

13.2 Jollei erimielisyyttä saada sovittua, se ratkaistaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa.  
 

13.3 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.  
 

14. Liitteet  
 

Visit Joroinen ry:n Säännöt  
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15. Allekirjoitukset  
  

Tätä Sopimusta on laadittu ja allekirjoitettu yksi (1) kappale kullekin Osapuolelle, eli yhteensä 
kolme (3) kappaletta.  

 

 

Visit Joroinen ry   

 

_________________________  _________________________ 

 

 

_________________________ 

 

 

Joroisten Oma Osuuskunta 

 

_________________________  __________________________ 

 

Joroisten kunta 

 

________________________  __________________________ 


