
Visit Joroinen ry:n säännöt 
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Visit Joroinen ry ja sen kotipaikka on Joroinen. 
 
2. Toiminnan tarkoitus  
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yleishyödyllisessä tarkoituksessa. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Joroisten matkailuelinkeinotoimintaa, muuta siihen liittyvää 
elinkeino- ja yritystoimintaa sekä yritysten toimintaympäristöä, lisätä Joroisten kansallista ja 
kansainvälistä tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta sekä parantaa yleisiä toimintaedellytyksiä siten, 
että kuntalaisten, kiinteistönomistajien ja yritysten yhteiset edut otetaan huomioon kestävällä 
tavalla. Yhdistys toimii yhteistyöelimenä joroislaisten yritysten kesken sekä yhteistyöelimenä 
muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.  
 
Yhdistys voi hankkia, omistaa ja myydä kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa voittoa. 
 
3. Jäsenet 

 
Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä joiden lisäksi yhdistyksessä voi olla kannattajajäseniä. 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä henkilö tai yhteisö.  
 
Kannattajajäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä henkilö tai yhteisö. 
 
Varsinaisella jäsenellä tai jäsenen edustajalla on äänioikeus ja puheoikeus yhdistyksen 
kokouksessa. 
 
Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta hänellä tai yhteisön edustajalla on puheoikeus 
yhdistyksen kokouksessa. 
 
Jäseneksi hyväksymisestä on ilmoitettava jäseneksi hakeutuville kirjallisesti. Jäsenrekisteriä 
ylläpitää yhdistyksen hallitus. 
 
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsen voi erota yhdistyksestä vuoden kuluttua siitä, kun hän on jättänyt erohakemuksensa 
yhdistyslain mukaisesti. Jäsenen on suoritettava kuitenkin kuluvan toimintavuoden jäsenmaksu. 
 
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
sääntöjen määräämän maksun maksukehotuksesta huolimatta maksamatta tai on menettelyllään 
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen toiminnan ja 
tarkoituksen toteutumista. Jos yhdistyksen hallitus em. syystä erottaa jäsenen, on jäsenen 



maksettava jo erääntyneet maksut yhdistykselle. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle 
jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on 
jäsenmaksun maksamatta jättäminen.  
 
5. Rahoitus 
 
Yhdistyksellä voi olla liittymismaksu, vuotuinen jäsenmaksu, ja kannattajajäsenmaksu. 
 
Varsinaisilla jäsenillä voi olla liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu. Kannattajajäsenellä voi olla 
liittymismaksu ja vuotuinen kannattajajäsenmaksu.  
 
Jäsenmaksun suuruus voidaan määrätä perustumaan kokonaan tai osittain jäsenen liikevaihdon 
suuruuteen. Maksu voidaan määrätä erisuuruiseksi riippuen jäsenen liikevaihdon määrästä, 
toimialasta tai jäsenen toimipaikan sijainnista. 
 
Maksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa  
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja liittymis-, jäsen-, kannattajajäsenmaksuina, 
ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja, solmimalla yhteistyösopimuksia sekä hakemalla 
avustuksia julkisyhteisöiltä ja muilta tahoilta. 
 
6. Hallitus 
 
Yhdistyksen hallituksessa on 3-7 varsinaista jäsentä.  
 
Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu 
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin. 
 
Hallituksen jäsenet valitaan 2 vuodeksi. Hallituksen jäsenten toimikaudet alkavat ja päättyvät 
yhdistyksen varsinaiseen syyskokoukseen, jossa valitaan hallituksen jäsenet. 
 
Yhdistykselle perustamiskokouksessa valitun hallituksen toimikausi on kuitenkin edellisestä 
poiketen kolme (3) vuotta, perustamiskokousta seuraavan kolmannen tilikauden päättävään 
yhdistyksen syyskokoukseen asti, jossa voidaan valita uusia hallituksen jäseniä. Kyseisellä 
toimikaudella hallituksen jäsenen valinneella taholla on oikeus nimittää uusi jäsen mahdollisesti 
eronneen jäsenen tilalle.   
 
Hallituksen tehtävänä on valmistella yhdistyksen toimintastrategia ja strategiasta johdettu 
budjetti. Lisäksi hallituksen tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksen asiat ja toimeenpanna 
päätökset sekä valvoa, että yhdistyksen tehtävät tulevat hoidetuiksi vahvistetun  
strategian ja budjetin mukaisesti. 
 
Yhdistyksellä voi olla toimitusjohtaja, toiminnanjohtaja tai muita toimihenkilöitä, jotka hallitus 
nimittää ja erottaa ja päättää heidän työehdoistaan ja toimintaohjeistaan. 
 
Hallitus voi valita 3-10 jäsenisen työtoimikunnan tai jaoston, jotka hallitus nimittää ja erottaa sekä 
päättää niiden toimintaohjeista. 



 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan  
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen  
jäsenistä sitä vaatii.  
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai  
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksin 
kertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 
 
7. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen ja tilinkäyttöoikeus 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai 
jompikumpi yhdessä yhdistyksen toimitusjohtajan tai toiminnanjohtajan kanssa. 
 
Yhdistyksen tilinkäyttöoikeuksista päättää yhdistyksen hallitus. 
 
8. Tilikausi ja tilintarkastaja 
 
Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12. 
 
Yhdistyksellä on yksi HT- tai KHT tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja, ellei 
tilintarkastajaksi valita tilintarkastusyhteisöä, jotka valitaan yhdistyksen syyskokouksesta alkavaksi 
vuodeksi kerrallaan seuraavaan syyskokoukseen asti.  
 
9. Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevät- ja syyskokous.  
 
Kevätkokouksessa käsitellään ainakin hallituksen laatima tilinpäätös, toimintakertomus,  
tuloslaskelma ja tase, esitetään tilintarkastajan lausunto tilinpäätöksestä, päätetään tilinpäätöksen  
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 
Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma, seuraavan 
toimintavuoden jäsen- ja muut sääntömääräiset maksut ja seuraavan toimintavuoden talousarvio. 
Lisäksi valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja 
valitaan hallituksen jäsenet. 
 
Molemmissa kokouksissa käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään 30 päivää 
ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat. 
 
Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille toimitetaan lähettämällä kokouskutsu  
jäsenen ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Kutsut varsinaisiin ja ylimääräisiin 
kokouksiin on toimitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta.  
 
Yhdistyksen kokouksessa voi käyttää äänivaltaa valtuutetun asiamiehen kautta.  
 
Kukaan ei ole kuitenkaan oikeutettu edustamaan enempää kuin kolmea jäsentä.  



 
Varsinaisella jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuksiaan viimeistään 14 päivää 
ennen kokouksen järjestämistä, ei ole äänioikeutta.  
 
Kukaan ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin 1/3 annetuista äänistä.  
 
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Sääntöjen  
muuttamiseen tarvitaan kuitenkin 2/3 ääntenenemmistö ja yhdistyksen purkamiseen 3/4 
enemmistö kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
10. Yhdistyksen toimintamuodon muuttaminen, purkautuminen tai lakkauttaminen 
 
Yhdistys voidaan muuttaa osakeyhtiöksi tai muuksi yhteisöksi. 
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen  
tullessa lakkautetuksi käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.  


