SÄÄNNÖT

1§

NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry (MSM ry) ja sen
kotipaikka on Mikkelin kaupunki.

2§

TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää Mikkelin seudun matkailun ja
vapaa-ajan asutuksen yleisiä edellytyksiä ja kuntien ja matkailuelinkeinon
yhteistoimintaa.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
1. tuottaa alueesta ja sen matkailupalveluista tiedotus- ja neuvontamateriaalia
monipuolisesti eri kanaviin
2. markkinoi aluetta ja alueen matkailupalveluja kotimaassa ja ulkomailla
3. koordinoi kehittämishankkeita
4. toimii muilla näihin verrattavilla tavoilla alueensa matkailun ja vapaa-ajan
asutuksen edistämiseksi
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja toimenpanna
asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen
ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa
muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3§

JÄSENET
Yhdistyksen jäseniksi ovat oikeutettuja pääsemään kunnat, liikeyritykset,
yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeustoimikelpoiset
yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen
hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

4§

JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen
vuosikokous.. Jäsenmaksu on erisuuruinen eri jäsenryhmillä.

5§

HALLINTOELIMET
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana
elimenä on hallitus.

6§

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokouksiin jäsenet ovat oikeutettuja lähettämään edustajia
seuraavasti. Kaikilla jäsenillä on vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6)
edustajaa: Mikkelin kaupungilla on kuusi (6) edustajaa, muilla jäsenkunnilla
kolme (3) edustajaa ja muilla yhdistyksen jäsenillä yksi (1) edustaja.
Kullakin edustajalla ja henkilöjäsenenä olevalla on kokouksessa yksi ääni.
Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi
vaaleissa arpa.
Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle
sähköpostitse ja alueen sanomalehdessä vähintään 14 päivää ennen kokousta
jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla osoitteella. Kutsussa on maininta
Vuosikokousasiat.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään touko-kesäkuussa hallituksen tarkemmin
määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.
Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää, milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai
jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ennakolta
ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen
pöytäkirjat, raportit ja toimintasuunnitelmat ovat kaikkien jäsenten vapaasti
luettavissa erikseen ilmoitettavassa sähköisessä osoitteessa.

7§

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. edellisen vuoden toimintakertomus
2. edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
3. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
4. seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen
5. seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruuden määrääminen
6. seuraavan vuoden talousarvion vahvistaminen
7. hallituksen jäsenten matkakorvausten ja kokouspalkkioiden sekä
tilintarkastajan palkkion vahvistaminen seuraavaksi toimintakaudeksi
8. hallituksen jäsenmäärän määrääminen joka toinen vuosi seuraaviksi
kahdeksi vuodeksi niissä rajoissa kuin 8 § määrittää
9. hallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi ja tarvittaessa uuden
puheenjohtajan valinta kesken kauden eronneen puheenjohtajan tilalle
10. hallituksen muiden jäsenten valinta joka toinen vuosi ja tarvittaessa uuden
jäsenen valinta kesken kauden eronneen jäsenen tilalle
11. tilintarkastusyhteisön valinta, valitun tilintarkastusyhteisön piiristä
vastuunalaisen tilintarkastajan tai kahden auktorisoiden tilintarkastajan ja
heidän varatilintarkastajien valinta
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen
haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8§

YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon
kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 8 ja enintään 15 jäsentä ja heille kullekin
henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että siinä
on 3 jäsentä Mikkelin kaupungista, 1 jäsen kustakin jäsenkunnasta sekä
vähintään kaksi ja enintään viisi jäsentä alueen matkailuyrityksistä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on
päätösvaltainen kun puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Mukaan luettuna
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallitus valitsee itselleen sihteerin, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen.
Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Hallitus voi tarvittaessa perustaa toimikuntia ja työryhmiä valmistelemaan
asioita yhdistyksen päätöksentekoa varten. Hallitus päättää kunkin työryhmän
tehtävistä ja oikeuksista.

9§

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on:
1. Suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
2. Valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
3. Laatia toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus sekä toimintakertomus ja
tilinpäätösasiakirjat
4. Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panna toimeen
kokousten päätökset
5. Ottaa ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtajan ja muut toimihenkilöt sekä
päättää heidän tehtävistään ja palkkaeduistaan. Tätä tehtävää voi hallitus
erillispäätöksellään siirtää muiden toimihenkilöiden osalta toimitusjohtajalle.
Tai vaihtoehtoisesti neuvotella ja hyväksyä ostopalvelusopimus
yhdistyksen tehtävien hoidosta ulkopuolisen tahon kanssa.
6. Päättää 8 §:ssä mainittujen toimikuntien ja työryhmien asettamisesta,
niiden jäsenten valitsemisesta ja toimintaohjeiden antamisesta
7. Suorittaa muut näissä säännöissä mainitut tai hallitukselle annettavat
tehtävät

10 §

NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä yhdistyksen toimitusjohtajan kanssa tai

jompikumpi heistä yhdessä niiden henkilöiden kanssa, joilla on siihen
hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

11 §

TILIKAUSI JA TILINTARKASTAJAT
Tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä
hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme
viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

12 §

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi. Liikeyrityksien, yksityisten henkilöiden, ja
rekisteröityjen yhdistyksien jäsensuhde päättyy kyseisen vuoden lopussa, jos
eroilmoitus on tehty elokuun loppuun mennessä. Muussa tapauksessa
jäsenyys loppuu 12 kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Kuntajäsenen
jäsenyys loppuu aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua eroilmoituksen
tekemisestä seuraavan vuoden alusta lukien.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä, kieltäytyy
noudattamasta sen toimielinten päätöksiä tai menettelyllään vahingoittaa
yhdistyksen toimintaa. Erottaminen astuu voimaan erottamispäätöstä
seuraavan kalenterivuoden lopussa, mikäli hallitus ei sovi toisin erotettavan
osapuolen kanssa. Yhdistys katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos
jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta laskun eräpäivästä seuraavan
12 kuukauden aikana.

13 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä kahdessa peräkkäisessä, vähintään
kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa,
joissa kumpaisessakin kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3)
kokouksessa annetuista äänistä muutosta kannattaa.
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen vähintään
kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävän yhdistyksen kokouksen
yhtäpitävät päätökset, joissa kumpaisessakin kokouksessa vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista.
Jos yhdistys purkautuu, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella purkautumisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat
käytetään samaan tarkoitukseen. Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun
purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.

14 §

Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan
voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

