Yhdistyksen säännöt
Nimi: Kraatterijärven toimijat ry
Kotipaikka: Lappajärvi
Osoite: c/o Järvinen Elina, Koskenvarrentie 122, 62900 Alajärvi
Rekisterinumero: 213.271
Y-tunnus: 3075772-5
Merkitty rekisteriin: 4.9.2014
1. Yhdistyksen nimi on Kraatterijärven toimijat ry
2. Yhdistyksen kotipaikka on Lappajärvi
3. Tarkoitus ja toiminta
Kraatterijärven toimijat ry edistää Alajärven kaupungin, Lappajärven, Vimpelin, Evijärven ja Soinin
kuntien, sekä niiden ympäristökuntien, sekä niissä toimivien yritysten ja yhteisöjen yleisiä ja
yhteisiä toimintaedellytyksiä erityisesti matkailun alalla.
Kraatterijärvellä tarkoitetaan Lappajärveä sekä sitä ympäröivien kuntien muodostamaa
maantieteellistä aluetta. Lappajärvi sai alkunsa arviolta 77.800.000 vuotta sitten meteoriitin
törmäyksestä. Kosmisella nopeudella maahan syöksynyt meteoriitti oli noin 1, 6 kilometrin
kokoinen ja moninkertaisen ydinräjähdyksen verrattavalla voimalla muodostui kraatteri, johon
aikanaan syntyi Lappajärvi. Järvi on yksi maailman suurimmista ja Euroopan suurin
kraatterijärvi. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alueen eri toimijoiden yhteistoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-tuo esille alueen ainutlaatuisuutta ja sen syntyhistoriaa ja houkuttavuutta matkailun kannalta
-kehittää alueen toimijoille yhteisen toimintamallin: Kraatterijärvi-toimintamallin
-järjestää ja osallistuu alueen kehittämiseen liittyviin tilaisuuksiin
-on yhteistoiminnassa kuntien kanssa, tekee esityksiä ja aloitteita
-hallinnoi, suunnittelee, tuottaa ja ylläpitää aineistopankkia alueen toimijoiden käyttöön
-jakaa jäsenilleen tietoa, tiedottaa sekä järjestää yhteisiä kokouksia yhteistoiminnan
edistämiseksi
4. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous päättää
vuosittain. Lisäksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa
toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistys voi hakea ja anoa avustuksia sekä apurahoja eri tahoilta.
Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys voi palkata omaa ja/tai ulkopuolista henkilökuntaa.
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä kunnat, oikeuskelpoiset yritykset,
yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, seurat sekä muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja henkilöt.
Lisäksi yhdistykseen voi liittyä kannatusjäseniä.
Yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenen
erottamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous 2/3 enemmistöpäätöksellä. Silloin kun
erottaminen perustuu jäsenmaksuvelvoitteen laiminlyöntiin, päättää asiasta yhdistyksen hallitus
kokouksessaan.
5. Jäsenten velvollisuudet muodostuvat jäsenmaksuvelvoitteesta. Varsinaisen jäsenen ja
kannatusjäsenen jäsenmaksun suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle ja
maksuaikataulun päättää ja vahvistaa yhdistyksen varsinainen kokous. Jäsenmaksukannosta
vastaa yhdistyksen hallitus.

6. Jäsenten oikeutena on osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla valituksi
yhdistyksen toimielimiin. Kannatusjäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen varsinaisissa
kokouksissa. Äänioikeutta yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa voivat käyttää yhdistyksen
varsinaiset jäsenet.
7. Hallitus muodostuu syyskokouksen päätöksen mukaisesti puheenjohtajan lisäksi kuudesta (6)
kymmeneen (10) jäsenestä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita yhdestä (1) viiteen (5) varajäsentä.
Yhdistyksen hallituksen toimintakausi on 1. 1.-31.12. välinen aika. Hallituksen toimikausi on kaksi
(2) vuotta. Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet ovat erovuoroisia. Varajäsenet valitaan
vuosittain.
8. Yhdistyksen toiminnantarkastajat/ tilintarkastajat. Yhdistys antaa toiminnantarkastajan/
tilintarkastajan tehtävät tilintarkastusyhteisölle. Toiminnantarkastajan/ tilintarkastajan ja
varatoiminnantarkastajan/ varatilintarkastajan toimikausi on yksi 1 vuosi ja toimikausi alkaa 1.1.
lukien.
9. Yhdistyksen tilikausi on 1.1-31.12. välinen aika.
10. Yhdistyksen varsinainen kokous järjestetään kahdesti vuodessa. Syyskokous järjestetään
marraskuun loppuun mennessä jolloin:
-vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus ja maksuaikataulu
-valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja, seuraavan kauden hallituksen jäsenet erovuoroisten
tilalle ja varajäsenet
-päätetään seuraavan vuoden talousarviosta
-päätetään seuraavan vuoden toiminnan painopistealueista talousarvion mukaisesti
-esitellään toimintavuoden tapahtumakalenteri sekä päätetään osallistumisesta toimintavuoden
aikana järjestettäviin tapahtumiin, kuten messuille jne.
-asetetaan tarvittaessa painopistealueiden mukaiset työryhmät markkinointiin sekä muihin
toimintavuoden toimintoihin
-valitsee toiminnantarkastajan/ tilintarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan/
varatilintarkastajan
Lisäksi kevätkokous järjestetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä, jolloin:
-vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
-päätetään hallituksen vastuuvapaudesta
11. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjeellä, sähköpostilla tai muulla yhdistyksen
käyttöönsä valitsemalla sähköisellä tiedotusjärjestelmällä. Kokouskutsu lähetetään viimeistään
kahta (2) viikkoa ennen kokousta.
12. Yhdistys voidaan purkaa, jos siitä tehdään päätös kahdessa perättäisessä yhdistyksen
varsinaisessa kokouksessa enemmistön (2/3) päätöksellä. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen
varat ohjataan varsinaisen kokouksen päätöksen mukaisesti alueen matkailun kehittämiseen.
13. Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
molemmat erikseen
14. Ylimääräinen yhdistyskokous
Ylimääräinen yhdistyskokous pidetään, milloin aikaisempi kokous on niin päättänyt tai hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai1/10 äänioikeutetuista jäsenistä siitä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten vaatii. Koollekutsu tapahtuu varsinaisen kokouskutsun mukaisesti.

