
 

VISITSALO SÄÄNNÖT 

1. Yrityksen nimi  

Yrityksen markkinointinimi on VisitSalo, virallinen nimi on Salon Seudun Matkailun Kehitys Oy. 

2. Toiminnan tarkoitus 

VisitSalon tarkoituksena on kehittää Salonseudun matkailualueella toimivien yritysten 

toimintaympäristöä, lisätä alueen kansainvälistä ja kansallista vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta 

sekä kasvattaa matkailusta saatavaa tuloa ja työllisyyttä siten, että yritysten edut otetaan 

huomioon kestävällä tavalla. 

Aluetta myydään ja markkinoidaan yhtenä kokonaisuutena yhteistyössä kaikkien 

matkailutoimialalla olevien yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa 

 
Matkailutuotteet ovat laadukkaita, nojaavat alueen vahvuuksiin ja laajaan yhteistyöhön yrittäjien 

välillä. 

 

VisitSalo on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Kaikki ylijäämä käytetään alueen matkailun 

edistämiseen. 

 

Käynnitysvaiheessa Astrum Keskuksen osuus on 70% ja muiden toimijoiden 30%. Toiminnan 

kehittyessä suhde voi muuttua. 

 

Toimintansa tukemiseksi VisitSalo kerää varoja jäsen- ja kannatusjäsenmaksuina, ottamalla vastaan 
lahjoituksia, solmimalla sponsorointisopimuksia sekä hakemalla avustuksia julkisyhteisöiltä. Lisäksi 

VisitSalo voi periä komissiota välittämästään myynnistä. 

 

3. VisitSalon ensimmäisen toimintavuoden painopistealueet ovat toiminnan tehokas käynnistäminen, 

kotimaan markkinoinnin tehostaminen ja jäsenpohjan laajentaminen. 

4. Matkailutoimikunta 

 

VisitSalon toimintaa koordinoi matkailutoimikunta, joka koostuu 8-12 jäsenestä. Toimikunta 

valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikunnan jäsenet valitaan 
kahdeksi vuodeksi siten, että ensimmäisen toimikunnan jäsenistä on puolet puheenjohtajaa lukuun 

ottamatta erovuorossa kauden jälkeen. Toimikunnan kokoonpano pyritään pitämään 

mahdollisimman laajana, jotta mukana on vähintään yksi jäsen Astrum Keskuksesta, Teijon alueelta, 

majoitusalalta, pienyrityksestä, kaupan alalta, ravintola-alalta ja ohjelmapalveluyrityksestä. 

 

5. Jäsenyys 

 

VisitSalon varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Salonseudulla asuva henkilö, liikeitoimintaa harjoittava 

luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 

 
Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 

Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta. 

 

      __________ 



VisitSalon jäsenyyden vahvistaa matkailutoimikunta. Jäsenrekisteriä ylläpitää VisitSalo. 

 

Jäsen voi erota VisitSalosta määräaikaisen sopimuksen päättyessä tai vuoden kuluttua siitä, kun on 

jättänyt kirjallisen eroanomuksen toimikunnalle. 

 

Jäsen voidaan erottaa VisitSalosta toimikunnan yksimielisellä päätöksellä, jos jäsen on jättänyt 

erääntyneen jäsenmaksun maksukehotuksesta huolimatta maksamatta tai on menettelyllään 

VisitSalosa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut VisitSalon tai sen toiminnan ja 

tarkoituksen toteutumista tai on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on liittyessään 
sitoutunut. Jos matkailutoimikunta em. syistä erottaa jäsenen, on jäsenen maksettava jo 

erääntyneet maksut sekä eroamisvuoden jäsenmaksu VisitSalolle. 

 

Matkailutoimikunta määrittää jäsenmaksujen suuruuden. Ylimääräinen jäsenmaksu voidaan 

määrätä kattamaan vuosittaisia, odottamattomia kustannustason noususta aiheutuvia 

kustannuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      __________ 


