ILOMANTSIN MATKAILUYHDISTYS RY / JÄSENMAKSUEDUT
Ilomantsin matkailuyhdistys kokoaa yhteen ilomantsilaiset matkailun kanssa tekemisissä olevat
osapuolet. Yhteistyö lisää elinvoimaa, näkyvyyttä, tunnettuutta, laatua ja yritysten
asiakasmäärää. Liiketoiminta kehittyy ja kasvaa.
Tervetuloa jäseneksi Ilomantsin matkailuyhdistykseen! Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä,
tukijäseniä ja kannattajajäseniä. Varsinainen jäsen maksaa jäseneksi liittyessään
jäsenmaksun lisäksi liittymismaksun.
Varsinainen jäsen jäsenmaksua vastaan:
• saa perustietonsa yhdistyksen Internet-sivuille erikseen kunakin vuonna sovittavalla
laajuudella sekä halutessaan raportin sivujen kävijäseurannasta
• on mukana tekemässä yhdessä ja yhteistyössä Ilomantsin alueen matkailun (yhdistyksen) kehittämis- ja markkinointisuunnitelmaa, sekä niitten toteutusta
• saa tiedotteita ja uutisia Ilomantsin Matkailuyhdistys ry:n markkinointitoimista ja toiminnasta
sekä matkailuyhdistyksen tietoon tulleista alan ajankohtaisista tapahtumista ja asioista
• saa mahdollisuuden olla esillä Ilomantsin matkailuyhdistyksen esitellessä aluetta
matkanjärjestäjille, toimittajille ja muille vastaaville tahoille
• hyödyntää Ilomantsin Matkailuyhdistyksen neuvottelemia sopimushintoja
• voi olla mukana tapahtumien toteutuksessa ja saada myös tätä kautta hyötyä omaan
toimintaansa
• käyttää äänioikeutta Ilomantsin Matkailuyhdistys ry:n kokouksissa
Toimenpidemaksulla varsinainen jäsen saa vapaavalintaisesti osallistua tapauskohtaisesti
sovittaviin markkinointitoimenpiteisiin mm.
• Kulttuurikulkijan Ilomantsi -toimintamallin suunnitteluun ja toteuttamiseen Kulttuurikulkijan
Ilomantsi – hankkeessa
• yhteismarkkinoinnin erillistoimenpiteisiin messuille ja myyntitapahtumiin
Tukijäsen saa jäsenmaksua vastaan:
• perustietonsa yhdistyksen Internet-sivuille erikseen kunakin vuonna sovittavalla laajuudella
sekä raportin sivujen kävijäseurannasta
• säännöllisesti tiedotteita ja uutisia Ilomantsin Matkailuyhdistys ry:n markkinointitoimista ja
toiminnasta sekä matkailuyhdistyksen tietoon tulleista alan ajankohtaisista tapahtumista ja
asioista
• käyttää puheoikeutta Ilomantsin Matkailuyhdistys ry:n kokouksissa
Kannattajajäsen saa jäsenmaksua vastaan:
• säännöllisesti tiedotteita ja uutisia tapahtumista Ilomantsissa sekä Ilomantsin
Matkailuyhdistys ry:n toiminnasta
Jäsenmaksulla katetaan yhdistyksen yleiskulut (kirjanpito, postikulut, kokouskulut, Internet-sivujen
ylläpito) ja muut perustoiminnot ja toimenpidemaksulla varsinainen jäsen osallistuu itse
valitsemiinsa toimenpiteisiin oman markkinointitarpeen ja – halun mukaan yhteismarkkinoinnissa
ja/tai Kulttuurikulkijan Ilomantsi – hankkeessa.

Ilomantsin Matkailuyhdistys ry / Jäsenmaksut 2015
150 € Liittymismaksu (varsinainen jäsen)
100 € Varsinainen jäsenmaksu
50 € Tukijäsenmaksu (ei äänioikeutta, puheoikeus, ei liittymismaksua)
50 € Kannattajajäsenmaksu (ei ääni, ei puheoikeutta, ei liittymismaksua)
Yhdistyksen jäsenyydet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Päätöksestä on ilmoitettava
jäseneksi hakeutuvalle kirjallisesti.
Jäsenrekisteriä ylläpitää yhdistyksen hallitus.

Jäsenhakemuslomakkeen ja yhdistyksen säännöt saat Ilomantsin matkailuyhdistys
ry:n hallituksen jäseniltä:

Hallitus 2015
****************
Puheenjohtaja
Kauko Puruskainen, Hattumaan Elämys Oy
Hallituksen jäsenet (henkilökohtaisine varajäsenineen) Harri Turunen, Hermannin Viinitila Oy
(Juha Hirvonen, Hirvola Onni Tmi); Maija Luostarinen, Ilomantsin Museosäätiö (Ulla
Vartiainen, Ilomantsin Museosäätiö); Eero Tuomisto, Möhkön Matkailuyhdistys (Tuija
Lauronen, Möhkön Matkailuyhdistys); Hannu Lappalainen, Tsipaniekka Oy / Ravintola
Parppeinpirtti (Soila Palviainen, Matkailu- ja ympäristövalmennus Entra Ky); Markku Litja,
Karelia Expert Oy (Heli Hulkko, Karelia Expert Oy); Anita Timonen, Maukkulan Mustikkamäki
Oy (Hilja Kekkonen, Käspunos).

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja Kauko Puruskainen
puh. 0400 273 671
kauko.puruskainen@taistelijantalo.fi
Sihteeri Heli Hulkko
puh. 0400 240 072
info@ilomantsi.com
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Heli Hulkko
Kalevalantie 13
82900 ILOMANTSI

