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Teemana jäsenyys 

• Tarvitaanko jäsenyyttä?

• Mitä jäsenyydellä tehdään?

• Jäsenyys on vanhanaikaista

• Mikä ihmeen jäsenyys – eikö tärkeintä ole liikkua ja urheilla?



Mikä on yhteiskunnan iso ongelma?

• Yksinäisyys, eriarvoistuminen, syrjäytyminen

• Demokratia on rikki, ei pystytä yhteisiin päätöksiin

• Individualismi (minä, minä, minä)  

• Valtiot sortuvat, kun kansalaisyhteiskunta ei toimi 

• Mitä huudetaan avuksi?  Yhteisöllisyyttä



Mikä on urheiluseura? 
• Pasi Koski kysyy: 

• Palvelulaitos

• Valintamyymälä

• Tuotantolaitos

• Me

• Perustuuko seuratoiminta yhteisöllisyyteen vain sopimuksiin? Mitä tapahtuu kun 
piimä kaatuu lattialle?



Organisaatioita

• Valtio ja kansalainen (objekti - perusoikeus)

• Yritys ja asiakas (objekti - vaadin)

• Yhdistys ja jäsen (subjekti – yhdessä päättäen, yhdessä tehden)

• Vapaat ryhmät (ei oikeushenkilö) – yksittäisen ihmisen vastuu ryhmän 
velvoitteista, ei jatkuvuutta – käytännössä ei sopimuskumppani



Etuja 

• Aatteellinen rekisteröity yhdistys on edellytys monelle edulle: 

• Yleishyödyllisyys verotuksessa (tulovero, alv, verohuojennus 
elinkeinotulosta, kiinteistöveron mahdollinen verovapaus)

• Talkootyön verotus

• Kulukorvaus ilman työsuhdetta 3000€ ja 20 päivärahaa

• Arpajaiset ja rahankeräys

• Kuluttajaturvallisuus

• Kunnan ja valtion suora tuki

• Myönteinen kuva (yhteissopimuksia, sponsoreita)



Mikä on aatteellinen rekisteröity yhdistys?

• Yhdistys on aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten perustettu 
yhteisö

• Toiminnan perustana on yhdistyksen säännöt

• Yhdistyksen rekisteröinti Yhdistysrekisteriin tuo oikeustoimikelpoisuuden

• Yhdistyksen asioista päättävät sen jäsenet 



Jäsenyys

• Yhdistyksen jäseninä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö

• Yhdistyksen jäsenenä ei voi olla perhe, koska se ei ole henkilö, yhteisö tai 
säätiö

• Jäsenyys sekoittuu toimintaan osallistuvaan ryhmän jäseneen



Jäsenyys

• Jäsenyyden synty: Jäseneksi haluavan tahdonilmaus ja seuran 
jäseneksiottopäätös

• Jäsenyyden päättyminen: Eroaminen, erottaminen tai eronneeksi katsominen

- määräaikaista jäsenyyttä ei ole



Yhdistyksen päätöksenteko

• Yhdistyksenkokous – jäsenet päättävät (äänioikeutetut jäsenet)

- sääntökirjaus: ”äänioikeus on jäsenillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa”

• Hallitus, johtokunta

• Jaostot, joukkueet

• Vanhempainkokoukset



Jäsenyyden suhde liikuntaan

• Ei tarvitse olla jäsen liikkuakseen

• Ei tarvitse liikkua ollakseen jäsen

• Ok strategian mukaisesti lisää jäseniä



Jäsenyys ja alle 15-v

• Yli 15-v äänivaltaisia jäseniä (ellei säännöissä ole toisin määrätty)

• Tehdään jäsenyys tutuksi nuorille ja annetaan jäsenelle hänelle kuuluva 
valta ja vastuu

• Alaikäisten vanhempien aktivointi jäseneksi

• Oma jäsenluokka, ei tarvitse olla liikkuja



Jäsenluettelo

• Jäsenen nimi ja kotipaikka

• Jäsenluettelo on eri asia, kuin rekisteri liikkujista

• Suomisport seurapalvelussa ryhmien hallinta ja jäsenyyksien hallinta on 
eriytetty 

• Edellyttää monelta seuralta toimintatavan muutosta

• Jäsenyys ei ole automaatio – ei synny automaattisesti, ei pääty automaattisesti



Yhteenveto

• Jäsenyys on kivijalka, jonka on oltava vahva

• Seurajäsenyyden on uudistuttava, mutta reunaehdot huomioiden

• To 14.11 klo 14.00 Sporttitalo 5.kerros sininen aula yhdistyslain 
muutoshanke 

• Seurakehittäjillä on iso rooli sivistystyössä
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