


Liittokokouspäätökset 2022

▪ Liiton jäsenmaksu on vuonna 2023 15 euroa (nousee 2 euroa).

▪ Liittokokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla.

▪ Liittokokous päätti ottaa käyttöön rinnakkaisjäsenyyden

mahdollisuuden liitossa ja jäsenyhdistyksissä.  

”Rinnakkaisjäsenyyden mallin käyttöönotto voi tarjota yhdistykselle mahdollisuuden 
saada lisää jäseniä. Malli voi madaltaa jäsenmaksun muodostamaa kynnystä niille 
yhdistyksille, jotka haluavat hakea liiton jäseneksi. Siten rinnakkaisjäsenyyden mallin 
käyttö voi vahvistaa koko järjestöä, jos liittoon liittyy uusia jäsenyhdistyksiä.

Rinnakkaisjäsenyysmallin tavoitteena on pienentää liiton nykyisen, aikanaan 
paikallisyhdistyksiä varten luodun jäsenmaksumallin aiheuttamaa ongelmaa 
sellaisille suurehkoille jäsenyhdistyksille, joilla on paljon henkilöjäseniä, ja joiden 
henkilöjäsenet ovat tyypillisesti jäseniä myös muissa liiton jäsenyhdistyksissä. 
Tällaisista jäsenyhdistyksistä esimerkki on Me Itse ry.”



Mitä tarkoittaa rinnakkaisjäsenyys 
yhdistyksessä?

▪ Tukiliiton jäsenyhdistyksissä voi olla:

varsinaisia jäseniä

rinnakkaisjäseniä 

kannatusjäseniä

▪ Rinnakkaisjäsen maksaa jäsenyhdistyksen jäsenmaksun 
normaalisti ja on täysivaltainen yhdistyksen jäsen.

▪ Rinnakkaisjäsen maksaa liiton jäsenmaksun 15 euroa vain 
yhden Tukiliiton jäsenyhdistyksen kautta.

▪ Liiton toiminnassa, esim. liittokokouksessa, rinnakkaisjäseniä ei 
lasketa yhdistyksen jäsenmäärään.



▪ Jokainen jäsenyhdistys tekee päätöksen, ottaako 
rinnakkaisjäsenyyden käyttöön.   

▪ Liitto suosittelee yhdistyksille rinnakkaisjäsenyyden 
mahdollisuuden tarjoamista jäsenille. 

▪ Rinnakkaisjäsenyys jäsenyhdistyksissä on mahdollista 1.1.2023 
alkaen. Rinnakkaisjäsenyyden voi ottaa myös vuonna 2024.

▪ Jäsenyys vaihdetaan rinnakkaisjäsenyydeksi, jos henkilö haluaa 
ja on jäsenenä useammassa Tukiliiton jäsenyhdistyksessä.

▪ Uudet jäsenet voivat valita rinnakkaisjäsenyyden, jos se on 
yhdistyksessä otettu käyttöön ja on jo jossakin yhdistyksessä 
varsinaisena jäsenenä.

▪ Henkilö voi halutessaan olla varsinaisena jäsenenä 
useammassa yhdistyksessä.



Mitä yhdistyksen tarvitsee tehdä?

▪ Yhdistysten kannattaa ottaa rinnakkaisjäsenyys pikaisesti 
hallituksen/johtokunnan mietittäväksi.

▪ Jos päätetään ottaa yhdistykselle, pitää tehdä sääntöuudistus 
ja lähettää se Patentti- ja rekisterihallitukselle. 

▪ Liiton jäsenpalvelu tarvitsee tiedon jäsenmaksusta ja 
rinnakkaisjäsenyyden mahdollisuudesta 
(jasenpalvelu@tukiliitto.fi), ajankohta tiedotetaan 
myöhemmin. 

▪ Yhdistyksen tiedottaa asiasta jäsenilleen.

▪ Käyttää tätä(kin) jäsenhankintakampanjassaan? 

▪ Kotisivuilla tietoa yhdistyksille 
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/yhdistysten-
kayttoon/yhdistystoiminta-ja-saannot/

mailto:jasenpalvelu@tukiliitto.fi
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/yhdistysten-kayttoon/yhdistystoiminta-ja-saannot/


Mitä liitto tekee?

▪ Tiedottaa jäsenyhdistyksiä rinnakkaisjäsenyyden 
mahdollisuudesta elo-syyskuussa.

▪ Päivittää yhdistysten mallisäännöt ja hyväksyttää ne PRH:lla
elo-syyskuussa.

▪ Uudistaa jäsenrekisterin ja palvelukuvaukset Jäsenrekisterin 
palvelukuvaus 
https://www.tukiliitto.fi/uploads/2021/11/4b8aba62-
palvelukuvaus-keskitetty-jasenmaksupalvelu-paivitetty-
11112021.pdf

▪ Kotisivuilla tietoa yhdistyksille 
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/yhdistysten-
kayttoon/yhdistystoiminta-ja-saannot/

▪ Viestii potentiaalisille yhdistysjäsenille tulleesta muutoksesta

https://www.tukiliitto.fi/uploads/2021/11/4b8aba62-palvelukuvaus-keskitetty-jasenmaksupalvelu-paivitetty-11112021.pdf
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/yhdistysten-kayttoon/yhdistystoiminta-ja-saannot/

