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Tiedoksi seurojen puheenjohtajille, sihteereille ja
rahastonhoitajille
JÄSENMAKSURAKENNE JA YLEISET
LINJAUKSET UUDISTUKSEN TOIMEENPANOSTA

1 Jäsenmaksulaskutus muuttuu
Karjalan Liitto on päättänyt vuoden 2017 liittokokouksessa siirtyä keskitettyyn
jäsenmaksulaskutukseen. Päätöksen mukaisesti liittohallitus on toimeenpannut laskutusmuutosta;
teknisiä valmiuksia yhteistyössä jäsenrekisterin tuottajan Kehätiedon kanssa, sääntöjen tarkistusta
pieneltä osin, vastuuhenkilöiden koulutusta sekä hallinnollisia muutoksia esim. jäsenmaksujen
kirjautumiseen ja jäsenmaksujen tilityksen valmistelua. Elokuussa 2020 liittokokous päätti vielä
pienestä sääntömuutoksesta uudistuksen osalta. Liiton säännöt ovat Patentti- ja
rekisterihallituksessa (PRH) vahvistettavana ja todennäköisesti tulevat voimaan lähiviikkojen aikana.
Uudistus astuu voimaan vuodesta 2021. Liittokokous päätti tulevalle liittokokouskaudelle 2021-2023
henkilöjäsenmaksuksi 20€. Piirien jäsenmaksut päätetään heidän omissa syyskokouksissaan
vuosittain ja piirien puheenjohtajat ilmoittavat ne suoraan rekisteriin vietäviksi järjestösihteeri Ida
Pöyhöselle 30.11.2020 mennessä. Myös jäsenseurojen tulee lisätä seuran tilitiedot ja seuraavan
vuoden jäsenmaksu jäsenrekisteriin 30.11.2020 mennessä.
Uusi keskitetty jäsenmaksulaskutus kohtelee jäsenseuroja ja jäseniä oikeudenmukaisesti ja
tasapuolisesti siten, että jokainen jäsen saa ulkoasultaan samannäköisen laskun Karjalan Liitosta.
Laskussa on huomioitu kaikki jäsenyhteisöt, joissa hän on jäsenenä. Jäsenseuroilla, piireillä ja
liittoyhdistyksillä on erilaisia jäsenmaksuja. Jäsenrekisterimme mahdollistaa tämän kaiken
kokoamisen yhteiselle laskulle, jossa yhteissummaksi kertyy jäsenen kaikkien jäsenseurojen ja Liiton
jäsenmaksu. Tämä on myös merkittävä jäsenetu taloudellisesti jäsenseuroille, jäähän seuroilta pois
mm. postituskulut, pankkipalveluiden suoritekohtaiset palvelumaksut. Jäsenmaksulaskutuksen
uudistus on osa laajempaa järjestöllistä uudistusta, jossa myös parannetaan jäsenpalveluita ja
aktivoidaan paikallisyhdistysten toimintaa sekä tiedotuksellisesti saamme rekisteriä hyödynnettyä
entistä laajemmin. Uudistusta on valmisteltu vuosia ja kustannuksiakin on muodostunut
merkittävästi.
Tähän kirjeeseen on koottu tietoja jäsenmaksunkäsittelyä varten jäsenseurojen, karjalaisseurojen
piirien, sukuyhteisöjen liiton sekä pitäjäyhdistysten liiton syksyn 2020 kokouksiin sekä
vastuutoimijoiden työohjeeksi. Materiaalista löytyy myös aikataulut ja ohjeet syyskokouksissa
käsiteltävistä asioista jäsenmaksulaskutukseen liittyen. Mikäli seuran kokoukset ovat vasta keväällä,
lisää jäsenrekisteriin seurasi tämänhetkinen jäsenmaksu tilitietoineen 30.11.2020 mennessä.

2 Yleistä
Karjalan Liitolla on jäsenseuroja, jotka ovat jäseninä Karjalaisseurojen/Karjalan Liiton piireissä (14),
Sukuyhteisöjen liitossa (1), Pitäjäyhdistysten liitossa (1) sekä Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöissä
(1). Säätiöitä jäsenenä Liitossa on 24 kpl, sekä ryhmä muita jäsenyhteisöjä. Jäsenrekisterissä
jäsenyhteisöjä on yhteensä 349 kpl. Uudistus koskee kaikkia näitä seuroja, piirejä ja liittoyhdistyksiä.
Liittokokouksessa on hyväksytty uusi jäsenmaksulaskutusmalli, joka muodostuu seuraavista
jäsenmaksuosista:
•
•
•

jäsenseuran itsenäisesti päättämästä seuran jäsenmaksusta
piirien päättämästä omasta jäsenmaksuosuudesta
liittokokouksen päättämästä seuraavan liittokokouskauden liiton
henkilöjäsenmaksusta/vuosi

Uuteen laskutukseen siirrytään vuoden 2021 alusta alkaen.
Uuden laskutusjärjestelmän käyttöönoton periaatteet on hyväksytty liittohallituksen kokouksessa.
Kaikki vanhat jäsenmaksulaskutuksen perusteet poistuvat tämän uudistuksen myötä.
Yhdistykset päättävät omasta jäsenmaksustaan syyskokouksissa itsenäisesti sääntöjensä mukaan.

3 Jäsenmaksujen laskutus siirtyy uuteen keskitettyyn
järjestelmään nykyisessä jäsenrekisterissämme
Laskutusuudistus muokkaa jäsenrekisteriä monipuolisemmaksi jäsenseurojen ja jäsenten yhteiseksi
jäsenpalvelukanavaksi. Jäsenrekisterin ja -laskutuksen lisäksi kehitämme ja etsimme uudenaikaisia
ratkaisuja sekä mahdollisuuksia viestinnän, vaikuttamisen ja online-palveluiden saralla.
Vuoden 2021 jäsenlaskutus hoidetaan jatkossakin Kilta-jäsenrekisterimme järjestelmän kautta.
Laskutusta automatisoidaan mahdollisimman paljon, laskut toimitetaan jäsenelle helmikuussa
ilmestyvän Karjalan Kunnaat -lehden mukana. Lehti ja jäsenmaksulasku pakataan suoraan
painotalossa muovin sisään ja toimitetaan jäsenelle. Jos seura toimii jäsenen laskun maksajana,
lasku lähetään liitosta seuralle.
Jäsenmaksuissa erityistä huomiota toivotaan edelleen kiinnitettävän jäsenrekisterin tietoihin, joiden
ajantasaisuudesta vastaa ensisijaisesti jäsen. Käytännössä tiedoista vastaa jäsenseuran
jäsenrekisterin ylläpitäjä jäsenen ilmoituksen pohjalta. Jäsenseuran tulee huolehtia säännöllisesti
siitä, että jäsenten tiedot jäsenrekisterissä ovat oikein ja ajan tasalla.
Jäsenrekisterissä jäsenseuran rekisterinhoitaja voi tarkistaa itse jäsentietoja oman seuran
jäsenistään. Päästäkseen kirjautumaan jäsenrekisteriin, seuran vastuuhenkilöllä tulee olla
käyttäjätunnukset rekisteriin, tunnukset saa järjestösihteeri Ida Pöyhöseltä Liitosta. Omissa tiedoissa
jäsenseura voi täydentää jäsentietoja, katsoa jäsenmaksukertymää, seurata jäsenmaksutilityksen
tilannetta ja huolehtia jäsenmaksurästilistasta. Näitä kannattaa nostaa esille yhdistysten omassa
jäsentiedotuksessa, jotta jäsenet itse osallistuisivat mahdollisimman paljon tietojen ajan tasalla
pitämiseen.

4 Jäsenmaksujen rakenne ja jäsenlajivaihtoehdot
Jäsenmaksu koostuu jäsenseurojen, piirien ja liittokokouksen päättämästä henkilöjäsenmaksusta.
Täysi-ikäiseltä jäseneltä peritään sääntöjenmukaisesti päätetty jäsenmaksu. Liitto ei peri
jäsenmaksua jäsenmaksuvuonna 18 vuotta täyttäneiltä, eikä tätä nuoremmilta jäseniltä. Seuran
jäsenmaksusta on seuran omalla päätöksellä voitu vapauttaa jäsen jäsenmaksuvelvoitteesta. Seuran
hallituksen on pidettävä luetteloa (jäsenrekisteriä) seuran jäsenistä, erilaiset jäsenlajit
mahdollistaen.

4.1 Varsinainen jäsen
Jäsen, jolta laskutetaan seuran, piirin ja liiton jäsenmaksuosuudet.

4.2 Ainais-/kunniajäsen
Jäsen, jolta ei laskuteta seuran jäsenmaksuosuutta. Jäsenrekisteriin tulee heidän osaltaan merkitä
maksajaksi joko seura, jolloin liiton osuudesta lähetetään seuralle lasku tai ainais-/kunniajäsen itse,
jolloin liiton jäsenmaksun osuus laskutetaan jäseneltä. Seuran on tarkoituksenmukaista päättää
heidän osaltaan yhtenäisistä käytännöistä.

4.3 Jäsenehdokas
Henkilö, joka ei vielä ole Liiton jäsen, vaan on mahdollinen uusi jäsen. Jäsenehdokkuus mahdollistaa
sen, että Liitto voi tarjota jäsenkampanjoita jäsenehdokkaille. Jäsenehdokkaille ei lähetetä laskua
ennen kuin heidät on muutettu varsinaisiksi tai ainais-/kunniajäseniksi.
Tarkistakaa, että seuranne tietosuojaseloste sekä rekisteriseloste ovat ajan tasalla. Selosteet
mahdollistavat henkilöiden kirjaamisen jäsenrekisteriin eri jäsenlajeilla.

5 Jäsenmaksujen laskutus ja tilitykset seuroille
Jäsenmaksujen laskutus tapahtuu yhdessä erässä. Jäsenmaksulasku toimitetaan helmikuussa 2021
Karjalan Kunnaat -lehden mukana jäsenelle jäsenrekisteriin merkityillä yhteystiedoilla.
Rästilaskut lähetetään kahden ja neljän viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä, minkä jälkeen
maksamattomista laskuista huomautetaan puheenjohtajaa/sihteeriä tai jäsenyyksistä vastaavaa
jäsenseuran toimihenkilöä. Lähetettävään rästilaskuun lisätään käsittelymaksu 5€.
Jäsenmaksuista lähetään jäsenille vuonna 2021 paperilaskut. Sähköpostilaskua, e-laskua tai sähköistä
laskutusta valmistellaan yhtenä kehitystyönä ja tulevaisuudessa ne tulevat vaihtoehdoksi.
Jäsenmaksutilitys tehdään piireille ja seuroille 4. krt vuodessa; Maaliskuussa, toukokuussa,
syyskuussa ja lokakuussa.

6 Ajankohtaiset ohjeet syksylle 2020

Karjalan Liiton kaikkiin jäsenetuihin ja jäsenpalveluihin ovat oikeutettuja vain ne jäsenrekisteriin
merkityt jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuosittain.
Mikäli jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksua, häneen tulee olla yhteydessä jäsenseuran
toimesta. Ellei hän aio suorittaa jäsenmaksua, on seuran hallituksella oikeus erottaa hänet.
Jäsenet, jotka ovat laiminlyöneet jäsenmaksuvelvollisuuden eivätkä ole itse ilmoittaneet erostaan,
tulee erottaa sääntöjen määräämällä tavalla. Järjestelmä lähettää rästilaskuja
jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyöneille automaattisesti kaksi kertaa, mutta yhdistyksen
velvollisuus on tehdä jatkotoimia, ellei maksuja kuulu.
Jäsenyyden lakkaaminen ja rekisteristä poistaminen tulee ilmoittaa Liittoon järjestö- ja
kulttuurisihteeri Ida Pöyhöselle.
Jokaisessa jäsenseuran, piirien syyskokouksissa tulee päättää jäsenmaksu suuruudesta osana
kokonaisjäsenmaksua.

7 Jäsenmaksuasioiden tavoiteaikataulu v. 2020-2021
1. Jäsenseurojen ja piirien maksuperusteet ja sekä tilitiedot lisättynä rekisteriin viimeistään
30.11.2020
2. Kuolleiden jäsenten anonymisointi sekä passiivisten kuntien ja kaupunkien poisto rekisteristä
viimeistään 30.11.2020
3. Jäsentiedot jäsenrekisteriin ajan tasalle viimeistään 31.12.2020
4. Rekisterissä olevien vain seurojen jäsenten jäsenyyksien passivointi ja poisto rekisteristä
31.12.2020
5. Karjalan Liiton viralliset jäsenmääräluvut jäsenmaksulaskutuksen pohjaksi 1.1.2021. Jatkossa
jäsenraportit saadaan rekisteristä tarpeen mukaan.
6. Väestörekisterin kanssa ristiinajo kuolleista jäsenistä viimeistään 15.1.2021
7. Jäsenmaksulaskut lähetetään 4.2.2021
8. Jäsenmaksulaskut vastaanottajilla viimeistään 11.2.2021
9. Jäsenmaksun eräpäivä 25.2.2021
10. Pankkitapahtumat haetaan päivittäin pankista maksurekisteriin. Jäsenmaksutieto
(maksettu/ei) on mahdollista seurata päivittäin. Täydellisen jäsenmaksutilanteen saa
rekisteristä eräpäivän jälkeen pankkipäivien viive huomioiden.
11. Jäsenmaksujen 1. tilitykset maksetaan jäsenseuroille ja piireille kokonaan maksetuista
jäsenmaksuista 8.3.2021
12. Jäsenmaksu 1. rästilaskut lähtevät 11.3.2021 - 2. rästilaskut lähtevät 25.3.2021.
13. Jäsensihteeri/vastaava voi seurata oman seuran jäsenmaksukertymää ja rästilistan tilannetta
jäsenrekisteristä.
14. Uudet jäsenet liitetään Liiton jäsenrekisteriin sitä mukaa, kuin he liittyvät. Ensimmäinen
lasku lähetetään seuraavassa laskutuserässä. Marraskuusta alkaen liittyviltä ei veloiteta
kuluvan vuoden jäsenmaksua.
15. Jäsenkortit maksaneille jäsenille lähetetään Karjalan Kunnaiden mukana toukokuulla (perillä
viimeistään 20.5.2021).
16. Jäsenmaksujen 2. tilitykset maksetaan jäsenseuroille ja piireille kokonaan maksetuista
jäsenmaksuista viimeistään 20.5.2021.

17. Vuoden mittaan liittyville uusille jäsenille jäsenkortit lähetetään heti, kun
jäsenmaksusuoritus on todennettu. Kuitenkin niin, että postitus kootaan isompiin eriin.
18. Jäsenmaksujen 3. tilitykset maksetaan jäsenseuroille ja piireille kokonaan maksetuista
jäsenmaksuista viimeistään 6.9.2021.
19. Jäsenmaksujen 4. tilitykset maksetaan jäsenseuroille ja piireille kokonaan maksetuista
jäsenmaksuista viimeistään 31.10.2021.
20. Jäsenmaksujen tilitykset jäsenseuroille ja piireille osittain maksetuista (alle 100%)
jäsenmaksuista maksetaan viikolla 49. Näistä osittain maksetuista jäsenmaksuista tilitetään
asianomaiselle jäsenseuralle 70%, kuitenkin enintään seuran jäsenmaksun suuruuden verran
ja Karjalan Liitolle 30% vähennettynä jäsenen piirikohtaisella jäsenmaksulla, joka osuutena
tilitetään ko. piirille.

Huom! Aikataulu on tavoitteellinen ja edellyttää etenemistä suunnitellusti. Mahdollisista
muutoksista tai poikkeamista tiedotetaan välittömästi uutiskirjeellä ja
sähköpostitiedotteilla jäsenseuroille. Kirjeen sisältö on tärkeä, joten luethan kirjeen
ajatuksella ja toimitat tätä kirjettä laajasti seurasi vastuuhenkilöille.
Punaiset kohdat aikataulussa ovat seuroja ja piirejä koskevia toimenpiteitä.

Lisätietoja antavat:
•

Jäsenrekisterin teknisten ohjeiden ja kirjausten osalta, järjestö- ja kulttuurisihteeri Ida
Pöyhönen
jasen@karjalanliitto.fi 09-72881716

•

Jäsenmaksulaskujen ja tilitysten osalta, taloussihteeri Vuokko Hallio
talous@karjalanliitto.fi 09-72881718

•

Jäsenmaksulaskun ja Karjalan Kunnaiden ilmestymisaikataulun osalta, viestintävastaava,
kulttuurituottaja Saija Pelvas
saija.pelvas@karjalanliitto.fi 09-72881715

•

Yleisesti kaikkien haasteiden ja kysymysten osalta, toiminnanjohtaja Pertti Hakanen
pertti.hakanen@karjalanliitto.fi 0500-505997

