
Taustaa

• Taustaa
• Nykysysteemi ei toimiva eikä kannusta 

jäsenhankintaan

• Kerätäänkö tuottoja jäsen- vai palvelumaksuilla

• Aikataulu
• Kesä: seurojen keskustelut

• Syyskuu: hallituksen päätös esityksestä 
syyskokoukselle

• Marraskuu: syyskokous päättää maksuista 
vuodelle 2021

• Valmistelussa 2 vaihtoehtoista mallia



Vaihtoehto 1: 
kiinteät 
luokkakohtaiset 
maksut

• Kiinteät jäsenluokat ja niihin perustuvat maksut

• Kriteerinä jäsenmäärä ja muu erityinen peruste (esim. talous)

• Lähtökohtana samat luokat koko strategiakauden

• Hallitus voi ehdottaa vuosikokoukselle siirtoa jos selkeä kasvu tai lasku

• Seura saa anoa muutosta

• Pitää olla kannustumia ylempiin luokkiin

• Plussia

• Ei ole jäsenhankinnan este

• Ei ole riippuvainen seurojen ilmoituksista, joita vaikea todentaa

• Ennustettava jäsenmaksutuotto liitolle ja ennustettava kulu seuroille

• Miinuksia

• Maksujen niputtaminen luokkakohtaisesti aiheuttaa alussa isoja 
muutoksia

• Löydetäänkö hyvät kriteerit ja kannustimet eri luokkiin



Vaihtoehto 2: 
jäsenmäärään 
perustuva 
maksu

• Perustuu suoraan seuran jäsenmäärään per 31.12.
• Jäsenkohtainen hinta voi laskea jäsenmäärän kasvaessa

• Junioreilla ja aikuisilla voi olla eri maksu

• Voi olla minimimaksu esim. 250 € ja/tai maksimimaksu esim. 15000 €

• Plussia

• Selkeä systeemi ja perustuu vain yhteen mittariin 
(jäsenmäärä)

• Palkitsee jäsenmäärän kasvusta vähän, jos per jäsen hinta 
laskee

• Miinuksia

• Jokainen jäsen maksaa 5-15 € lisää

• Kannustaa seuroja ilmoittamaan alakanttiin ja palkitsee 
"epärehellisiä"

• Vaikea ennustaa, koska jäsenmäärän lasku vähentää heti 
maksua



Palvelut ja 
edut 
seuroille

• Palvelut kaikille seuroille
• Mobiilijäsenkortti
• TennisClub (jäsenrekisteri)
• Oikeus osallistua kilpailu- ja sarjatennikseen

• Palvelut jäsenluokkaan perustuen
• Äänimäärä liiton vuosikokouksessa
• Isojen seurojen yhteistyöfoorumi
• Toimikuntaedustukset
• Etuoikeus arvokilpailuihin
• Oikeus järjestää x määrä kisoja ilman maksua
• Pääsy huippu-urheilun tähtiseuraksi
• Ilmaisia koulutuksia/seurakäyntejä
• TennisClubin käyttömaksu pelaajamäärän mukaan
• Street Tennis
• Seurasta liiton tekemä esittely



Kilpailulisenssi

• Voisiko lisenssi kuulua jäsenmaksuun?
• Jäsenmaksutuotot n. 250.000 €

• Lisenssituotot n. 135.000 €

• Voi kuulua vain osalle (esim. U12, E-luokka)

• Plussia
• Kannustaa kilpailemiseen

• Vähentää transaktiokuluja ja hallinnointityötä

• Selkeä jäsenetu

• Miinuksia
• Seurojen maksut voivat nousta jopa 40-50 %

• Harrastajat maksaa kilpailijoiden kuluja


