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Huomautus

• Tämä esitys on Timon oma näkemys aiheesta (OLK:n jäsen 29 vuotta 
ja OSC:n jäsen 2019); muilla on muita näkemyksiä

• Alussa on historiaa tilastojen valossa

• Sitten löytyy vuodelta 2015 yhdistymisen (ja hiukan 
yhdistystoiminnan) koulutusmateriaalia, joka on nykypäivänäkin 
toimivaa
• Tällöin ei itse yhdistyminen vielä onnistunut

• Varsinainen yhdistyminen tapahtui vuoden 2018 lopussa

• Esityksen lopuksi analysoidaan vuotta 2019



Historiaa
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OLK 2266 1880 2887 1915 2318 2785 1561 1273 1125 1747 1959 2141 1393 1428 2039 2171 2375 1465 1964 2931

SDO 0 0 0 0 0 0 0 1505 1919 2655 2002 1937 1269 1401 1305 1454 2302 2093 1806

YHT 2266 1880 2887 1915 2318 2785 1561 2778 3044 4402 3961 4078 2662 2829 3344 3625 4677 3558 3770 2931

HYPPYMÄÄRÄT  2000-2019 - OLK, SDO ja OSC sekä YHTEENSÄ



Ensimmäinen yritys 2015
• Hallitukset ja osia niistä tapasivat talvella useita kertoja

• Kevätkokouksessa asiaa esiteltiin jäsenistölle

• Suunnittelua jatkettiin

• Keskustelutilaisuus 29.7.2015 molempien jäsenistölle



TILAISUUDEN OHJELMA
17:00 - 17:10 Tilaisuuden avaus: 

PJ:t Jussi Määttä ja Jarkko Orava

17:10 - 17:40 Miten yhdistyminen voidaan yhdistyslain mukaan tehdä: 
Timo Kokkonen

17:40 - 17:50 Tapaus Suomen Laskuvarjokerho + Utin Laskuvarjokerho => 
Skydive Finland: Ville Kajalan (SDF:n PJ) kalvot aiheesta

Tauko 10 min

18:00 – 18:20 Skydive Oulun esille nostamia kohtia

* Mikä on esteenä yhdistymiselle
* Milloin tulee 4K kone

* Miten SIL:n sääntöjä tulkitaan /noudatetaan
* Kerhojen käsitys toisistaan (OLK tiukka, SDO vaarallinen)

18:20 - 19:40 Keskustelua ja kysymyksiä

Tauko 10 min

19:50 – 20:00 Yhteenveto



Miten yhdistyminen voidaan 

yhdistyslain mukaan tehdä

◼ Lähteet

◼ Perusjuttuja

◼ Onnistunut yhdistyminen

◼ Miksi yhdistytään?

◼ Yhdistymisen muodot

– uusi yhdistys

– liittyminen toiseen

◼ Yhdistyksen purkaminen

◼ Yhdistymisen toimenpiteet

◼ KSYVK ja Tiedote keväältä



Lähteet
◼ TJS Opintokeskus: http://www.tjs-opintokeskus.fi/julkaisut-

ja-aineistot/verkkoaineistot/yhdistysfuusiot

◼ Opinnäytetyö (AMK),Tekijä: Petri Huilla, Työn nimi: 
Seinäjoen jalkapalloseurojen yhdistäminen: 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/38442/Petri
_Huilla.pdf?sequence=1

◼ RÄSÄNEN, TERHI Yhdistystoiminta ja sulautuminen 
Case: Kuusankosken Ammattiautoilijat ry, Opinnäytetyö 
(AMK): 
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/34396/Rasa
nen_Terhi.pdf?sequence=1

◼ https://www.palloliitto.fi/ita-
suomi/jasenpalvelut/seuratoiminta/hyva-hallintotapa

◼ http://www.kymli.fi/@Bin/324309/Urheiluseurojen%20toimi
nnan%20yhdist%C3%A4minen%20Suunnistus%20Kouvol
a.pdf

◼ Tiko

http://www.tjs-opintokeskus.fi/julkaisut-ja-aineistot/verkkoaineistot/yhdistysfuusiot
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/38442/Petri_Huilla.pdf?sequence=1
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/34396/Rasanen_Terhi.pdf?sequence=1
https://www.palloliitto.fi/ita-suomi/jasenpalvelut/seuratoiminta/hyva-hallintotapa
http://www.kymli.fi/@Bin/324309/Urheiluseurojen%20toiminnan%20yhdist%C3%A4minen%20Suunnistus%20Kouvola.pdf


Perusjuttuja
◼ Yhdistyksen sääntöjen määräämää tarkoitusta 

kunnioitetaan yhdistyksen kaikessa toiminnassa, eikä sitä 
voida sivuuttaa

◼ Hallituksen toiminnan päämäärä on yhdistyksen 
tarkoituksen toteuttaminen ja sitä ohjaa velvoite 
huolellisuuteen ja lojaalisuuteen sekä toimimiseen vain 
yhdistyksen hyväksi

◼ Hallituksen jäsen on vastuussa tuottamuksellisesti 
aiheuttamastaan vahingosta

◼ Yhdistyksen hallituksen tulee toimia siten, että toiminta
tarkoituksen toteuttamiseksi voi jatkua häiriöttä

◼ Hallitus vastaa yhdistyksen kokouksen päättämien 
asioiden toteuttamisesta

◼ Hallitus on vastuussa yhdistyksen tarkoituksen 
toteuttamisesta, toiminnan järjestämisestä ja 
yhdistyksen varojen hoidosta
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Perusjuttuja
◼ Hallituksen jäsen edustaa seurassa hallituksessa 

toimiessaan vain yhdistystä, ei sidosryhmää tai muuta 

tahoa ja hänen tulee työskennellä yhdistyksen eduksi

– hän ei siis ole edustamassa yhtä joukkuetta, ikäryhmää tai 

sukupuolta hallituksessa

◼ Hallituksen jäsen kunnioittaa ja noudattaa hallituksessa 

tehtyjä päätöksiä, mutta hänen ei tule hyväksyä lain tai 

sääntöjen vastaisia päätöksiä tai näiden täytäntöönpanoa

◼ Ottaessaan vastaan toimensa hallituksen jäsen sitoutuu

käyttämään riittävän määrän aikaa yhdistyksen asioiden 

hoitamiseen riippumatta siitä, saako hän toimestaan 

palkkaa tai palkkiota

◼ Hallitus on vastuussa yhdistyksen tarkoituksen 

toteuttamisesta, toiminnan järjestämisestä ja 

yhdistyksen varojen hoidosta
13



Perusjuttuja
◼ Hallituksen vastuu voi olla vahingonkorvausoikeudellista 

tai rikosoikeudellista

◼ Hallituksen jäsen saattaa joutua korvausvastuuseen 

tekemistään päätöksistä ja hoitamistaan yhdistyksen 

asioista tai näiden laiminlyömisestä

◼ Korvaukseen saattaa olla oikeutettu yhdistys tai kolmas 

taho

◼ Hallituksen jäsenten vastuu on pääsääntöisesti 

yhteisvastuullista

◼ On huomattava, että hallitus ei vapaudu vahingonkorvaus-

tai rikosoikeudellisesta vastuustaan, vaikka yhdistyksen 

kokous myöntäisi hallituksen jäsenille vastuuvapauden

14



Perusjuttuja
◼ Yhdistyksen hallitus vastaa seuran taloudesta

◼ Ohjenuorana on, että yhdistyksen omaisuudesta 

huolehditaan vähintään yhtä hyvin kuin omasta

◼ Hallitus huolehtii siitä, että yhdistyksen saamat tulot 

käytetään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen 

esimerkiksi yhteistyökumppanin tai lahjoittajan haluamalla 

tavalla

◼ Yhdistystä ei voi perustaa liiketoiminnan harjoittamiseksi

15



Perusjuttuja
◼ Yhdistyksen taloudenhoidon perustana on varmistaa 

rahojen riittävyys toiminnan tarkoituksen toteuttamiseen 

häiriöttömästi nyt ja tulevaisuudessa

◼ Yhdistys tekee vain yhteistyösopimuksia, jotka ovat 

seuran edun mukaisia ja joiden ehdot seura kykenee ja 

haluaa täyttää

◼ Joskus yhteiskunnallisten tai taloudellisten 

olosuhteiden muuttuessa voi yhdistyksen elinkaari 

kuitenkin päättyä ja se tulee purkaa tai sulauttaa 

(yhdistää, fuusioida) toiseen yhdistykseen

◼ Jos yhdistyksen hallitus havaitsee, että yhdistys ei enää 

pysty toimimaan tehokkaasti tarkoituksensa 

toteuttamiseksi, saattaa hallitus joutua pohtimaan 

sulautumista toiseen yhdistykseen tai jopa yhdistyksen 

lakkauttamista, eli purkamista
16



Perusjuttuja
◼ Yhdistys voidaan sulauttaa toiseen tarkoitukseltaan 

samankaltaiseen yhdistykseen, jos yhdistyksen 

tarkoituksen toteuttaminen täten olennaisesti paranisi

◼ Yhdistykset voivat sulautua myös edellä mainituin 

edellytyksin siten, että kaksi tai useampia yhdistystä 

sopii varojensa ja velkojensa luovuttamisesta 

perustettavalle uudelle yhdistykselle

◼ Yhdistysten toimintojen yhdistymisen yhteydessä on hyvä 

muistaa, että jäsenyys ei voi siirtyä yhdistyksestä 

toiseen ilman jäsenen omaa tahdonilmaisua !

◼ Säännöissä määritellään purkautumisesta seuraavaa:

– pidetäänkö yksi kokous vai kaksi kokousta

– onko toinen kokous sääntömääräinen

– pitääkö kokousten välissä olla jokin tietty aika

– millä määräenemmistöllä purkautumisesta päätetään
17



Onnistunut yhdistyminen
◼ Yhdistyminen tarkoittaa yhdistyksen toiminnassa ja 

rakenteissa muutosta

◼ Onnistuneen yhdistymisen edellytyksenä on, että tälle 

muutokselle on paitsi tarve, myös selkeä suunta ja 

tavoite

– seurafuusioiden epäonnistumisprosentti on suuri, mihin 

vaikuttaa tietämättömyys integraatioprosessista ja siitä, mitä 

fuusio vaatii seuran johdolta

◼ Fuusio on monimutkainen prosessi

◼ Ennen fuusiota johdon on tarkasti määriteltävä fuusion 

hyödyt ja haitat

◼ Fuusion pitää tukea seuran strategiaa ja viedä seuran 

toimintaa kohti aikaisemmin määriteltyä visiota

18



Onnistunut yhdistyminen
◼ Jokaisessa yhdistyksessä tulee yhdistyksen 

luottamustoimisten ja toimihenkilöiden kesken tehdä 

analyysi yhdistyksen tilanteesta ja tarpeesta 

yhdistymiselle: mitä tarpeita muutokselle on ja miksi?

◼ Tärkeää on myös jäsenkunnan näkemyksen 

selvittäminen

– näin rakennetaan myös selkeät tavoitteet muutokselle, ja 

saadaan selville, onko yhdistyminen ylipäätään vastaus 

muutostarpeeseen

◼ Etukäteen suunniteltu on puoliksi tehty ➔ muutos pitää 

valmistella hyvin

◼ Suunnitelmallisuudella rakennetaan myös osaltaan 

luottamusta muutokseen

◼ Jotta jäsenet ovat muutoksen takana ja luottavat sen 

toteuttamiseen, tulee jäsenistölle tiedottaa säännöllisesti
19



Onnistunut yhdistyminen
◼ Suunnitteluun kuuluvat:

– tarpeiden kartoitus ja analysointi

– tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely

– viestintäsuunnitelma ja tarvittaessa henkilöstösuunnitelma

– suunnitelma yhdistymisen jälkeisten toimintatapojen ja 

käytäntöjen yhteensovittamisesta (yhdistymissopimus)

– prosessin eri vaiheiden jatkuva arviointi

20



Onnistunut yhdistyminen
◼ Muutostarpeiden kartoitukseen kuuluu selvittää 

yhdistyksen toiminnan kokonaistarve, suunta sekä tavoite, 

eli mitä muutoksella halutaan saavuttaa

◼ Tarvekartoituksen jälkeen hallitus tekee päätöksen, 

esittääkö se jäsenistölleen yhdistyksen purkamista ja/tai 

sulautumista toiseen yhdistykseen 

◼ Yhdistyksen hallituksen ensisijainen tehtävä onkin 

selvittää jäsenten näkemys muutokselle ja halukkuus 

muuttaa toimintaa, ennen kuin muutosta voidaan lähteä 

viemään eteenpäin

21



Miksi yhdistytään?
◼ Yhdistymisprosessit käynnistyvät yleensä yhdistyksessä 

koetusta tunteesta, että nykyinen rakenne ei tyydytä 

uuden tilanteen luomia tarpeita

◼ Uusi tilanne voi syntyä sisäisistä syistä, esimerkiksi 

jäsenmäärän muutoksesta tai resurssien yhdistämisestä, 

tai ulkoisista paineista

◼ Mikä on meillä syynä, perusteluna, yms. 

yhdistymispyrkimykselle?

– Miksi meillä on nyt kaksi kerhoa?

22



Yhdistymisen muodot
◼ Yhdistyslaki ei sisällä säännöksiä fuusiosta eli yhdistysten 

yhdistämisestä eikä diffuusiosta eli yhdistyksen 

jakautumisesta

◼ Siten prosesseissa noudatetaan yhdistysten omia 

sääntöjä sekä yleisiä säännöksiä yhdistysten 

purkamisesta ja perustamisesta, yhdistykseen liittymisestä 

ja eroamisesta ja niin edelleen

◼ Sulautuville yhdistyksille helpoin ja vähävaivaisin 

vaihtoehto on lopettaa (=purkaa) toinen tai useampi 

yhdistys ja sulautua johonkin toiseen yhdistykseen, 

joka jatkaa keskeytyksettä toimintaa

23



Uuden yhdistyksen perustaminen
◼ Kahden yhdistyksen yhdistyminen uudeksi 

yhdistykseksi tapahtuu seuraavasti:

– puretaan vanhat yhdistykset niiden omien sääntöjen 

mukaisesti ja omaisuus luovutetaan uudelle yhdistykselle

– perustetaan uusi yhdistys, johon yhdistettävien yhdistysten 

jäsenet liittyvät nimenomaisella vapaaehtoisella 

tahdonilmaisulla

◼ Sovittavista asioista kerrotaan tarkemmin kalvoissa 

Yhdistymisen toimenpiteet ja Yhdistymissopimus

◼ Hyödyt: Prosessin tasapuolisuus

◼ Haitat: Laajat omaisuusjärjestelyt, huomattavasti isommat 

kustannukset, enemmän työtä

24



Yhdistyminen toiseen yhdistykseen
◼ Kun kaksi yhdistystä yhdistyy siten, että toinen sulautuu 

toiseen, tapahtuu seuraavasti:

– toinen yhdistyksistä puretaan

– säilyvän yhdistyksen sääntöjä muutetaan tarpeen mukaan

– purettavan yhdistyksen omaisuus luovutetaan yhdistyksen 

sääntöjen mukaisesti ja siitä sovitaan 

yhdistymissopimuksessa

– jäsenet liittyvät vastaanottavaan yhdistykseen 

nimenomaisella vapaaehtoisella tahdonilmauksella

◼ Sovittavista asioista kerrotaan tarkemmin kalvoissa 

Yhdistymisen toimenpiteet ja Yhdistymissopimus

◼ Hyödyt: Vältytään uuden yhdistyksen perustamiselta ja 

omaisuusjärjestelyiltä, huomattavasti edullisempi

◼ Haitat: Purettava yhdistys voi olla heikommassa 

asemassa ja se voi heijastua jatkavan yhdistyksen 

toimintaan pitkään 25



Yhdistyminen toiseen yhdistykseen
◼ Heikompi asema ja siitä johtuvia haittoja voidaan 

välttää jo sulautumista suunniteltaessa, kun kirjoitetaan 

aiesopimus tai suoraan ehdollinen yhdistymissopimus

◼ Aiesopimuksessa voidaan vapaasti määrätä tai määrittää 

esimerkiksi hallituksen kokoonpanosta

◼ Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan määrittää esimerkiksi 

vuosiraja, jonka aikana lakkautetusta yhdistyksestä on 

valittava hallitukseen tietty määrä jäseniä

◼ Tällä menettelyllä turvataan yhdistyksen toiminnan 

tasapuolisuus sekä sitoutetaan siirtyneitä jäseniä 

toimintaa jatkavan yhdistyksen toimintaan
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Yhdistyksen purkaminen
◼ Purkamisen yksityiskohdista on olemassa seikkaperäisiä 

ohjeita; tässä pari poimintoa:

◼ Velkojen ja varojen selvittäminen ja tilien lakkautus:

– peritään yhdistyksen saamiset

– mikäli yhdistyksellä on velkoja, yhdistyksen varoilla tai 

omaisuutta realisoimalla maksetaan velat pois

– lakkautetaan yhdistyksen tilit

◼ Varojen luovutus: 

– yhdistykselle voi velkojen maksun jälkeen jäädä varoja

– yhdistyksen säännöt määräävät varojen käytöstä

27



Yhdistymisen toimenpiteet
◼ Järjestetään yhdistysten yhteinen tapaaminen, jonka 

aikana määritellään fuusion yhteiset tavoitteet, 

toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilöt

– mukana ovat hallituksen jäsenet ja muut vaikuttajat

◼ Tehdään yhdistymistarpeesta selvitys: analyysi 

nykytilanteesta ja tulevista sisäisistä ja toimintaympäristön 

muutoksista, toteutetaan jäsenkysely ja/tai 

keskustelutilaisuuksia

– selvitysten pohjalta määritetään oman yhdistyksen tavoitteet 

yhdistymiselle

◼ Tehdään viestintäsuunnitelma

– sen tavoitteena on varmistaa, että jäsenistölle tiedotetaan ja 

annetaan palautemahdollisuus koko yhdistymisprosessin 

ajan

28



Due diligence
◼ Kun yhdistykset yhdistyvät, tulee niiden yhdistää kulttuurit, 

arvot, osaaminen, tavat sekä historia

◼ Näistä syntyy uusi yhdistetty yhdistys, joka toimii eri 

tavalla kuin aikaisemmat

◼ Yhdistyskulttuuri tulee rakentaa niin, että se pystyy 

toteuttamaan valittua strategiaa ja visiota 

◼ Siksi ennen yhdistymistä yhdistyvien yhdistyksien 

toimintatavat tulee tietää (due diligence), jotta strategiaa 

on mahdollista toteuttaa

◼ Due diligence -vaiheessa osapuolet tarkastavat, onko 

toisesta yhdistyksestä annetut tiedot oikeita ja 

millaisia mahdollisia riskejä yhdistyminen synnyttäisi 

◼ Due diligence tehdään ennen suunnittelua, sillä 

suunnittelu perustuu strategisiin tavoitteisiin sekä due

diligence -vaiheessa saatuihin tietoihin
29



Due diligence
◼ Due diligence voidaan jakaa eri osa-alueisiin, ja ne 

voidaan lajitella seuraavasti:

– lakiasiat: erilaisten sopimusten läpikäynti ja niiden 

osapuolien tarkastaminen sekä faktojen läpikäynti

– talous ja hallinto: talouden täsmääminen annettuihin 

lukuihin

– toiminta: tarkastetaan osapuolten strategiset tavoitteet 

sekä tämän hetken kilpailutilanne markkinoilla ja 

asiakkaat

– henkilöstö ja kerhokulttuuri: kuinka paljon ja 

millaista henkilöstöä yhdistyksillä on sekä 

poikkeavuudet kerhokulttuurissa

– tietojärjestelmät ja teknologia: millaisia tietojärjestelmiä 

käytetään ja arviot tuotekehitysteknologiasta

– muitakin varmasti on 30



Brändi
◼ Yhdistysten fuusioituessa tulee päättää, mistä asiasta uusi 

seura haluaa tulla tunnetuksi

◼ Brändi ei muodostu saman tien, vaan ajan myötä se 

vakiintuu ja tulee ihmisten tietoisuuteen. 

◼ Brändin vaikutusta tulee kuitenkin miettiä heti uuden 

seuran syntyessä

◼ Brändi muodostuu myös uuden seuran väreistä, logosta 

sekä nimestä

◼ Nimeksi voidaan keksiä uusi tai jatkaa jonkun 

fuusioituneen seuran vanhalla nimellä TAI muokata 

sitä

31



Yhdistymisen toimenpiteet
◼ Päätetään, miten ja millä kriteereillä prosessia arvioidaan 

– tehdäänkö esimerkiksi jäsentyytyväisyyskysely, 

jäsenmäärien seurantaa, jne.

◼ Valmistellaan esitys uuden yhdistyksen säännöiksi

◼ Hallitukset laativat yhdistymissopimuksen, joka tulee 

hyväksyä yhdistyksien kokouksissa

– tulee tehdä ennen kuin vanha yhdistys (-kset) on purettu

◼ Puretaan toinen tai molemmat yhdistykset

◼ Perustetaan uusi yhdistys tai muutetaan tarvittaessa 

vanhan yhdistyksen sääntöjä (yhdistyminen toiseen 

yhdistykseen)

◼ Käynnistetään uuden yhdistyksen toiminta 

yhdistymissopimuksen mukaisesti

◼ Tiedotetaan jäsenille, miten he voivat hakea uuden 

yhdistyksen jäseniksi ja hyväksytään jäsenhakemukset 32



Yhdistymissopimus
◼ Yhdistymissopimus on tarpeen tehdä, siinä sovitaan mm.:

– fuusion yhteiset tavoitteet ja kaikkien toimenpiteiden 

toteuttamisen aikataulu

– omaisuuden siirroista ja velkojen hoidosta. 

• osa omaisuudesta voidaan säätiöidä tai rahastoida, jolloin se 

ei kuulu fuusioitavaan omaisuuteen

– kiinteän omaisuuden siirroista

– toimitiloista

– vakuutuksista 

– kirjanpidosta

– palvelusopimuksista

– maksuista, korvauksista, hinnoista, kurssiajoista, kurssin 

kestosta, päälliköistä, yms.

33



Yhdistymissopimus
– viestinnän järjestelyistä: mm. jäsenlehdet ja -tiedotteet, muut 

julkaisut, verkkosivut

– jäsenrekisterin yhdistämisestä ja ylläpidosta

– jäsenyyksistä muissa yhteisöissä jäsenmaksuineen

– uuden yhdistyksen hallituspaikkojen jakamisesta ja 

päätöksen kirjaamisesta viimeistään ensimmäisessä uuden 

yhdistyksen kokouksessa

– jäsenmaksuista: maksun suuruus, milloin maksu uuteen 

yhdistykseen, miten jäsenmaksu vanhaan yhdistykseen 

lopetetaan

– erilaisia linjanvetoja on erittäin paljon, mutta niitä 

voidaan jättää myös uudelle hallitukselle, varsinkin jos 

sen koostumus on sovittu yhdistymissopimuksessa ja 

kaikilla (=useilla) on luottamus sitä kohtaan

◼ Palataan valitettavasti kysymykseen: Miksi Ouluun 

perustettiin toinen kerho?
34



Hallituksen jäsenten rooli
◼ Kukaan hallituksen jäsenistä ei voi tehdä yksinään 

hallitukselle kuuluvia päätöksiä

– kaikilla hallituksen jäsenillä on samanlainen vastuu 

hoidettavista asioista

◼ Hallituksen jäsenillä on kolmenlaista vastuuta:

– parlamentaarinen vastuu eli luottamuksen säilyttäminen

– siviilioikeudellinen vastuu eli tahallaan aiheutetun vahingon 

korvaamisvelvoite

– rikosoikeudellinen vastuu

◼ Nämä vastuut tulee pitää mielessä myös yhdistyksen 

purkamis- ja yhdistymistilanteissa

◼ Lisäksi muutostilanteessa hallituksen jäsenten 

toimintaroolit korostuvat
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Hallituksen jäsenten rooli
◼ Puheenjohtajan rooliin muutoksessa liittyy erityisesti:

– selkeä ymmärrys muutoksen tavoitteista

– motivoi ja sitouttaa hallituksen jäsenet yhteiseen 

päämäärään

– rohkeus tarttua ongelmatilanteisiin

– kyky laittaa itsensä likoon eli toimia esimerkkinä ja innostaa

– luottamukseen, avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen 

perustuva johtaminen (kuuntelu, puheiden ja tekojen 

vastaavuus)
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Hallituksen jäsenten rooli
◼ Hallituksen jäsenten rooliin muutoksessa liittyy 

erityisesti:

– asioista selvän ottaminen ja päätöksiin sitoutuminen

– myönteinen ja realistinen suhtautuminen muutokseen

– kyky motivoida toimintaan, sillä motivoituneisuus tarttuu

– hyvä tilanteiden arviointikyky

– aktiivinen yhteydenpito jäsenistöön ja jäsenten tarpeiden 

ymmärtäminen

– kyky vaikuttaa ja neuvotella

– oppimishalu
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Kaksi sydäntä Yhteinen verenkierto



Kaksi sydäntä Yhteinen verenkierto

◼ Molemmat yhdistykset jatkavat toimintaansa 

– eli kaksi sydäntä

◼ Yhteistyötä ja avoimuutta lisätään huomattavasti, kilpailua 
vähennetään tai ainakin sovitaan tavoista

– hallitus (SDO) ja johtokunta (OLK) tekevät yhteistyötä

– jäsenet tekevät yhteystyötä 

◼ Kannustetaan liittymään molempiin yhdistyksiin ja 
toimimaan niissä ➔ yhteinen verenkierto

◼ Vuoden 2015 aikana suunnitellaan ja toteutetaan kahden 
kerhon väistä yhteistyötä

◼ Esim. vuonna 2016 voisi jäsenmaksu on puolet nykyisestä, 
jos innokkuus liittyä molempiin olisi suurta

– tähän voidaan esim. sääntömuutoksilla kannustaa/helpottaa

◼ Jos tuntuu hyvältä, niin toteutetaan isompi yhdistyminen 
esim. 2017 alusta (aikaisemminkin, jos siltä tuntuu)

◼ Asiat tapahtuvat vähitellen ja jää aikaa suunnitella hyvin



Yhdistysten tiedote aiheesta

Oulun Laskuvarjokerho ja Skydive Oulu ovat pitkään toimineet rinnakkain järjestäen 
laskuvarjohyppytoimintaa kumpikin omalle jäsenistölleen. Jäsenistöltä on kuulunut selkeä viesti 
siitä, että Oulu on liian pieni kaupunki kahdelle laskuvarjokerholle. Oulun Laskuvarjokerhon 
johtokunta ja Skydive Oulun hallitus ovat kuulleet jäsenistön tahdon. Johtokunta ja hallitus ovat 
kevään aikana järjestäneet yhteisiä tilaisuuksia, joissa tulevaisuuden näkymiä on puitu.

Tahtotila johtokunnassa ja hallituksessa on selkeä. Yhdistykset tulee jollakin tavalla 
lähitulevaisuudessa sulauttaa yhteen. Ensimmäisiä askelia on jo otettu, ja asiassa edetään 
rauhallisesti vaiheittain. Johtokunta ja hallitus näyttävät esimerkkiä, ja kuuluvat jatkossa 
molempiin yhdistyksiin jäseninä. Mikäli jäsenistön tahtotila on suotuinen, voitaisiin vuonna 
2016 toiseen yhdistykseen jo kuuluvalle jäsenelle antaa toisen jäsenyydestä huomattava 
alennus.

Hallitus ja johtokunta kannustavat hyppääjiä toimimaan molemmissa kerhoissa. Järjestämme 
myös tämän vuoden aikana yhteisiä tapahtumia, joissa pääsemme tutustumaan toisiimme. Tässä 
vaiheessa kahta kerhoa ja kahta lentokonetta ei kannata pitää haittana, vaan ennemminkin 
voimavarana. Toimitaan yhdessä ja sovitetaan yhteen kummankin kerhon vahvuudet!

Kun yhteistyö alkaa toimimaan hyvin, voi hallitus ja johtokunta samalla suunnitella ja toteuttaa 
yhdistysten sulautumista toisiinsa. Jos kaikki menee hyvin, voisi ajankohta yhdistymiselle olla 
esimerkiksi vuonna 2017. Kaiken toiminnan tavoitteena molempien yhdistysten johdossa on 
oululaisen laskuvarjohyppääjän etu. Töitä tehdään sen eteen, että laskuvarjohyppääminen olisi 
Oulussa mahdollisimman mielekästä. Ei muistella vanhoja, vaan suunnataan katse 
tulevaisuuteen. Tehdään Oulusta yhdessä Suomen paras laskuvarjohyppykaupunki!

Jarkko Orava
Puheenjohtaja, Skydive Oulu

Jussi Määttä
Puheenjohtaja, Oulun Laskuvarjokerho



Homma ei onnistunut vielä silloin…
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UUSI YRITYS 
syksyllä 2018



Uusi yritys syksyllä 2018

• Perustettiin yhdistymistoimikunta
• 2 SDO + 2 OLK ja PoPLi edustaja

• Ensimmäinen virallinen palaveri 3.9.2018 PoPLin edustan vetämänä

• Yhteensä 5 palaveria ja lähes kaikissa PoPLin edustaja paikalla

• Kerhojen johtokuntaa (OLK) ja hallitusta (SDO) tiedotettiin virallisesti 
vasta ensimmäisien palaverien jälkeen – haluttiin löytää ensin 4 
henkilön yhteinen sävel, koska oli erinäisiä ”pelkotiloja”
• Esiteltiin tilanne ja toimintamalliehdotus sekä yhteinen tiedote ja kysely 

jäsenistölle

• Päätettiin, että yhdistymiseen pyrkiminen on tavoiteltava asia ja että 
siihen pyritään

• Ensimmäinen yhteinen tiedote 19.9.2018
• Lisäksi  kysely yhdistymisestä avattiin jäsenistöille 
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Uusi yritys syksyllä 2018

• Tiedote keskustelutilaisuudesta 23.9.2018

• OLK:n johtokunnan ja SDO:n hallituksen tapaaminen 3.10.2018
• Kaikista asioista käytiin hyvässä hengessä keskustelua ja suunniteltiin myös 

yleisen keskustelutilaisuuden toteutusta

• Iso keskustelutilaisuus jäsenille (molemmat kerhot) 5.10.2018
• Paikalla 60 henkilöä

• Käytiin kyselyn tuloksia läpi (132 vastausta)
• Yhdistymistä pidettiin hyvänä tai erittäin hyvänä ratkaisuna 87 prosentissa vastauksia

• Neutraaleja vastauksia oli kuusi prosenttia ja loput eivät pitäneet ajatuksesta

• Esitykset (OLK ja SDO – nämä kalvot myöhemmin) sekä nimen äänestys + 
hauskanpitoa (palju)

• Ehdotus uudeksi hallitukseksi 2019 sai vankan kannatuksen ja 
”kädennostoäänestys” siitä, että jatketaanko ehdotetun mukaisesti 
yhdistymisen toteutusta, oli lähes yksimielinen (ihan jokainen käsi ei noussut, 
mutta toisaalta ei edes kysytty, että kuka olisi vastustanut)
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Uusi yritys syksyllä 2018

• Tiedote keskustelutilaisuudesta 12.10.2018 – Yhdistymisen uutisia

• Tiedote nimestä ja että logon suunnittelua jatkettiin 17.10.2018
• Nimen päättäminen oli suhteellisen vaikea tehtävä
• Paljon kannatusta saanut Oulun Laskuvarjokerho – Skydive Oulu olisi ollut 

epäkäytännöllinen eikä olisi mennyt PRH:ssa läpi (koska SDO oli vielä 
olemassa)

• Vuoden 2019 hallitukseksi ehdotettu porukka piti omia palavereja 3 
kpl
• Yhdistymistyöryhmän ”laajennus”

• Kyselyä nimestä ja logosta myös Facebookissa 

• Rankkaa palautetta joiltakin jäseniltä

• Ankaraa miettimistä, että mikä toiseksi koneeksi, 
toimintasuunnitelma 2019 ja logo
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Uusi yritys syksyllä 2018

• OLK:n ylimääräinen kokous 7.11.2018 (ks. seuraava dia)
• Suuria tunteita ja suhteellisen tiukka äänestys

• Hylkäävä ehdotus: Sääntöjä ei muuteta.
• Hylkäävä ehdotus: Säännöt muutetaan muilta osin johtokunnan ehdotukseen mukaan, 

mutta ei muuteta yhdistyksen nimeä.

• Sääntömuutos pitää hyväksyä 3/4 enemmistöllä

• Tiedote 15.11.2018 ylimääräisestä OLK:n kokouksen kulusta

• SDO piti kaksi ylimääräistä kokousta 6.11. ja 4.12., joissa yhdistys 
purettiin ja yhdistymissopimus hyväksyttiin
• SDO:n varat oli päätetty luovuttaa Oulu Skydive Center ry:lle

• Yhdistyksen uudet säännöt ja nimi voimaan 27.11.2018

• Varsinainen OSC:n syyskokous 18.12.2018 – sääntömääräiset asiat
• Ei enää suuri tunteita, koska ”kaikki” oli jo sovittu ylimääräisessä kokouksessa 

ja nimi muutettu sääntömuutoksella
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OLK:n ylimääräinen kokous 7.11.2018

•Kokouksessa päätetään sääntömuutoksesta ja 
yhdistämissopimuksesta, jotka johtuvat 
suunnitellusta Oulun Laskuvarjokerho ry:n ja 
Skydive Oulu ry:n yhdistymisestä.
•Käytännössä tämä tarkoittaa, että Oulun 

Laskuvarjokerho ry muuttaisi sääntöjään mm. 
siten, että kerhon uusi nimi olisi Oulu Skydive
Center ry. Johtokunnan ehdotus uusiksi 
säännöiksi ja esityslista sekä tämä kutsu 
löytyvät tästä linkistä.
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OLK:n ylimääräinen kokous 7.11.2018

• Yhdistämissopimus pitää sisällään ehdotuksen Oulu 
Skydive Center ry hallitukseksi kausille 2019 ja 2020 
seuraavasti:
· Puheenjohtaja (kausi 2019) Jarkko Orava
· Varapuheenjohtaja (kaudet 2019 ja 2020) Kaisa Lumiaho
· Jäsen ja sihteeri (kausi 2019) Timo Kokkonen
· Jäsen (kausi 2019) Riikka Marttila
· Jäsen (kausi 2019) Juha Visuri
· Jäsen (kaudet 2019 ja 2020) Jari Kemppainen
· Jäsen (kaudet 2019 ja 2020) Emilia Pöyry
· Jäsen (kaudet 2019 ja 2020) Jussi Thoman
• Yhdistämissopimus pitää sisällään myös, että Skydive Oulu 

ry purkautuu sekä yhdistyksen varat ja omaisuus 
luovutetaan Oulu Skydive Center ry:lle.
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Keskustelutilaisuuden 
kalvosetit

(Timo ja Jarkko)



Lainat ja rahatilanne – OLK (Timo)

• Päälainaa 42 772 € (korko 1,161 %) [C-207 Turbinen hankinnan 1991 
seurauksena]
• Lyhennyssuunnitelma 10 000 €/v, seuraava 31.8.2019

• Lyhennetty 97 000 € ja korkoja maksettu 31 400 € vuoden 2007 jälkeen

• Moottorilaina 20 000 €, Otettu 2009, maksettu takaisin 5 vuodessa, 
korkoja 2 200 €

• Moottorilainaa 11 650 € (korko 3 %) (otettu 2018)
• Lyhennyssuunnitelma 3 350 €/v, seuraava 31.8.2019

• Huom! Uutta moottori varten oli säästetty 50 000 € ja 2016 maksettiin ahdin 
(29 000 €) myös säästyneestä rahasta



Lainat ja rahatilanne - OLK

• Ostettu koneeseen juttuja (2 x moottori + ahdin + 2 x potkurin 
remppa yms.) ja maalattu se, oppilaskalustoa, sauna, kerhotalo sisältä 
yms. isompaa yhteensä 224 000 €:lla vuoden 2007 jälkeen

• Tilillä nyt rahaa yli 10 000 € ja arvio on, että vuoden lopussa 
vähintään 8 000 € riippuen hankinnoista tai moottorilainan 
mahdollisesta ylimääräisestä lyhennyksestä



Sääntömuutokset OLK:n sääntöihin

• Yhdistyksen virallinen nimi vaihtuu

• Johtokunta => hallitus

• Hallituksessa vain yhdistyksen jäseniä

• Kunniapuheenjohtaja

• Hallitus voi asettaa valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä

• Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen 7 vrk ennen
• Ylimääräiseen 3 vrk ennen (ei muutosta)

• Toiminnantarkastaja

• Maksaa 85 € tai 385 € (esitarkastuksella ja saa varmasti 
kuukaudessa)



Yhdistämissopimus ja temppurataa

• Paikkajako ja henkilöt vuoden 2019 hallituksessa (OLK ylimääräinen 
kokous sopii ja varsinainen syyskokous päättää)

• Uusi nimi (sääntömuutos, OLK:n ylimääräinen kokous)

• SDO:n purkaminen (SDO:n yhdistyksen kokoukset)

• Omaisuuden luovutus uudelle yhdistykselle (SDO:n yhdistyksen 
jälkimmäinen kokous) 



Yhdistämissopimus ja temppurataa

• Vastaanottava yhdistys (uuden niminen yhdistys) huolehtii 
mahdollisista SDO:n laskuista, joita tulee purkamisen jälkeen (OLK:n
ylimääräinen kokous)
• Jos purkautuvan yhdistyksen velkoja (laskut eivät ole varsinaisesti velkoja, 

mutta tätä periaatetta voidaan noudattaa) ei ole maksettu ennen kuin varat 
on käytetty 2 momentin mukaisesti, varoja saanut vastaa saamiensa varojen 
määrällä yhdistyksen velkojen maksamisesta

• Vastaanottava yhdistys huolehtii SDO:n kurssilaisten ilmaisista 
kurssihypyistä (OLK:n ylimääräinen kokous)

• OLK:n jäsenet ovat automaattisesti uuden nimisen yhdistyksen 
jäseniä, muiden pitää liittyä



Kokoukset

• OLK:n ylimääräinen kokous

• Uuden nimisen yhdistyksen (entinen OLK) syyskokous

• SDO:n ylimääräinen kokous

• SDO:n toinen ylimääräinen/syyskokous
• Kun yhdistyksen kokous on päättänyt yhdistyksen purkamisesta, hallituksen 

on huolehdittava purkautumisesta johtuvista selvitystoimista
• Selvitystoimien tarkoituksena on yhdistyksen varallisuusaseman 

selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen 
maksaminen sekä jäljelle jääneiden varojen käyttäminen sen mukaan kuin 
yhdistyksen säännöissä määrätään ja Yhdistyslaissa säädetään
• Yhdistyksellä ei ole velkoja on oleellisin => Hallituksen loppuselvitys

• Jos yhdistyksellä on lain tai sääntöjensä mukaan velvollisuus valita 
tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja, loppuselvityksestä on tehtävä 
vastaavasti tilintarkastus tai toiminnantarkastus



Hallitus 2019

• PJ Jarkko Orava (SDO) 1 v 

• Jäsen Jussi Thomann (SDO) 2 v

• Jäsen Emilia Pöyry (SDO) 2 v

• Jäsen NN (SDO) 1v

• VPJ Kaisa Lumiaho (OLK) 2 v

• Juha Visuri (OLK) 1 v

• Timo Kokkonen (OLK) 1 v

• Jari Kemppainen (OLK) 2 v



Oululaisten laskuvarjohyppääjien 
keskustelutilaisuus (Jarkko)

5.10.2018





Kyselyn tuloksia



Vastaajat

• 132 vastausta

• 87 Oulun laskuvarjokerhon jäsentä

• 38 Skydive Oulun jäsentä

• 7 molempien jäsentä



Tuloksia



Tuloksia



Tuloksia (Timon lisäys nyt)



Nimiehdotuksia

• Dropzone Oulu

• DZ North Finland

• Free-fall Oulu

• Nordic Skydive

• Northern Skydive



Nimiehdotuksia

• Oulu dropzone

• OULU SKY

• Oulu Skydive

• Oulu Skyfall

• Oulu United Skydive



Nimiehdotuksia

• Oulun Laskuvarjokerho

• Oulun Laskuvarjokerho – Skydive Oulu

• Oulun seudun laskuvarjokerho

• Parachute Club Oulu

• Skydive Auroora



Nimiehdotuksia

• Skydive Oulu

• Pohjois-Suomen Laskuvarjokerho

• Skydive Pohjois-Suomi

• Terwa Skydive



Yleisimmät huolenaiheet



Toimintakulttuurien erot
Koulutus

Kerhojen rahatilanne, velat ja varat
Historian katoaminen/säilyminen
Lentokonekapasiteetin riittävyys



Mahdollisuudet



Enemmän hyppytoimintaa
Kaikki hyppääjät samassa kerhossa

Tutustuminen uusiin ihmisiin
Hiljaiset päivät menisivät paremmin
Lentokonekapasiteetin kasvaminen





VUOSI 2019 – OULU SKYDIVE CENTER











Miten 
Meni?

•Kysely nyt, 51 vastausta
•53 % edusti OLK:ta
•27,5 % edusti SDO:ta







LUKEMIA
1 + 1 = 2 vai 3 vai 1,5?



HYPYT OPP HYP TANDEMIT Jäseniä Väh. 1 hyppy VPK PLHM THM

SDO 234 70

1454 501 35 195 182 4 5 2

2302 685 56 180 190 3 7 2

2093 515 75 150 136 2 5 0

1806 283 72 103 122 2 5 2

7655 1984 238 628 630 11 22 6

1914 496 60 157 158 3 6 2

OLK 780 57

2171 747 71 269 215 1 7 2

2375 598 41 247 201 1 7 2

1465 324 35 224 153 1 7 2

1964 353 71 237 196 1 5 2

7975 2022 218 977 765 4 26 8

1994 506 55 244 191 1 7 2

HYPYT OPP HYP TANDEMIT Jäseniä Väh. 1 hyppy VPK PLHM THM Alkeiskussit Alkeiskurssilla A-lis KMA KMB Hyppylentoja Hyppytunteja Hyppypäiviä

SDO 234 70

1454 501 35 195 182 4 5 2 12 78 6 303 120 75

2302 685 56 180 190 3 7 2 10 57 7 1 493 188 117

2093 515 75 150 136 2 5 0 10 79 7 1 445 200 94

1806 283 72 103 122 2 5 2 9 53 4 1 384 173 81

7655 1984 238 628 630 11 22 6 41 267 24 3 0 1625 681 367

1914 496 60 157 158 3 6 2 10 67 6 1 0 406 170 92

OLK 780 57

2171 747 71 269 215 1 7 2 11 59 5 2 499 214 125

2375 598 41 247 201 1 7 2 8 62 8 2 551 244 125

1465 324 35 224 153 1 7 2 10 46 1 2 371 144 85

1964 353 71 237 196 1 5 2 8 34 3 2 479 232 101

7975 2022 218 977 765 4 26 8 37 201 17 0 8 1900 834 436

1994 506 55 244 191 1 7 2 9 50 4 0 2 475 209 109



Alkeiskussit Alkeiskurssilla A-lis KMA KMB Hyppylentoja Hyppytunteja Hyppypäiviä

12 78 6 303 120 75

10 57 7 1 493 188 117

10 79 7 1 445 200 94

9 53 4 1 384 173 81

41 267 24 3 0 1625 681 367

10 67 6 1 0 406 170 92

11 59 5 2 499 214 125

8 62 8 2 551 244 125

10 46 1 2 371 144 85

8 34 3 2 479 232 101

37 201 17 0 8 1900 834 436

9 50 4 0 2 475 209 109

HYPYT OPP HYP TANDEMIT Jäseniä Väh. 1 hyppy VPK PLHM THM Alkeiskussit Alkeiskurssilla A-lis KMA KMB Hyppylentoja Hyppytunteja Hyppypäiviä

SDO 234 70

1454 501 35 195 182 4 5 2 12 78 6 303 120 75

2302 685 56 180 190 3 7 2 10 57 7 1 493 188 117

2093 515 75 150 136 2 5 0 10 79 7 1 445 200 94

1806 283 72 103 122 2 5 2 9 53 4 1 384 173 81

7655 1984 238 628 630 11 22 6 41 267 24 3 0 1625 681 367

1914 496 60 157 158 3 6 2 10 67 6 1 0 406 170 92

OLK 780 57

2171 747 71 269 215 1 7 2 11 59 5 2 499 214 125

2375 598 41 247 201 1 7 2 8 62 8 2 551 244 125

1465 324 35 224 153 1 7 2 10 46 1 2 371 144 85

1964 353 71 237 196 1 5 2 8 34 3 2 479 232 101

7975 2022 218 977 765 4 26 8 37 201 17 0 8 1900 834 436

1994 506 55 244 191 1 7 2 9 50 4 0 2 475 209 109



HYPYT OPP HYP TANDEMIT Jäseniä Väh. 1 hyppy VPK PLHM THM Alkeiskussit Alkeiskurssilla A-lis KMA KMB Hyppylentoja Hyppytunteja Hyppypäiviä

YHT. 15630 4006 456 1605 1395 15 48 14 78 468 41 3 8 3525 1515 803

KA. / Vuosi 3908 1002 114 401 349 4 12 4 20 117 10 1 2 881 379 109

OSC / 2019 2931 564 109 356 301 1 9 3 10 91 2 2 701 291 113

EROTUS -977 -438 -5 -45 -48 -3 -3 -1 -10 -26 -8 0 -180 -88 4

Prosenttia 75,01 % 56,32 % 95,61 % 88,72 % 86,31 % 26,67 % 75,00 % 85,71 % 51,28 % 77,78 % 19,51 % 100,00 % 79,55 % 76,83 % 103,67 %

Erotus / OLK 937 59 55 112 110 0 3 1 1 41 -2 0 226 83 4

Prosenttia 147,01 % 111,57 % 200,00 % 145,75 % 157,39 % 100,00 % 138,46 % 150,00 % 108,11 % 181,09 % 47,06 % 100,00 % 147,58 % 139,57 % 103,67 %

HYPYT OPP HYP TANDEMIT Jäseniä Väh. 1 hyppy VPK PLHM THM

YHT. 15630 4006 456 1605 1395 15 48 14

KA. / Vuosi 3908 1002 114 401 349 4 12 4

OSC / 2019 2931 564 109 356 301 1 9 3

EROTUS -977 -438 -5 -45 -48 -3 -3 -1

Prosenttia 75,01 % 56,32 % 95,61 % 88,72 % 86,31 % 26,67 % 75,00 % 85,71 %

Erotus / OLK 937 59 55 112 110 0 3 1

Prosenttia 147,01 % 111,57 % 200,00 % 145,75 % 157,39 % 100,00 % 138,46 % 150,00 %



HYPYT OPP HYP TANDEMIT Jäseniä Väh. 1 hyppy VPK PLHM THM Alkeiskussit Alkeiskurssilla A-lis KMA KMB Hyppylentoja Hyppytunteja Hyppypäiviä

YHT. 15630 4006 456 1605 1395 15 48 14 78 468 41 3 8 3525 1515 803

KA. / Vuosi 3908 1002 114 401 349 4 12 4 20 117 10 1 2 881 379 109

OSC / 2019 2931 564 109 356 301 1 9 3 10 91 2 2 701 291 113

EROTUS -977 -438 -5 -45 -48 -3 -3 -1 -10 -26 -8 0 -180 -88 4

Prosenttia 75,01 % 56,32 % 95,61 % 88,72 % 86,31 % 26,67 % 75,00 % 85,71 % 51,28 % 77,78 % 19,51 % 100,00 % 79,55 % 76,83 % 103,67 %

Erotus / OLK 937 59 55 112 110 0 3 1 1 41 -2 0 226 83 4

Prosenttia 147,01 % 111,57 % 200,00 % 145,75 % 157,39 % 100,00 % 138,46 % 150,00 % 108,11 % 181,09 % 47,06 % 100,00 % 147,58 % 139,57 % 103,67 %

HYPYT OPP HYP TANDEMIT Jäseniä Väh. 1 hyppy VPK PLHM THM

YHT. 15630 4006 456 1605 1395 15 48 14

KA. / Vuosi 3908 1002 114 401 349 4 12 4

OSC / 2019 2931 564 109 356 301 1 9 3

EROTUS -977 -438 -5 -45 -48 -3 -3 -1

Prosenttia 75,01 % 56,32 % 95,61 % 88,72 % 86,31 % 26,67 % 75,00 % 85,71 %

Erotus / OLK 937 59 55 112 110 0 3 1

Prosenttia 147,01 % 111,57 % 200,00 % 145,75 % 157,39 % 100,00 % 138,46 % 150,00 %

Alkeiskussit Alkeiskurssilla A-lis KMA KMB Hyppylentoja Hyppytunteja Hyppypäiviä

78 468 41 3 8 3525 1515 803

20 117 10 1 2 881 379 109

10 91 2 2 701 291 113

-10 -26 -8 0 -180 -88 4

51,28 % 77,78 % 19,51 % 100,00 % 79,55 % 76,83 % 103,67 %

1 41 -2 0 226 83 4

108,11 % 181,09 % 47,06 % 100,00 % 147,58 % 139,57 % 103,67 %



YHTEENVETO



Valmistaudu

• Pitää olla hyvä peruste ja halu yhdistyä

• Pitää suunnitella hyvin

• Pitää olla avointa

• Tiedotusta ei voi olla liikaa

• Varsinainen tekninen toteutus on helppo 
(tulen tarvittaessa kouluttamaan)

• Pitää varautua henkisesti ➔



Varaudu

• Suuria tunteita, osalle kun kerho on ”elämää tärkeämpi”
• Työtä on sitten kuitenkin ihan älyttömästi; uuden 

hallituksen ja tekijöiden motivaation pitää olla kunnossa 
(1+1=3)
– Yhdistymisen aiheuttamista lisähommista moninkertainen 

työmäärä käytännössä samalle määrälle tekijöitä kuin oli 
”yhdessä” kerhossa

– Esim. uuden nimen muuttaminen ”joka paikkaan” on valtava 
urakka

– Paljon ylimääräisiä hoidettavia asioita rutiinien lisäksi

• Pitää tehdä isoja päätöksiä
• Osa lopettaa tai muuten hyytyy (1+1=1,5)
• Yhdistymiskrapula iskee varmasti

– Täytyy antaa aikaa siitä palautumiseen



Kannattiko?

• Mitä mieltä olette?

• KYLLÄ!



Kiitos!


