
SKOn jäsenyysrakenteen muutos 2017

Osakunnan ylimääräisen kokouksen 11.4.2017 hyväksymä muutosehdotus.
Uusi jäsenyysrakenne voimassa 1.8.2017 alkaen.

Sääntömuutoksen vaikutukset:
-Varsinainen jäsen = juniorijäsen = Turun korkeakoulujen perus- tai jatkotutkinto-opiskelija

• Osakunnan kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus.
• Voi olla lisäksi TYYn jäsen, mikä on todistettava osakunnalle.

-Seniorijäsen on valmistunut tai muutoin Turun korkeakouluopintonsa lopettanut entinen juniorijäsen.
• Osakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
• Juniorijäsen siirtyy automaattisesti seniorijäseneksi jäsenyysjakson päätteeksi ellei todista osakunnalle 

perus- tai jatko-opiskelijastatustaan Turun korkeakoulussa.
• Voi siirtyä takaisin varsinaiseksi jäseneksi todistamalla perus- tai jatko-opiskelijastatuksensa Turun 

korkeakoulussa.
-Ulkojäsen on muu kuin Turun korkeakoulujen perus- tai jatkotutkinto-opiskelija

• Osakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
• Voi siirtyä varsinaiseksi jäseneksi todistamalla perus- tai jatko-opiskelijastatuksensa Turun 

korkeakoulussa.

Yhdistyslaki 11§ Jäsenluettelo: ”Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on 
merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.”

• Jos osakunnan jäsenrekisteristä halutaan mahdollisimman hyvin yhdistyslain mukainen, olisi em. tietoja
päivitettävä esim. vuosittain. → Kyseltävä jäseniltä päivitystä.

• TYYtä kiinnostaa, moniko osakunnan jäsen on myös TYYn jäsen. → Kyseltävä jäseniltä myös TYY-
statuksen päivitystä (tai selvitettävä muita teitä pitkin).

Muutokset jäsenrekisteriin:
• Ikuisuusjäsenyys muuttuu 1.8.2017 alkaen malliin 5€/7v. Vuosi 2018 siten ensimmäinen uuden 

järjestelmän mukainen jäsenyysvuosi.
→ Tällöin yksi maksukausi/jäsenyysjakso = n. perustutkinnon suoritusaika
→ Tämän jälkeen juniorijäsenestä automaattisesti seniorijäseneksi ellei muuta todista

• Jäsenrekisterissä oltava tieto voimassa olevasta sähköpostiosoitteesta, jolla jäsen tavoitetaan. Jäsenellä 
on vastuu ilmoittaa osakunnalle voimassa oleva sähköpostiosoite. Erikoistapauksissa, esim. vanhojen 
sennujen kanssa voidaan käyttää puhelinnumeroa.

• Vuosittain esim. syyskuussa lähetetään jokaiselle jäsenelle sähköpostitse kysely, jossa pyydetään 
voimassa oleva tieto vähintään kotikunnasta, opiskelijastatuksesta ja TYYn jäsenyysstatuksesta.
◦ Vastaus joko sähköpostitse sisäasiainsihteerille tai esim. verkkolomakkeen kautta osakunnan netissä.
◦ Jos vastausta ei tule vuoden loppuun mennessä, mutta jäsenmaksu on voimassa, siirretään jäsen 

passiivirekisteriin. Jos jäsenmaksukaan ei ole voimassa, hallitus voi päätöksellään todeta eronneeksi 
seuraavan vuoden alussa, minkä jälkeen siirretään hautarekisteriin.

Uuden jäsenrekisterin eri luokat:
-Aktiivirekisteri

• Yhdistyslain mukainen yhdistyksen virallinen jäsenrekisteri.
• Jäsenet, joilla on jäsenmaksu voimassa ja jotka ovat ilmoittaneet osakunnalle ajantasaiset yhteys- ja 

henkilötietonsa. (vähintään meiliosoite + kotikunta)
• Jakautuu juniori-, seniori-, ulko- ja kunniajäsenrekistereihin.

-Passiivirekisteri
• Osakunnan epävirallinen jäsenrekisteri
• Jäsenet, joilla ei ole jäsenmaksu voimassa tai jotka eivät ole ilmoittaneet osakunnalle ajantasaisia 



yhteys- ja henkilötietojansa. (vähintään meiliosoite + kotikunta)
• Jakautuu juniori-, seniori-, ulko- ja kunniajäsenrekistereihin.

-Hautarekisteri
• Jakautuu eronneisiin, erotettuihin ja kuolleisiin jäseniin. Eronneet ja erotetut voivat pyrkiä takaisin 

aktiivirekisteriin hakemalla uudelleen osakunnan jäseneksi.
• On eräänlainen entisten jäsenten arkisto.

-Juniorirekisteri
• Jakautuu varmistettuihin TYYn jäseniin ja muihin Turun korkeakoulujen perus- tai jatkotutkinto-

opiskelijoihin.
-Seniorirekisteri

• Entiset juniorijäsenet, jotka ovat päättäneet opintonsa Turun korkeakouluissa tai jotka on muutoin 
siirretty aktiivirekisteristä passiivirekisteriin.

-Ulkojäsenrekisteri
-Kunniajäsenrekisteri

-Sekä juniori-, seniori-, ulko- että kunniajäsenet voivat olla osakunnan beaaneja tai civiksiä.

Vanhojen ikuisuusjäsenten siirtymä uuteen jäsenyysmalliin:
Ennen uuteen jäsenyysmalliin siirtymistä jäseneksi liittyneet saavat pitää ikuisuusjäsenyytensä mutta elleivät he
säännöllisesti ilmoita osakunnalle ajantasaisia yhteys- ja henkilötietojansa, siirretään heidät passiivirekisteriin 
siihen asti, kunnes tietonsa ilmoittavat – jos ilmoittavat.


