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JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN 

Jäsenet ja jäsenmaksu 
Suomen Bridgeliiton sääntöjen mukaan liiton varsinaisia jäseniä ovat liiton hallituksen hyväksymät 

rekisteröidyt yhdistykset. Liitolla voi olla myös kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja. Yhdistykset maksavat 

vuosittain liitolle jäsenmaksun, joka perustuu varsinaisen jäsenen henkilömäärään ja jonka suuruuden ja 

maksuajan määrää liittokokous.  

Jäsenmaksun suuruus perustuu varsinaisen jäsenen henkilöjäsenmäärään. Jäsenyhdistykset maksavat 

liittokokouksen vuosittain vahvistaman maksun jokaisesta henkilöjäsenestään. Liiton kunniajäsenet ja 

kunniapuheenjohtaja ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Liiton sääntöjen mukaan kukaan muu ei ole 

vapautettu jäsenmaksusta. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenyhdistyksillä ei voi olla sellaisia jäseniä, joista ei 

makseta jäsenmaksua. 

Jäsenmaksua vastaan yhdistysten jäsen saa kilpailuoikeuden, MP-rekisterin ja Bridge-lehden. 

Kilpailuoikeuden saa MP- ja SM-kilpailuihin, simultaaneihin, sarjoihin sekä liiton järjestämään nettipeliin.  

Jäsenmaksun maksaminen 
Liiton varsinaisten jäsenten jäsenmaksu maksetaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksillä 

on näin alkuvuoden ajan aikaa tehdä oma jäsenluettelonsa ja kerätä jäsenmaksut. Yhdistys maksaa liiton 

jäsenmaksun yhdellä kerralla liiton ilmoittamalle pankkitilille. Maksussa käytetään liiton antamaa 

viitenumeroa. Jäsenyhdistys lähettää yhdistyksen jäsenluettelon yhteystietoineen liiton toimistosihteerille. 

Maksutietojen tarkistamisen lisäksi tämä jäsenluettelo liitetään Suomen Bridgeliiton ja jäsenyhdistyksen 

välisen sopimuksen mukaiseen yhteisrekisteriin. Rekisteri toimii myös Bridge-lehden osoiterekisterinä. 

Myöhemmin vuoden aikana mukaan liittyvien jäsenten maksut hoidetaan tilanteen mukaan yhdessä tai 

erikseen. 

Hyvän kirjanpitotavan mukaan jokaiselle saapuvalle maksulle tulee olla selvitys tai tosite. Näin ollen myös 

jokaiselle jäsenmaksutapahtumalle tarvitaan sellainen. Jos jokainen tai osa SBL:n jäsenyhdistysten jäsenistä 

maksaa oman maksunsa suoraan liiton tilille, syntyisi tästä kohtuuttoman paljon työtä tositteiden luomisen 

ja maksutilanteen tarkastamisen muodossa. Usean yksittäisen maksun vastaanottamisessa myös 

inhimillisen virheen mahdollisuus kasvaa. Tämän vuoksi kerhot eivät saa antaa jäsenilleen ohjetta maksaa 

jäsenmaksu suoraan liitolle. Täysin poikkeuksellisissa oloissa tällaisesta tavasta voidaan neuvotella kerhon 

ja liiton kesken. 

Maksut, tilinumero ja viitenumerot 
Jäsenmaksun suuruus löytyy syyskokouksen pöytäkirjasta. Vuoden 2022 jäsenmaksu on 45 €/henkilöjäsen 

ja juniori-ikäisten jäsenmaksu on 10 €/henkilö. Junioreja ovat kyseisenä kalenterivuotena korkeintaan 25 

vuotta täyttävät henkilöt. Vuonna 2022 juniorien syntymävuosi on siis 1997 tai sen jälkeen.  

Jäsenmaksu maksetaan Suomen Bridgeliiton tilille Nordea FI11 1548 3000 1004 96. 

Kerhojen jäsenmaksujen viitenumerot löytyvät SBL:n nettisivulta 

http://www.bridgefinland.fi/uusi/files/1132.htm  

Halutessaan kerho saa kirjanpitoaan varten laskun liitolta. 

http://www.bridgefinland.fi/uusi/files/1132.htm

