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Tulosta kaikki sivut ja lähetä lomakkeessa annettuun osoitteeseen!


Varsinaisen jäsenen / terapeuttĳäsenen hakulomake  
Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia 
Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry:n 
jäsenhakemuslomake 


HENKILÖTIEDOT  

Jos mikä tahansa kohta tiedoissasi muuttuu, olet velvollinen ilmoittamaan 
siitä keskusliittoon sähköpostitse osoitteella liitto@ktkl.fi. 


Sukunimi *


Etunimi * 


Sotu 


Koulutus * 


Katusoite * 


Postinumero ja -toimipaikka * 


Sähköposti *


WWW-sivut 


Puhelin * 


Vastaanotto 


Vastaanoton puhelin 


Vastaanoton katuosoite 


Postinumero ja -toimipaikka  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Koulutukseni täyttää KTKL ry:n laatuvaatimukset (Katso Terapia-alan 
koulutuksen tavoitteet ja opinnot) *  

Koulutukseni täyttää KTKL ry:n laatuvaatimukset (Katso Terapia-alan 
koulutuksen tavoitteet ja opinnot) 


Vahvistan pätevyyteni seuraavin asiakirjoin; *  

Vahvistan pätevyyteni seuraavin asiakirjoin; 


• täytetty ja allekirjoitettu jäsenhakemuslomake


• todistusjäljennökset kaikista täydentävien hoitomuotojen koulutuksistani


• todistusjäljennökset suorittamistani peruslääketieteen aineista ja 
oppimääristä 


• todistus voimassa olevasta ensiapukurssista 


Terapia-alani on merkitty Keskusliitto KTKL ry:n vakiintuneiden 
terapia-alojen listaan (Katso 22 Suomessa vakiintunutta terapia-alaa) 


Haluan että tietoni julkaistaan terapeuttirekisterissä


Ilmoitan myöhemmin, kun haluan että tietoni julkaistaan 
terapeuttirekisterissä 


Kuulun yhdistykseen (Katso lisäohjeet tämän lomakkeen lopussa) 


Paikka ja päiväys * 

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys *  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Varsinaisen jäsenen / terapeuttijäsenen vuosimaksu on 45 €. Merkitse vuosimaksuun 
selkeästi jäsenyyttä hakevan etu- ja sukunimi. Maksa jäsenmaksu KTKL ry:n tilille 
FI1945030010244352. 


Postita jäsenhakemus ja vaaditut liitteet sekä kopio jäsenmaksun maksamisesta 
osoitteella: 
KTKL ry 
Finlaysoninkuja 9 


33210 Tampere 
Saat ilmoituksen hyväksytystä jäsenyydestä, tai lisäohjeita jäsenyyden saamiseksi. Kun 
kaikki on kunnossa, jäsennumerosi aktivoituu. Tieto lähetetään antamaasi sähköposti- 
osoitteeseen. 


Muista lähettää etukäteen keskusliiton sähköpostiin liitto@ktkl.fi lyhyt ilmoitus siitä, 
että olet postittanut jäsenhakemuksesi.  

Voit hakea Keskusliitto KTKL ry:n varsinaista jäsenyyttä / Terapeuttijäsenyyttä myös 
silloin, jos kuulut johonkin terapiayhdistyksistä. 


Mikäli kuulut johonkin terapiayhdistykseen, toimi seuraavalla tavalla. 
Kun yhdistys johon kuulut, ei ole KTKL ry:n jäsenyhdistys 
Voit hakea Keskusliitto KTKL ry:n varsinaista jäsenyyttä /Terapeuttijäsenyyttä ilman, että 
se yhdistys johon kuulut, on Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto 
KTKL ry:n jäsenyhdistys. 
Kun yhdistys johon kuulut, on KTKL ry:n jäsenyhdistys 
Mikäli kuulut yhdistykseen joka on keskusliitto KTKL ry:n jäsenyhdistys, täytä varsinaisen 
jäsenen liittymislomake (tämän hakemuksen alkuosa), liitä mukaan kopiot todistuksistasi 
ja toimita asiapaperit yhdistykseen. Terapeuttiyhdistyksesi täydentää lomaketta ja lähettää 
sen liitteineen meille. KTKL ry varmistaa hakijan koulutuksen todistusjäljennöksistä. 
Arkistoimme hakemukset jäsenyhdistyksittäin. 


Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry:n jäsenhakemuslomake 



