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Tulosta kaikki sivut ja lähetä lomakkeessa annettuun osoitteeseen!

YHDISTYKSEN hakulomake
Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia
TIEDOT
Huom! Yhdistys velvoitetaan ilmoittamaan Keskusliitto KTKL ry:lle välittömästi, mikäli
jokin annetuista tiedoista muuttuu.
Jos mikä tahansa kohta yhdisyksen tiedoissa muuttuu, yhdistys on velvollinen
ilmoittamaan siitä keskusliittoon sähköpostitse osoitteella liitto@ktkl. .

Yhdistyksen nimi: *
Yhdistyksen rekisteritunnus: *
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero: *
Katuosoite: *
Postinumero ja -toimipaikka: *

Paikka, päiväys ja allekirjoitus nimenselvennyksineen *

Allekirjoittavan yhdistyksen yhteyshenkilön tulee olla KTKL ry:n jäsen.

Liittyvän yhdistyksen jäsenmäärä päivänä… : *

fi

Jatkuu seuraavalla sivulla

2/3

Yhdistystä pyydetään toimittamaan seuraavat, yhdistyslain mukaiset
asiapaperit ja lomakkeet;

• tämä yhdistyksen jäsenhakemus huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna
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KTKL ry TÄYTTÄÄ
Päiväys, allekirjoitus ja jäsennumero *

• yhdistysrekisteriote
• yhdistyksen voimassa olevat säännöt
• jäsenluettelo

Muut merkinnät:

Jäsenyyttä hakevan yhdistyksen jäseniä (katso OHJE) pyydetään
toimittamaan

• kopiot todistuksista (koulutus / opinnot / oppimäärät)
• kopio voimassa olevasta ensiapukurssitodistuksesta / - kortista
• yhdistyksen jäsenen henkilökohtaisesti täyttämä jäsenenhakemus (Varsinaisen jäsen /
terapeuttijäsen jäsenhakemus)

• tarkistamaan vakiintuneiden terapia-alojen luettelo (22 Suomessa vakiintunutta terapiaalaa)*

*Uudet terapia-alat on haettava luetteloon ennen yhdistyksen liittymistä. Vain vakiintuneet
terapia-alat ovat luettelossa.
OHJE: Yhdistykseen kuuluvat valmiit terapeutit hakevat KTKL ry:n varsinaista jäsenyyttä
toimittamalla täytetyn, jäsenhakulomakkeen (Varsinainen jäsen / Terapeuttijäsen)
omaan yhdistykseensä yhdessä todistusjäljennösten kanssa. Tämän jälkeen yhdistys
täydentää jäsenhakulomakkeen (sivua 2) ja lähettää jäsenhakemuslomakkeet liitteineen
meille tämän (Yhdistyksen jäsenhakemus) lomakkeen liitteenä.
Kun kaikki on kunnossa, jäsennumerot aktivoituvat. Yhdistys merkitään keskusliiton
sivujen yhdistysrekisteriin ja jäsenyhdistyksen edut astuvat voimaan.
Keskusliiton koulutusvaatimukset täyttävä terapeutti / hoitaja saa varsinainen jäsenen /
terapeuttijäsenen edut ja hän voi saada tietonsa terapeuttirekisteriin.
Jäsenyhdistyksen vuosimaksu on 190 €. Merkitse vuosimaksuun selkeästi jäsenyyttä
hakevan yhdistyksen nimi. Maksa jäsenmaksu KTKL ry:n tilille FI1945030010244352.
Postita jäsenhakemus ja vaaditut liitteet sekä kopio jäsenmaksun maksamisesta
osoitteella:
KTKL ry Finlaysoninkuja 9 33210 Tampere
Muista lähettää etukäteen keskusliiton sähköpostiin liitto@ktkl. lyhyt ilmoitus siitä, että
olet postittanut jäsenhakemuksesi.
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