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UUDEN JÄSENEN HYVÄKSYMINEN KILLASSA
Sähköinen jäsenhakemuslomake löytyy mm. Reumaliiton kotisivuilta otsikon Tule
mukaan & osallistu -otsikon alta. Moni yhdistys on myös ottanut tämän
jäsenhakemuslomakkeen linkin käyttöönsä omilla kotisivuillaan.
Voit tarkistaa linkin osoite Killassa yhdistyksesi omalta sivulta kohdassa Lomakkeet:

Kun jäseneksi haluava täyttää jäsenhakemuksen tässä sähköisessä lomakkeessa,
siirtyvät kaikki hänen kirjaamansa tiedot suoraan Kiltaan sen yhdistyksen sivulle, minkä
hän on lomakkeella valinnut.
Jäsenhakemuslomakkeet tulevat näkyviin Killan etusivulla, sen alalaidassa otsikon
Lomakkeet alta:

Käsittely:
1. Klikkaa sinistä tekstiä Käsittelemättömiä yhdistyksen henkiöljäsenhakemuksi teksti, jolloin avautuu lista kaikista uusista hakemuksista.
2. Siirry yhden listalla olevan hakemuksen tietoihin klikkaamalla
-kuvaketta rivin
oikealla reunalla.
3. Tarkista lomakkeen tiedot ja täydennä tarvittaessa vähintään pakolliset, tähdellä
merkityt kohdat.
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Hakemuksen lopussa on lueteltuna rekisteristä löytyvät henkilöt, jotka jakavat samoja
tietoja hakemuksen tehneen henkilön tai organisaation kanssa.
4. Tarkista, onko henkilö tai organisaatio jo olemassa rekisterissä. Voit myös
käyttää sivun alaosasta löytyvää hakutyökalua apuna.
5. Jos henkilöä (tai organisaatiota) ei löydy rekisteristä, klikkaa sivun
alareunasta ”Luo uusi jäsen”- tai ”Luo uusi taho”-painiketta. Vahvista, että haluat
luoda uuden jäsenen rekisteriin, niin hakemukseen kirjattuja tietoja käytetään
uuden jäsenen luomiseen.
6. Jos henkilö (tai organisaatio) löytyy rekisteristä, klikkaa samalla rivillä
oikeassa reunassa olevaa
-painiketta, jos haluat että tahon tiedot päivitetään
hakemuksen tiedoilla. Jos tahon tietoja ei ole tarkoitus päivittää hakemuksen
perusteella, klikkaa

-painiketta.

Uudet jäsenet tulee hyväksyä yhdistyksen hallituksen seuraavassa kokouksessa.
Huomaa, että mikäli Reumaliiton pääkäyttäjä on ennättänyt laskuttamaan uuden
jäsenet, ennen kuin itse menet tarkistamaan, onko yhdistykselle tullut uusia
hakemuksia, liiton pääkäyttäjä on hyväksynyt jäsenet, jotta voi lähettää laskun. Laskun
mukana hän on lähettänyt tervetuloa yhdistykseen -kirjeen tai mikäli yhdistys on
toimittanut liittoon jäsentiedotteen, on tiedote mennyt jäsenlaskun mukana.
Mikäli liitto on ennättänyt laskuttamaan uudet jäsenet, hae Raportit-työkalusta raportista
Liittyneet jäsenet lista uusista jäsenistä.
Liittyneistä jäsenistä tehtyä raportti voi viedä yhdistyksen hallituksen kokoukseen, jotta
hallitus virallisesti hyväksyy jäsenet yhdistykseen. Tai ilmoittaa hallitukselle, kuinka
monta uutta jäsentä on liittynyt yhdistykseen ja hallitus kirjaa pöytäkirjaan määrän
hyväksytyistä jäsenistä. Kannattaa huomioida tietosuoja-asetukset tässä kohdin.
Jäseneksi liittymislomakkeella liittyjä voi niin halutessaan antaa diagnoositietonsa – se
löytyy ko. jäsenen kortilla kohdasta DIAGNOOSIT.
Niin halutessaan liittyjä voi antaa myös muita lisätietoja seuraavalla sivulla olevan listan
mukaisesti – liittyjän mahdolliset merkinnät löytyvät kohdasta YHTEYDENOTOT /
ASIAKASRYHMÄT. Seuraavalla sivulla on jäsenhakemuslomakkeella kysytyt,
vapaaehtoisesti täytettävät tiedot. Hyvä on huomioida, mikäli jäsen on ilmoittanut
olevansa kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena, tukihenkilönä, luottamustehtävässä
ym. Näistä kiinnostuksen ilmaisseista henkilöistä saat tehtyä raportin Raportittyökalussa olevan Jäsenyydet asiakasryhmittäin -raportin avulla.

LISÄTIETOJA JÄSENYYDESTÄ
TÄRKEIMMÄT SYYSI LIITTYÄ JÄSENEKSI
A. Sairastan reumaa tai muuta tuki- ja liikuntaelinsairautta
B. Lapseni sairastaa reumaa tai muuta tule-sairautta
C. Omaiseni / tuttavani sairastaa reumaa tai muuta tule-sairautta
D. Haluan jäsenetuna Reuma-lehden
E. Haluan liiton/ yhdistyksen jäsenetuja
F. Olen Tules-ammattilainen (= asiakkainani on reumaa tai muuta tule-sairautta sairastavia)

MINUA KIINNOSTAVAT SEURAAVAT TOIMINTAMUODOT
Diagnoosikohtainen ryhmä
Jäsentapaamiset
Liikuntaryhmät
Reumaa ja muita tule-sairauksia käsittelevistä luentotilaisuudet
Vertaistuki
Yhdistyksen järjestämät retket ja matkat
Z. Muut harrastus-/ toimintaryhmät

JÄSENTIEDOTTEET

Haluan yhdistyksen jäsentiedotteen mahdollisen sähköisen version

SAIN TIEDON REUMALIITOSTA JA -YHDISTYKSISTÄ
Harvinaiset-lehdestä
Järjestön tapahtumasta
Lääkäriltä/ hoitohenkilökunnalta
Reuma-lehdestä
Reumaliiton kotisivuilta
Reumayhdistyksen kotisivuilta
Sosiaalisesta mediasta
Tuttavalta/ sukulaiselta

OLEN HALUKAS TOIMIMAAN VAPAAEHTOISENA TAI LUOTTAMUSHENKILÖNÄ
Ryhmänohjaajana
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyissä
Vertaistukijana
Yhdistyksen hallituksessa
Yhdistyksen viestintä- ja/ tai some-asioissa
Z. Muussa vapaaehtoistoiminnassa

