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Yhdistyskokouksen päätös jäsenmaksuista 2018  

Jäsenmaksuluokat ja liittymisvuoden jäsenmaksu 

1. Henkilöjäsenmaksu 20 €/v.(2018), alennus liittymisvuoden jäsenmaksusta 10€ (2018) 

2. Perhejäsenmaksu 35 €/v. (2018), alennus liittymisvuoden jäsenmaksusta 10€ (2018) 

3. Yhteisöjäsenmaksu 75 €/v. (2018), alennus liittymisvuoden jäsenmaksusta 25€ (2018) 

Liittymisvuoden jäsenmaksualennus on voimassa vain uudelle henkilöjäsenmaksun maksavalle jäsenelle ja 

uudelle perhejäsenmaksun piirille ja uudelle yhteisöjäsenelle. Jäsenmaksualennuksen voi käyttää vain 

yhden kerran. 

Toimintamalli – jäsenyys ja jäsenmaksun valinnan perusteet 

1. Jäseneksi pyrkivä valitsee jäsenryhmän 

1. varsinainen jäsen (lihastautistatus) 

2. kannattajajäsen (luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö) 

2. Jäseneksi pyrkivä valitsee jäsenyyden keston 

1. Jäsenyys toistaiseksi 

a. jäsenyyden voi päättää milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle 

b. jäsenyyden voi halutessaan vaihtaa määräaikaiseksi 

2. Jäsenyys määräaikainen  

a. päättyy liittymisvuotta seuraavan vuoden lopussa tai sen jälkeen ilmoitetun vuoden lopussa 

b. jäsenyyden voi päättää milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle 

c. jäsenyyttä voi jatkaa omalla ilmoituksella tai vaihtaa toistaiseksi voimassaolevaksi 

3. Varsinainen jäsen valitsee jäsenmaksun 

1. Henkilöjäsenmaksu (jäsenmaksu on henkilökohtainen) 

a. vanhat jäsenet (ennen 2018 liittyneet) merkitään oletusarvoisesti jäsenmaksurekisterissä 

henkilöjäsenmaksun maksaviksi 

b. henkilöjäsenmaksun voi vaihtaa koska tahansa edellytysten täyttyessä perhejäsenmaksuksi 
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2. Perhejäsenmaksu (Samassa taloudessa tosiasiallisesti asuvat perheenjäsenet ja alaikäisen 

huoltajien kanssa yhdessä asuvat perheenjäsenet. Hallitus päättää poikkeamista hakemukseen 

perustuen)  

a. 16 vuotta täyttänyt varsinainen jäsen tai alle 16-vuotiaan huoltaja (jäljempänä maksava 

jäsen) ilmoittaa perhejäsenmaksun piiriin kuuluvat perheenjäsenet (nimi ja syntymäaika, 

lihastauti dg, puhelin, sähköposti). Ilmoittajan on varmistuttava perheenjäsenten 

suostumuksesta yhdistyksen jäsenyyteen ja tietojen käsittelyyn yhdistyksen 

jäsenrekisterissä. 

b. jos ilmoittajan lisäksi perhejäsenmaksun piiriin kuuluu muita lihastautia sairastavia, he 

liittyvät samalla ilmoituksella yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi 

c. muut perhejäsenmaksun piiriin kuuluvat liittyvät samalla ilmoituksella kannattajajäseniksi. 

d. alle 16-vuotiaan huoltajan nimi yhteystietoineen merkitään ko. jäsentietoihin 

e. kaikki perhejäsenmaksun piiriin kuuluvat merkitään jäsenrekisteriin samalla viitenumerolla 

f. vain maksava jäsen saa maksettavakseen laskun perhejäsenmaksusta ja postitse 

lähetettävät jäsentiedotteet 

g. jäsen voi kuulua perhejäsenmaksun piiriin niin kauan kun hän asuu maksavan jäsenen tai 

huoltajan kanssa samassa taloudessa tai jäsenyys on voimassa 

h. Maksava jäsen voi koska tahansa ilmoittaa yhdistykselle perhejäsenmaksun piirin 

purkautumisesta, jonka jälkeen kukin piirin jäsenistä siirtyy henkilöjäsenmaksua maksavaksi 

vanhana jäsenenä toistaiseksi, ellei jäsen ilmoita määräaikaisesta jäsenyydestä tai ilmoita 

kirjallisesti jäsenyyden päättymisestä yhdistykselle 

i. perhejäsenmaksun piiriin kuuluva voi koska tahansa ilmoittaa irrottautuvansa piiristä. 

Samalla hän siirtyy henkilöjäsenmaksua maksavaksi jäseneksi vanhana jäsenenä. Jäsenyys 

jatkuu tällöin toistaisesti, ellei jäsen ilmoita määräaikaisesta jäsenyydestä tai ilmoita 

kirjallisesti jäsenyyden päättymisestä yhdistykselle 

4. Kannattajajäsen valitsee jäsenmaksun 

1. Henkilöjäsenmaksu (henkilöjäsenet, ammatinharjoittajat)  

a. vanhat henkilöjäsenet (ennen 2018 liittyneet) merkitään oletusarvoisesti 

jäsenmaksurekisterissä henkilöjäsenmaksua maksaviksi 

b. henkilökohtaisen jäsenmaksun voi vaihtaa koska tahansa edellytysten täyttyessä 

yhteisöjäsenmaksuksi 

2. Yhteisöjäsenmaksu (yritys- ja muut yhteisöjäsenet)  

 

 

 


