JÄ SE NH A KEMUS
Täyttämällä tämän hakemuksen liityt jäseneksemme.
Haluan liittyä
Jäseneksi (40 €/v)
Perhejäseneksi (23 €/v)
Nuorisojäseneksi (alle 25 v, huoltajan suostumuksella alle 15 v) (0 €/v)
Piirin kannattajajäseneksi (50 €/v)
Liiton kannattajajäseneksi (50 €/v)
Toissijaiseksi jäseneksi (8 €/v)

Lisätietoa eri jäsenyyslajeista www.martat.fi/jasenyyslajit-ja-jasenmaksut/
Piiri, mikäli tiedossa
Yhdistyksen tai toimintaryhmän nimi, mikäli tiedossa

Sukunimi
Etunimet
Lähiosoite
Postitoimipaikka						

Postinumero

Maa
Sähköposti
Puhelin
Syntymäaika (muodossa xx.xx.xxxx)
Liittymispäivämäärä
Allekirjoitus
Lisätietoja:
Olen ollut aiemmin jäsen
Kyllä, tietojani saa käyttää suoramarkkinoinnissa
Lomakkeen palautus:
Marttaliitto ry
Jäsensihteeri
Pursimiehenkatu 26 C,
00150 Helsinki
Sähköpostitse: jarjestosihteeri@martat.fi

M a r t at

Sääntöjen mukaiset jäsenlajit 2021
» Varsinainen jäsen on 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka sitoutuu
noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja suorittaa liiton määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu 40 € sisältää lehden.

» Nuorisojäseneksi voi liittyä
15–25-vuotias henkilö sekä huoltajan
suostumuksella alle 15-vuotias henkilö. Äänioikeutta ei alle 15-vuotiaalla
kuitenkaan ole. Nuorisojäsen ei maksa
jäsenmaksua eikä hän saa jäsenlehteä.

» Perhejäseneksi voi liittyä yli
15-vuotias henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Jäsenmaksu 23 € ei sisällä jäsenlehteä.

» Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen marttatoiminnassa ansioituneita
jäseniä. Heidän kutsumisestaan päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvollisuutta. Yhdistys vastaa
omien kunniajäsentensä jäsenmaksusta. Kunniajäsenen jäsenmaksu 40
€ sisältää lehden. Yhdistys voi erityistapauksessa maksaa vain kunniajäsenensä jäsenmaksuosuuden 23 €, jolloin jäsen ei saa lehteä.

» Varsinainen jäsen voi halutessaan
siirtyä seniorijäseneksi seuraavan
vuoden alusta, kun hän on täyttänyt 75 vuotta, jos hän on ollut marttayhdistyksen jäsen vähintään 25
vuotta. Jäsenmaksu 23 € ei sisällä
jäsenlehteä.

» Piireillä ja liitolla voi olla kannattajajäseninä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kannattajajäsenellä
ei ole äänioikeutta. Vuoden 2021 kannattajajäsenten jäsenmaksu on 50 €.
Liiton yhteisöjäsenten kannattajajäsenmaksu on 2 500 €. Maksu sisältää
lehden.
» Marttayhdistyksen varsinainen jäsen voi liittyä toissijaiseksi jäseneksi
toiseen marttayhdistykseen ja maksaa
jäsenmaksun 8 € suoraan toissijaiselle
marttayhdistykselle. Toissijaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta toissijaisessa marttayhdistyksessä.
LISÄTIETOJA LIITTYMISESTÄ
JA JÄSENLAJEISTA
jarjestosihteeri@martat.fi

