JÄSENTIETOJEN ILMOITTAMINEN LIITON REKISTERIIN 2021

Miten jäsenilmoitukset tehdään?
Jäsenilmoitukset voi tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai postitse. Yhteystiedot ovat tämän
ohjeen lopussa.
Kun teet ilmoituksen, anna seuraavat tiedot:
• yhdistyksen nimi ja numero
• oma nimesi ja puhelinnumerosi
• jäsenen nimi ja osoite sekä mahdollinen sähköpostiosoite
• onko kyseessä uusi jäsen, poisto vai muutos
• Voit käyttää alla lueteltuja lyhenteitä, mutta ne eivät ole välttämättömiä.
Voit tehdä jäsenilmoituksia pitkin vuotta. Uudet jäsenet ja poistot on kuitenkin ilmoitettava
tiettyihin päivämääriin mennessä, jotta voimme huomioida ne loppuvuoden
jäsen laskutuksessa.
Uudet jäsenet sekä yhdistyksen aiemmin rekisteristä poistamat jäsenet
•
•
•

Uudet jäsenet kirjataan rekisteriin 3.1.-15.11.2021.
Ilmoita uudet jäsenet vasta, kun jäsenmaksu on maksettu.
Kerro onko kyseessä:
■
u
uusi jäsen (uusi jäsen saa lehden automaattisesti)
■
U/EL
uusi jäsen, ei lehteä
■
U/S
uusi jäsen, lehti siirretään jäsenasioiden hoitajalle

Poisto rekisteristä
•

•

•

Ilmoita maksamattomat jäsenet 30.6.2021 mennessä, jotta ne voidaan huomioida
loppuvuoden laskutuksessa. Tämän jälkeen ilmoittamasi poistot kirjataan liiton
rekisteriin päivämäärällä 1.1.2022, eikä niitä huomioida loppuvuoden
laskutuksessa.
Poiston syy on maksamaton jäsenmaksu, jäsenen eroaminen yhdistyksestä tai
menehtyminen. Tarkista poiston yhteydessä, ettei mahdollinen puoliso jää ilman
lehteä.
Kerro onko kyseessä:
■
P/JÄ
jäsenmaksu maksamatta
■
P/E
jäsen eroaa yhdistyksestä (jäsenmaksu on maksettu)
■
P/K
jäsen on kuollut; jäsenmaksu maksettu / maksamatta

Jäsentietojen muutokset
•
•

Ilmoita aina jäsenen nimi ja osoite sekä muuttunut tai korjattava tieto.
Kerro onko kyseessä:
■
M
muutos tai korjaus nimeen tai osoitteeseen
• M/EL
jäsen ei halua enää lehteä
■
M/L
jäsen haluaa lehden
■
M/S
lehti siirretään jäsenasioiden hoitajalle

KALENTERIVUODEN 2021 TOIMENPITEET
Helmikuu
•
•
•

Liitto lähettää yhdistyksille vuoden ensimmäisen jäsenlaskun.
Laskussa huomioidaan yhdistyksen jäsenmäärä 2.1.2021 tilanteen mukaan.
Lasku maksetaan liitolle täysimääräisenä.

Kesäkuu
•
•

Maksamattomat jäsenet voi ilmoittaa poistoina 30.6.2021 asti.
Tämän jälkeen ilmoitetut poistot kirjataan liiton rekisteriin seuraavalle vuodelle
(1.1.2022) eikä niitä huomioida loppuvuoden jäsenlaskutuksessa.

Marraskuu
•
•

•

Uusia jäseniä voi ilmoittaa 15.11.2021 asti.
Tämän jälkeen ilmoitetut uudet jäsenet kirjataan liiton rekisteriin seuraavalle
vuodelle.
Tarkistuslista lähetetään jäsenasioiden hoitajalle marraskuun loppuun mennessä.

Joulukuu
•
•
•

Liitto lähettää yhdistyksille jäsenlaskun.
Laskussa huomioidaan 30.6.2021 mennessä ilmoitetut maksamattomat jäsenet
sekä 15.11.2021 mennessä ilmoitetut uudet jäsenet.
Jos jäsenmäärä on suurempi kuin helmikuun laskussa, yhdistys saa lisälaskun. Jos
jäsenmäärä on pienempi kuin helmikuun laskussa, liitto palauttaa yhdistykselle
jäsenmaksua.

Tammikuu 2022
•

1.1.2022 rekisteristä poistetaan ne jäsenet, jotka yhdistys on ilmoittanut 15.12.2021
mennessä seuraavan vuoden poistoina.

Jäsenluettelo
Jäsenluettelo lähetetään jäsenasioiden hoitajalle kaksi kertaa vuodessa ja myös erikseen
pyynnöstä. Voit tilata luettelon valmiiksi tulostettuna tai sähköpostin liitetiedostona (PDF).
Jäsenluettelossa näkyy jokaisesta jäsenestänne nimi ja osoite sekä tieto siitä,
vastaanottaako hän lehden vai ei, tai onko hänen lehtensä siirretty jäsenasioiden
hoitajalle. Tieto lehdestä ilmoitetaan seuraavasti:

Selitys

Kpl

Lehkdi

jäsen vastaanottaa lehden
jäsen ei vastaanota lehteä
jäsenen lehti on siirretty yhdyshenkilölle

1
0
1

lehti menee
ei lehteä
siirretty

Jos jäsenen osoitteen perässä on päivämäärä, hänet poistetaan liiton rekisteristä
kyseisenä päivänä. Luettelon lopussa on yhdistyksenne jäsenmäärä.

Jäsenasioita liitossa hoitaa:
Ulla Nissinen
Puh. 09 6126 8432
Sähköposti: jasenasiat@ekl.fi

Postiosoite: EKL ry / jäsenasiat
PL168

00531 Helsinki

