JÄSENASIAA
Jäseneksi liittyminen
Kätilöliiton jäsenyyttä tulee hakea sähköisellä jäsenhakemuksella. Kätilöliiton jäseneksi hyväksytään yleensä
kätilökoulutuksen saanut tai koulutuksessa oleva hakija.
•

Liittyessäsi Kätilöliittoon, valitset paikallisyhdistyksen, johon haluat kuulua. Kätilöyhdistyksen kautta olet
Kätilöliiton jäsen. Kätilöyhdistyksiä on maassamme 16 ja niiden toiminta on erittäin vireää. Paikallisyhdistykset
järjestävät kaikenlaista toimintaa koulutuksista illanviettoihin.

•

Kuulumalla Suomen Kätilöliittoon saat seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvän Kätilölehden kotiisi. Kätilölehti on
alan ainoa julkaisu Suomessa ja se käsittelee viimeisimmät uutiset ja virtaukset koko kätilötyön alueelta.

•

Maksamalla jäsenmaksun saat Kätilölehden lisäksi mahdollisuuden osallistua Liiton järjestämiin
koulutustilaisuuksiin jäsenhinnalla sekä hakea apurahaa tai stipendiä (jäsenyyden jatkuttua kaksi vuotta).

•

Kuulut Kätilöliiton kautta Pohjoismaiseen Kätilöliittoon (NJF), Euroopan Kätilöliitoon (EMA) sekä Kansainväliseen
Kätilöliitoon (ICM).

•

Kätilötutkinnon suorittaneena ja Kätilöliiton jäsenenä sinulla on oikeus kantaa Suomen Kätilöliiton sinistä
jäsenmerkkiä ja Pohjoismaista Elämänpuu-kätilömerkkiä.

Jäsenlajit
•
•

Eläke
Jatko-opiskelija (yliopisto- tai ylemmät ammattikorkeakouluopinnot, kokopäiväinen opiskelu, mahdollinen työssäkäynti <
50 %)

•
•
•
•
•
•

Kehitysyhteistyö
Perusopiskelija (kätilökoulutuksessa oleva, riippumatta mahdollisista aiemmista opinnoista)
Työssä
Työtön
Varusmiespalvelus
Äitiys- ja hoitovapaa

•

Perusopiskelijan jäsenyys päättyy ilmoitettuun valmistumispäivään, joten varsinaiseksi jäseneksi tulee hakea
uudella jäsenhakemuksella.

•

Jäsenmaksusta vapautettuja ovat Liiton ja yhdistysten kunniajäsenet, lähetys- ja kehitysyhteistyössä olevat
sekä peruskoulutuksessa olevat kätilöopiskelijat.

Muutokset jäsenyydessä
Jäsenyyteen liittyvät yhteydenotot pyydetään osoitteeseen jasenasiat@suomenkatiloliitto.fi Kaikissa yhteydenotoissa
ilmoitathan jäsennumerosi, joka löytyy jäsenmaksulaskusta, sähköisestä jäsenkortista ja Kätilölehden osoitekentästä (7numeroinen luku). Ilmoittamalla jäsenyyteen liittyvistä muutoksista viimeistään joulukuussa, saadaan tietosi päivitettyä ja
tammikuussa saat oikeansuuruisen jäsenmaksulaskun.
•

Jos laskussasi on väärä jäsenlaji, ilmoita oikea jäsenlajisi yllä olevaan osoitteeseen.

o Mikäli kyseessä on esimerkiksi äitiys- tai hoitovapaa, ilmoita äitiysvapaan alkamis- ja
päättymispäivämäärät sekä mahdollisen hoitovapaan päättymispäivämäärä. Ilmoitettuasi edellä mainitut
tiedot, voit maksaa alennetun jäsenmaksun käyttäen saamasi jäsenmaksulaskun viitenumeroa.
o Mikäli olet palannut äitiys- tai hoitovapaalta tai työllistynyt, mutta laskussasi on alennettu summa,
ilmoita muutoksen alkamispäivämäärä ja sen jälkeen voit maksaa täysimääräisen jäsenmaksun käyttäen
saamasi jäsenmaksulaskun viitenumeroa.
o Mikäli olet jäänyt työttömäksi tai eläkkeelle, ilmoita alkamispäivämäärä ja voit maksaa alennetun
jäsenmaksun käyttäen saamasi jäsenmaksulaskun viitenumeroa.
1. Tieto eläkkeelle tai äitiys- ja hoitovapaalle jäämisestä sekä työttömyydestä ei tule Kätilöliittoon
muutoin kuin jäsenen itsensä ilmoittamana.
o Mikäli nimesi ja/tai osoitteesi on muuttunut, voit ilmoittaa uudet tiedot osoitteeseen jasenasiat@suomenkatiloliitto.fi

Kätilöliitosta eroaminen
o Mikäli haluat erota Kätilöliitosta: ilmoita asiasta vapaamuotoisella viestillä, jossa mainitset nimesi, jäsennumerosi ja
ilmoitat eroavasi. Saat kuittauksen viestiisi täältä toimistolta ja sen jälkeen voit hävittää saamasi jäsenmaksulaskun.

Kätilöliitosta erottaminen
Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksuvelvoitteensa, on paikallisyhdistys oikeutettu erottamaan jäsenen.

