Ohjeet paperisen liittymis- sekä muutoslomakkeen täyttämiseen
Yhdistys
Merkitse tähän kohtaan sen yhdistyksen nimi, johon haluat liittyä.
Jos olet jo liiton jäsen ja haluat vaihtaa yhdistystä, merkitse tähän uuden yhdistyksen nimi.
Rastita:
UUSI JÄSEN kun liityt ensimmäistä kertaa Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry:hyn.
OPISKELIJAJÄSEN kun liityt opiskelijajäseneksi. Muista merkitä myös valmistumispäivämäärä.
TIETOJEN MUUTOS kun henkilö- tai työsuhdetietoihin tulee muutoksia. Osoitteenmuutokset liitto saa
suoraan Postilta.
JÄSENYHDISTYKSEN VAIHTO kun olet vaihtamassa yhdistystä.
TYÖNANTAJAN VAIHTO kun vaihdat työnantajaa.
Henkilö- ja osoitetiedot
Täytä aina pyydetyt henkilötiedot, erityisesti henkilötunnus on tärkeä. Virheellinen tai puuttuva
henkilötunnus estää tietojesi viemisen rekisteriin.
Tässä kohtaa voit estää osoitetietojesi luovuttamisen suoramarkkinointiin. Se tarkoittaa, että SPAL ei voi
luovuttaa jäsentietoja sellaisille yhteistyökumppaneille, jotka tarjoavat jäsenyyteen perustuvia etuja (esim.
vakuutukset) tai tutkimus- ja tilastointikäyttöön.
Koulutus- ja työsuhdetiedot
Pyydetyt tiedot tulee merkitä mahdollisimman tarkasti. Myös nykyisten jäsenten on syytä päivittää
tietonsa jäsenilmoituksen yhteydessä. Muista merkitä myös määräaikaisen työsuhteen päättymispäivä.
Työnantajatiedot
Työnantajalla tarkoitetaan palkanmaksajaa, esimerkiksi aluepelastuslaitosta. Työnantajaksi merkitään
työnantajan nimi osoitetietoineen eli se palkanmaksupiste, jossa jäsenmaksuperintä tarvittaessa
hoidetaan. Tämä on tärkeä tieto, jonka on oltava oikein, sillä tällä perusteella työnantajalle lähetetään
jäsenmaksuperintää koskevat tiedot.
Työpaikalla tarkoitetaan konkreettista työpaikkaa, esimerkiksi aluepelastuslaitoksen yksittäistä laitosta.
Valtakirja jäsenmaksun perintää varten
Valitse jäsenmaksun maksamista varten joko valtakirja työnantajaperintää varten tai maksan jäsenmaksun
itse.

Valitsemalla valtakirjan jäsenmaksun perimistä varten, toimitamme maksutiedot työnantajalle.
Tarkistathan, että työnantajatiedot ovat varmasti oikein!
Itsemaksavana jäsenenä toimitamme sinulle kuukausittaiset maksuviitteet.
Työttömyyskassan jäsenyys
Vain uudet jäsenet täyttävät tämän kohdan. Myös opiskelijajäsenet, jotka eivät ole opiskeluaikanaan
liittyneet työttömyyskassaan, täyttävät tämän kohdan.
Muistathan, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa on mahdollista saada vain kuulumalla
työttömyyskassaan
Edellinen liitto -kohdassa voit valtuuttaa Palomiesliiton hoitamaan irtisanoutumisen edellisestä liitostasi.
Muista täyttää myös edellisen liittosi nimi sille varattuun kohtaan.
Jäsenen allekirjoitus
Allekirjoituspäivämäärä on samalla liittoon liittymispäivämäärä. Työttömyyskassaan liittyminen voi
tapahtua aikaisintaan tällä päivämäärällä. Allekirjoita lomake vasta tulostamisen jälkeen.
Tulostaminen ja liittoon lähettäminen, sekä tallentaminen
Täyttämisen jälkeen, tulosta lomake ja allekirjoita se. Lähetä lomake liiton toimistolle, Suomen
pelastusalan ammattilaiset SPAL ry, Vernissakatu 6, 01300 Vantaa. Voit myös tallentaa lomakkeen täytön
jälkeen omalle tietokoneellesi. Jos tallentamisessa on ongelmia, päivitä koneesi Adobe Reader -ohjelma.

