
Suomen munuaistautialan sairaanhoitohenkilöstö - MUSA ry 
JÄSENEKSI LIITTYMINEN tai 
JÄSENTIETOJEN MUUTOS   

 Haluan muuttaa/täydentää jäsentietojani   Liityn Musan jäseneksi 

Nimi Jäsennumero

 Haluan jäsenpostini  kotiin  työpaikalle  

Lähetä lomake osoitteella: 
Aoh Raija Pääkkönen, Dialyysihoitokeskus Delta 
Meilahden Kolmiosairaala, PL 372, 00029 HUS 
tai lähetä vastaavat tiedot sähköpostitse osoitteella   jasenrekisteri@musa-ry.net 
Jos täytät lomakkeen tietokoneen näytöllä, voit myös lähettää tiedot painamalla "Lähetä tiedot sähköpostitse" -
painiketta lomakkeen alareunassa.

Ammatti

Työpaikka ja osasto

Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Jäsenyytesi alkaa, kun olet maksanut jäsenmaksun yhdistyksen tilille. 
  
Maksun saaja:  Suomen munuaistautialan sairaanhoitohenkilöstö - Musa ry  
Tili:    Nordea  FI11 1572 3006 1033 29 
  
MAKSAESSASI JÄSENMAKSUA TAI KOULUTUSTEN OSALLISTUMISMAKSUJA, ANNA MAKSULOMAKKEELLA,   
-AUTOMAATILLA TAI MIKROLLA  JOKA KERTA   YHTEYSTIETOSI JA JÄSENNUMEROSI (JOS TIEDOSSA) 

Puhelin kotiin Puhelin töihin

Sähköposti kotiin Sähköposti töihin

Kirjoita numero, jos olet jo jäsen ja muutat tietojasi. 
Jos et muista jäsennumeroasi, löydät sen Musanomien tai jäsenkirjeiden osoitetarrasta.

Tähän voit kirjoittaa lisätietoja tai kysymyksiä jäsenrekisterin hoitajalle
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