LIITTYMISLOMAKE – ANSÖKNINGSANMÄLAN
Finnilco ry ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat vertaistukea, tietoa ja edunvalvontaa.
Finnilco r.f. och dess medlemsföreningar erbjuder stöd, information och intressebevakning.
Sukunimi / Efternamn: 				

Etunimi / Förnamn:

Osoite / Gatuadress:
Postinumero / Postnummer:

Postitoimipaikka / Postanstalt:

Sähköposti / E-mail:
Puhelin / Telefon: 					

Syntymäaika / Födelsedatum:

Terveystietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. Tietoja käytetään yhdistyksen toiminnan ja tiedotuksen kohdentamiseen ja
tilastojen tekemiseen. Finnilco ei luovuta jäsenrekisterin tietoja
kenellekään ulkopuoliselle. Henkilö voi koska tahansa tarkistaa
itsestään jäsenrekisterissä olevat tiedot ja pyytää muutosta niihin ottamalla yhteyttä Finnilcon toimistoon.

Det är frivilligt att överlämna hälsouppgifterna. Uppgifterna
till Finnilcos medlemsregister används till statistik och riktad
aktivitet och information. Finnilco utlämnar inte uppgifterna.
Medlemmen kan alltid kontakta Finnilcos byrå för att kolla
sina egna uppgifter och ändra på dem om så behövs.

Tieto leikkaustyypistä / Information om operationstyp

Tieto sairaudesta / Diagnos

□ Paksusuoliavanne / Tjocktarmsstomi

□ Anaali-inkontinenssi / Avföringsinkontinens

□ Ohutsuoliavanne / Tunntarmsstomi

□ Colitis ulcerosa, haavainen paksusuolentulehdus /
Ulcerös colit, sårig tjocktarmsinflammation

□ J-pussi (IPAA) / J-påse (IPAA)

□ Crohnin tauti / Crohns sjukdom

□ Virtsatieavanne / Urinstomi

□ Suolistosyöpä / Tarm cancer

□ Suolirakko / Kontinent urostomi
(en reservoar, gjord av tunn- eller tjocktarm)

□ Virtsaelinten syöpä / Cancer i urinorgan

□ PEG ravitsemusavanne / PEG gastrostomi

□ Gynekologinen syöpä / Gynekologisk cancer

□ Minua ei ole leikattu / Ej opererad

□ FAP (familiaalinen adenomatoottinen polypoosi /
Familjär Adenomatös Polypos)

□ Muu, mikä / Annan, vad
Leikkausvuosi / Operationsår:

□ Divertikuliitti / Divertikulit
□ Endometrioosi / Endometrios
□ IC (Interstitielli kystiitti) / IC
(Interstitial cystitis / interstitial blåskatarr)
□ Muu, mikä /Annan, vad

□ Äidinkieleni on ruotsi / mitt modersmål är svenska
□ Olen terveydenhuollon ammattilainen / Jag är hälsovård personal
□ Haluan lehden kirjekuoressa / Jag vill ha tidningen i ett kuvert
□ Haluan, että minuun otetaan yhteyttä / Jag vill ha personlig kontakt
Jäsenyhdistys, johon haluan liittyä / Välj till vilken förening du önskar höra:
Jäsenmaksusi määräytyy jäsenyhdistyksen mukaan. Din medlemsavgift bestäms enligt medlemsföreningen.
Suostun ylläesitettyjen tietojen tallentamiseen Finnilco ry:n jäsenrekisteriin.
Jag godkänner att uppgifterna ovan förs in i Finnilco rf:s medlemsregister.
Päiväys / Datum:

Allekirjoitus / Underskrift:

Lisätietoja tai muu tiedote / Tilläggsinformation eller annat meddelande:
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JÄSENEDUT

MEDLEMSFÖRMÅNER

Finnilcon jäsenyys kannattaa. Finnilcon tehtävä
on toimia avanne- ja vastaavasti leikattujen sekä
anaali-inkontinenssipotilaiden parhaaksi – mitä
enemmän meitä on, sitä vahvemmin äänemme
kuuluu. Kuulumalla oman alueesi yhdistykseen
pääset samalla osaksi valtakunnallista verkostoa.

Det lönar sig att vara medlem i Finnilco. Finnilcos
uppgift är att stöda stomi- och reservoaropererade och analinkontinenspatienter - ju flere vi är,
desto högre hörs vår röst. Att vara medlem i den
regionala föreningen är du med i det landsomfattande nätverket.

Jäsenetuihin kuuluu:
• Avannekortti, jonka tarkoitus on helpottaa
inva-wc-tiloihin pääsyä ja turvatarkastuksia
matkustaessa
• Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Finnilco-lehti, jossa välitetään ajankohtaista
tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä avanne- ja IPAA-leikkauksiin ja anaali-inkontinenssiin liittyvistä asioista
• Alueelliset jäsentiedotteet ja tapahtumat

Medlemsförmånerna innehåller:
• Stomikort, som gör det enklare att använda
invalid toilett och hjälper vid säkerhetskontrollen på flygplatsen
• Finnilco-tidningen fyra gånger i året
• Regional medlemsinformation och evenemang

