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Iltakoulu ry:n jäsenrekisteri 
 

Jäsenrekisteri 

Jäsenrekisteri on tarkoitettu Iltakoulu ry:n jäsenten tietojen hallinnointiin sekä jäsenistön tietojen 
päivittämiseen. Jäsenrekisteri on ainoa lähde, josta löytyy ajankohtainen tieto koskien Iltakoulu ry:n 
jäsenmäärää ja jäseniä. Jäsenrekisteriin voidaan kirjata ja Iltakoulu ry:n jäseneksi voivat liittyä 
politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat ja vaihto-opiskelijat sekä Johtamisen ja talouden 
tiedekunnan kansainvälisten tutkinto-ohjelmien opiskelijat.  
 
Jäsenrekisteri sisältää jäseneksi liittyvän etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen, opintojen 
aloitusvuoden, kotipaikkakunnan, vapaaehtoisen selvennyskohdan sekä sitoutumisen jäsenmaksun (25 
euroa) maksamisesta kolmenkymmenen (30) päivän sisällä jäseneksi liittymisestä.  
 
Jäsenrekisteri siirretään jäsenrekisteritoimihenkilön hallinnon alle heti tämän dokumentin tullessa 
voimaan. Lisäksi lukuvuoden 2020-2021 syksystä alkaen uudet jäsenet täyttävät aina lomakkeen 
jäseneksi liittyessään.  
 
Jäsenrekisteritoimihenkilölle annetaan samalla valtuudet yhtenäistää aikaisemmat jäsenrekisterit ja 
siirtää aikaisempien jäsenrekisterien tiedot uuteen rekisteriin. Jäseneksi liittymislomakkeen tiedot 
siirretään jäsenrekisteriin, kunhan jäsen on maksanut jäsenmaksun ja hallitus on hyväksynyt jäsenen.  
 
Jäsenrekisteriä hallinnoidaan Iltakoulu ry:n sääntöjen mukaisesti: 

 
“3§ Jäsenet 

Yhdistyksen jäseniksi ovat kelpoisia kaikki Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen 
tutkinto-opiskelijat ja vaihto-opiskelijat, sekä Johtamiskorkeakoulun kansainvälisten 
maisteriohjelmien opiskelija. Jäsenen on erottava tai hänet erotetaan kun hän ei enää opiskele 
politiikan tutkimusta Tampereen yliopistossa. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäseniltä 
perittävän kertaluontoisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Saavutetut 
jäsenoikeudet säilyvät.” 

 
Iltakoulu ry:n jäsenrekisteri on Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ sekä EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri.  
 
Hallitus on velvoitettu luomaan jäsenrekisterin tietosuojaseloste nettisivuilleen viimeistään 
syyskokoukseen mennessä. Lisäksi Iltakoulu ry:n nettisivuille (iltakoulu.org) lisätään maininta 
jäsenrekisteristä sekä linkki jäseneksi liittymislomakkeeseen. 
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Jäsenrekisteritoimihenkilö 

Iltakoulu ry:n jäsenrekisteriä hoitaa erikseen valittava jäsenrekisteritoimihenkilö. Ainoastaan 
jäsenrekisteritoimihenkilöllä on pääsy Iltakoulu ry:n jäsenrekisteriin. Näin ollen 
jäsenrekisteritoimihenkilö on ainoa henkilö, joka pitää yllä ja päivittää yhdistyksen jäsenrekisteriä 
sekä hallinnoi jäseneksi liittymisen lomaketta. Jäsenrekisteritoimihenkilö käsittelee tietoja 
luottamuksellisesti ja turvallisesti tietosuojaperiaatteiden mukaan.  
 

Lomake jäseneksi liittymisestä 

Hallitus hyväksyy hallituksen kokouksessa jäsenlomakkeen täyttäneet henkilöt yhdistyksen 
täysivaltaisiksi jäseniksi. Jokaisen jäseneksi pyrkivän tulee täyttää lomake ja maksaa jäsenmaksu 
kolmenkymmenen (30) päivän  kuluessa lomakkeen täyttämisestä, jotta heidät voidaan hyväksyä 
yhdistyksen jäseneksi.  Liittymislomake on suoraan yhteydessä jäsenrekisteriin.  
 
Jäsenelle lähetetään sähköpostia hyväksymisestä hänen lomakkeessaan ilmoittamaansa sähköpostiin, 
kun hallitus on kokouksessaan hyväksynyt jäsenen. 
 

Tietojen poistaminen jäsenrekisteristä ja yhdistyksestä eroaminen sekä 
jäsenten sääntömääräinen erottaminen 

Jäsen voi erota yhdistyksestä omalla ilmoituksellaan, joka tule saattaa jäsenrekisteritoimihenkilön 
tietoon. Jäsenen on erottava viimeistään, kun jäsen ei enää opiskele politiikan tutkimusta Tampereen 
yliopistossa. Tällöin myös jäsenen tiedot poistetaan jäsenrekisteristä. Jäsen voidaan kuitenkin erottaa 
vain yhdistyksen kokouksessa, kun jäsen ei enää opiskele politiikan tutkimusta Tampereen 
yliopistossa.  


