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TEE NÄIN: 
– Täytä tiedot alle. Käytä selkeää käsialaa, mielellään tekstausta. Epäselvä osoite voi estää jäsenkortin ja julkaisujen toimittamisen perille. 

Muista allekirjoittaa hakemus! 
– Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020 on 17 €. Jäsenmaksu sisältää SKA:n oman julkaisun Aarniwalcean ja kuningaskunnan lehden 

Dragon’s Talen sähköisinä. Sähköisiä lehtiä varten ilmoita sähköpostiosoitteesi lomakkeella. Lisämaksusta voit valita värillisen jäsenkortin. 
– Maksa Suomen keskiaikaseura ry:n tilille IBAN: FI29 8000 1900 5306 51, BIC: DABAFIHH). Jos olet uusi jäsen, käytä maksaessa 

viitenumeroa 13 00000, vanhan jäsenen viite on 13 + jäsennro + tarkiste.  

– Lähetä täytetty ja allekirjoitettu hakemus Suomen keskiaikaseuralle yllä olevaan osoitteeseen.  
❑ Olen uusi jäsen      ❑ Haluan muuttaa tietojani                  

HENKILÖTIEDOT 

nimi, osoite ja kotikunta ovat pakollisia, muut tiedot vapaaehtoisia. 
 
Sukunimi:   
_______________________________________________ 
Etunimet:  
_______________________________________________ 
Osoite:      
_______________________________________________ 
                  
_______________________________________________ 
Kotikunta: 
_______________________________________________ 
Syntymäaika:   
_______________________________________________ 
Puhelinnumero:  
_______________________________________________ 
Sähköpostiosoite: (DT:n ja Aarniwalcean sähköistä versiota varten, 

sähköiset versiot kuuluvat jäsenmaksun hintaan)  
 
_______________________________________________ 
Keskiaikanimi:    
(jäsenkorttia varten)  
_______________________________________________ 

LEHTITILAUKSET 
SKA:n kautta toimitettavat Aarniwalcea ja Dragon's Tale -
lehdet julkaistaan vain sähköisesti. Lehdet kuuluvat 
jäsenmaksun hintaan. Halutessasi lehdet, ilmoitathan 
sähköpostiosoitteesi tällä lomakkeella tai sähköpostitse 
henkikirjoittaja@aarnimetsa.org 
 

 

 

Suomen keskiaikaseura ry. (SKA) ja Yhdysvaltalainen Society for 
Creative Anachronism, Inc (SCA) ovat yhteistyösopimuksella 
sopineet, että SKA:n myöntämä jäsenkortti rinnastetaan 
kansainväliseen SCA:n jäsenkorttiin. Liittyessäni SKA:han tai 
paikallisyhdistykseen hyväksyn, että henkilötietojani  
voidaan yhdistysten toiminnan edellyttämässä määrin  
luovuttaa SCA:lle. Lisätietoja: henkikirjoittaja@aarnimetsa.org 
 
Päiväys ja allekirjoitus: 

 

  ___ / ___ 2020   ______________________________ 
 
 

 
SCA, Inc:n kautta toimitettavat lehdet 

Uudet lehtitilaukset lähetetään SCA:lle neljästi vuodessa: 
Tilattu        Tilaus alkaa 

     15.2.           1.4. 
15.5.           1.7. 
15.8.           1.9. 
15.11.         1.1. 

❑ Tournaments Illuminated ..................................... 20 € 

❑ Compleat Anachronist  ......................................... 22 € 

PAIKALLISYHDISTYS (PITÄJÄ) 

❑ Hämeen Keskiaikaseura ry. (Humalasalo): ...................  17 € 
❑ Keskiaikaseura Hukka ry. (Hukka): ................................ 17 € 
❑ Keskiaikaseura Miehonlinna ry. (Miehonlinna): ............ 17 € 

❑ Kotkan keskiaikaseura ry. (Poukka): .............................. 17 € 
❑ Oulun keskiaikaseura ry. (Kaarnemaa): .......................... 17 € 
❑ Turun Keskiaikaseura Unikankare ry. (Unikankare): ..... 17 € 
❑ Ei paikallisyhdistystä (muu osa Aarnimetsää): .............. 17 € 

 JÄSENKORTIN VÄRI 
 

     ❑ Valkoinen: ei lisämaksua 

 ❑ Sininen: .................................................................... ..5 € 

 ❑ Punainen: ................................................................. ..5 € 

 ❑ Vihreä: ...................................................................... ..5 € 
 

 


