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Uudenkaupungin kansalliset seniorit ry:n
jäsenille

Hyvä senioriyhdistyksen jäsen, tämä kirje käsittelee yhdistykseltä 
tulevien laskujen maksamista ja maksamisessa tapahtuneita muutoksia.

JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen jäsenmaksu on maksu, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen
järjestämiin tilaisuuksiin.  Näiden lisäksi jäsenmaksun maksanut jäsen saa 
kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Patina-lehden, lehdessä on monipuolista 
tietoa seniori-ikäisille. Jäsenmaksutuloista yhdistys maksaa 
Senioriliiton jäsenmaksun, jonka määrä tällä hetkellä on 15 € per jäsen 
vuoden vaihteen jäsenmäärän mukaan.

Jäsenmaksun perintä tapahtuu liiton laskutusohjelmaa hyväksikäyttäen.  
Ohjelman avulla laskutuksen seuranta on kohtuullisen vaivatonta, kun 
jäsenmaksut maksetaan seuraavat asiat huomioiden:

- Jäsenmaksu maksetaan käyttäen laskussa mainittua viitenumeroa.
- Maksun viestikenttään ei saa kirjoittaa mitään tekstiä. (Viitenumero 

             tunnistaa, kenen maksusta on kyse)
- Jokaisen jäsenen laskussa on oma viitenumero.  Yhdellä tilisiirrolla ei siis 
   voi maksaa kahta jäsenmaksua.
- Jäsenmaksu maksetaan viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä.  
  (Mahdollinen maksumuistutus aiheuttaa turhia postituskuluja 

             yhdistykselle, koska laskutusohjelma ei tee laskujen karhuamista.)

Jäsenmaksulaskut lähetetään pääsääntöisesti jäsenen sähköpostiosoitteella.
Niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, lähetetään lasku postitse.  E-
laskun tai suoramaksun käyttö ei vielä ole mahdollista.  Jos puolisoilla on 
yhteinen sähköpostiosoite, sähköpostin liitteestä löytyy kaksi laskua.  Jos 
teillä on sähköpostiosoite, joka ei kuitenkaan ole yhdistyksen tiedossa, 

           ilmoittanette osoitteen yhdistyksen jäsenrekisterivastaavalle Päivi Haijaselle,
paivihaijanen@hotmail.com.

Jäsenmaksuun liittyvää informaatiota julkaistaan tarvittaessa yhdistyksen 
kotisivuilla http//uusikaupunki.senioriyhdistys.fi tai Facebookissa 
https://www.facebook.com/uginseniorit.

Jäsenmaksun maksamalla pidätte voimassa jäsenyytenne ja voitte osallistua 
yhdistyksemme todella monipuoliseen ohjelmaan.

Jäsenmaksuasioissa yhteyshenkilönä toimii yhdistyksen taloudenhoitaja 
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Hannu Hakanen, sähköposti hahakanen@gmail.com tai puh. 050 684 78.

MATKATILI Yhdistyksen matkatilissä on vuoden 2020 alusta tapahtunut seuraavat 
muutokset:

- Uusi tilinumero on FI40 4350 0010 132452.
- Maksun saaja on  Ugin kans. seniorit/matkat
- Maksuissa käytetään viitenumeroa.  Viitenumero on matka- tai 

             tapahtumakohtainen. Samaa viitettä ei siis voi käyttää eri matkoissa.
- Kulloinenkin viite julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla tapahtumakuvauksen   

             yhteydessä. Mikäli ilmoittautuminen matkalle tapahtuu puhelimitse, 
             maksun viitenumeron saatte matkavastaavalta.

Maksettaessa maksuja matkatilille on tärkeätä, että maksu maksetaan 
          viimeistään ilmoitettuna eräpäivänä ja että maksu maksetaan 

oikealle tilille.

Matkoihin ja matkatilille maksamiseen liittyvissä asioissa voitte tarvittaessa 
olla yhteydessä matkavastaaviinTuulikki Mattila, tuulikkimattila@hotmail.com 
tai puh. 050 345 4083 tai Outi Kangas, outikangas3@gmail.com tai puh. 
0400 823 966.

Mikäli olette tallettaneet vanhan matkatilin numeron verkkopankkiinne, 
           pyydän teitä korvaamaan se uudella tilinumerolla FI40 4350 0010 132452.  

Maksun saajaksi merkitään Ugin kans. seniorit/matkat. Muistakaa tallentaa  
                       ko. matkan viitenumero kyseiseen maksuun.
 
MUUT YHDISTYKSELLE TULEVAT MAKSUT

Muut yhdistykselle tulevat maksut maksetaan samalle tilille kuin 
jäsenmaksut. Tällaisia maksuja ovat mm. keilaus-, kokkikerho- ja 
vesivoimistelumaksut sekä Crusell-konsertin osanottomaksu.

Nämäkin maksut maksetaan laskutuksessa mainittavaa viitenumeroa 
käyttäen.

Näissä laskuissa yhteyshenkilönä on yhdistyksen taloudenhoitaja tai kunkin 
toiminnon kerhovastaava.

LOPUKSI Kiitos, kun jaksoitte lukea viestin loppuun.  Toivottavasti näistä ohjeista on 
hyötyä laskujen maksamisessa.

Yhteistyöterveisin

Hannu Hakanen
taloudenhoitaja
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