Viialan Naisvoimistelijat ry.
Ilmoittautuminen ja jäsenmaksujen
maksaminen kaudella 2017 – 2018
Käytössämme on sähköinen ilmoittautumispalvelu ja jäsenrekisteri, joka toimii osoitteessa:
https://www.jasentieto.fi/public/Login.aspx?sid=92
Toivomme, että ilmoittautumiseen käytetään ensisijaisesti sähköistä ilmoittautumispalvelua.
Jos netin käyttö ei ole mahdollista, niin otamme toki vastaan myös ilmoittautumiset
jäsentietolomakkeella. Lomakkeen voi täyttää jumpan yhteydessä ja palauttaa ohjaajalle.
Lomakkeella ilmoittautuneille toimitamme laskun kotiin tai jumppien yhteydessä.
Ohjeet sähköiseen ilmoittautumispalveluun kirjautumiseen:
Vanhat jäsenet:





mene osoitteeseen https://www.jasentieto.fi/public/Login.aspx?sid=92 (tai
www.jasentieto.fi ja valitse alasvetovalikosta ”Viialan Naisvoimistelijat”)
kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi tai jos olet unohtanut ne, niin…
o klikkaa linkkiä ”Unohditko salasanan?”
o kirjoita jäsentiedoissa aiemmin antamasi sähköpostiosoite avautuvaan kenttään
ja paina ”Lähetä uusi salasana sähköpostiini”
o Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut tai et muutoin saa kirjautumiseen
tarvittavia tietoja omaan sähköpostiisi, laita asiasta sähköpostia Tiina Innalalle
osoitteeseen: tiina.innala@pp.inet.fi
o Saatuasi sähköpostiisi salasanan, kirjaudu ohjelmaan ja toimi siellä annettujen
ohjeiden mukaisesti!
Tarkista omat tietosi ja ilmoittaudu. Onnistuneesta ilmoittautumisesta saat
vahvistuksen sähköpostiisi sekä laskun kauden jäsenmaksusta.

Uudet jäsenet:






mene osoitteeseen https://www.jasentieto.fi/public/Login.aspx?sid=92 (tai
www.jasentieto.fi ja valitse alasvetovalikosta ”Viialan Naisvoimistelijat”)
klikkaa sivun vasemmassa reunassa painiketta ”Rekisteröidy”
Rekisteröidy palveluun ohjeen mukaan.
Saatuasi sähköpostiisi salasanan, kirjaudu ohjelmaan ja toimi siellä annettujen ohjeiden
mukaisesti!
Tarkista omat tietosi ja ilmoittaudu. Onnistuneesta ilmoittautumisesta saat
vahvistuksen sähköpostiisi sekä laskun kauden jäsenmaksusta.

Smartumin liikunta- tai liikunta- ja kulttuuriseteleiden käyttö:







Jos haluat maksaa jäsenmaksusi kokonaan Smartumin liikunta- tai liikunta- ja kulttuuriseteleillä,
ilmoita asiasta ilmoittautumispalvelun ”Omat tiedot” –kohdassa tai jäsentietolomakkeella.
tulosta lasku
kirjoita jokaisen setelin taustapuolelle oma nimesi selkeällä käsialalla
niittaa setelit kiinni laskuusi sekä toimita lasku ja setelit jumpparyhmäsi ohjaajalle tai
jäsenasioiden hoitajallemme Tiina Innalalle jumppien yhteydessä.
Muistathan, että setelit ovat henkilökohtaisia eikä niillä voi maksaa esim. lapsen maksua
Jos haluat maksaa osan maksusta seteleillä ja osan laskulla, ota ennen ilmoittautumista
sähköpostitse yhteyttä jäsenasioiden hoitaja Tiina Innalaan, tiina.innala@pp.inet.fi

Viialan Naisvoimistelijat ry.
Jäsentietolomake
2017 – 2018
ILMOITTAUTUMISET ENSISIJAISESTI OSOITTEESSA:
www.jasentieto.fi >>> seuran valinta: ”Viialan Naisvoimistelijat”

Etunimet:
Sukunimi:
Syntymäaika:
Sähköposti:
Katuosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Kotipaikkakunta:
Puhelinnumero:
Naperoryhmäläisen
huoltajan nimi ja
puhelinnumero:
Haluan maksaa
jäsenmaksun TYHY/liikuntaseteillä

kyllä _____

ei _____

Jäsenmaksut kaudella 2017 - 2018:
Aikuiset 60 €/koko kausi
TAI 40 €/syksy 2017
Alle 18 vuotias =
& 40 €/kevät 2018
syksyllä 2017 vuonna 2000 ja sen jälkeen syntyneet,
alle 18-vuotiaat 30 €
keväällä 2018 vuonna 2001 ja sen jälkeen syntyneet.
Kiltalaiset 20 €
Laskutamme jäsenmaksut laskulla!
Naperojumppareiden jäsenmaksu sisältää jumppaturvavakuutuksen, mikäli jäsenmaksu on
maksettu 30.9.2017 mennessä! Suosittelemme vakuutuksen ottamista myös myöhemmin
ilmoittautuville!
Seuran hankkimaa vakuutusta varten tarvitsemme myös naperon henkilötunnuksen
loppuosan, joten täytäthän sen syntymäajan perään, kiitos!

