
TEHOTASSUT JÄSENTIEDOTE/TAMMIKUU 2019

Hyvää alkanutta vuotta Tehotassujen jäsenille!

Olemme siirtyneet kaikissa maksuissa viitenumeroiden käyttöön helpottaaksemme rahastonhoitajan 
ja kirjanpitäjän työtä. Sen vuoksi maksuja ei tule yhdistää vaan jokainen maksu maksetaan erikseen 
annetulla viitenumerolla! Lukekaa alla olevat ohjeet huolella ja toimikaa niiden mukaan. Kiitos :)

Jäsenmaksu vuodelle 2019
Vuoden 2019 jäsenmaksu 15 euroa tulee maksaa 31.1.2019 mennessä
Tehotassut ry:n tilille FI39 4766 0010 0346 80. Maksa lasku käyttäen viitenumeroa 7016 
(viestikenttään ei tehdä merkintöjä).
Maksamisen jälkeen lähetä kuitista kopio ja omat tietosi (= jäsenen nimi, sähköpostiosoite ja 
kotikunta) Tehotassujen sähköpostiin tehotassut@gmail.com
Otsikoi sähköposti (aihe)nimellä jäsenmaksu/jäsentiedot.
Jäsenmaksun maksaminen eräpäivään mennessä varmistaa jäsenyytesi sekä oikeutesi treenata 
Tehotassujen vakioryhmissä. Huomaathan, että jäsenmaksun maksamatta jättäminen katsotaan 
irtisanoutumiseksi Tehotassujen jäsenyydestä ja samalla menetät oikeutesi treenata vakioryhmissä ja
hankkia vapaakorttia.
Uudet jäsenet voivat liittyä kesken vuoden maksamalla jäsenmaksun ylläolevan käytännön 
mukaisesti.

Agilityn ja rallytokon viikkotreeni/vakioryhmämaksut
Kauden 1/2019 (tammikuu-kesäkuu 2019) treenimaksut tulee maksaa kokonaisuudessaan 
31.1.2019 mennessä Tehotassut ry:n tilille FI39 4766 0010 0346 80
Maksa lasku käyttäen viitenumeroa 1012 agility ja 2011 rallytoko (viestikenttään ei tehdä 
merkintöjä)
Ota yhteyttä Anita Halmeseen, mikäli tarvitset maksuaikaa tai erälaskun anita@savotta.fi
Vakioryhmämaksut ovat:
Agility 140 € yhdestä koirasta 70 € ohjaajan toisesta koirasta/saman talouden toisesta 

koirasta – viitenumero 1012
Rallytoko 70 € yhdestä koirasta 35 € ohjaajan toisesta koirasta/saman talouden toisesta 

koirasta – viitenumero 2011
Agilityn vakioryhmässä olevan rallytoko -ryhmäläisen paikkamaksu on puolet rallytokon ryhmän 
maksusta eli 35 € (ja saman ohjaajan toisesta koirasta myös 35 €).
Kahta kertaa ei siis tarvitse maksaa täyttä maksua, vaikka treenaisi useamman koiran kanssa
useampaa lajia.
Esimerkki:
Saman talouden Rekku ja Jekku agilityssä 140 € + 70 €
Mikäli Rekku ja Jekku osallistuvat myös rallytokoon maksetaan lisäksi rallytokon 
osallistumismaksu 35 € + 35 €.
Maksamisen jälkeen lähetä kuitista kopio ja ryhmäläisen nimi Tehotassujen sähköpostiin 
tehotassut@gmail.com ja otsikoi viesti (aihe) nimellä agilityn/rallytokon 
viikkoryhmä/vakioryhmämaksu

Vapaakorttimaksu 
Kauden 1/2019 (tammikuu-kesäkuu 2019) vapaakorttimaksu tulee maksaa 31.1.2019 mennessä 
Tehotassut ry:n tilille FI39 4766 0010 0346 80
Vakioryhmässä treenaavien vapaakorttimaksu on 35 €
Ei vakioryhmässä treenaavan jäsenen vapaakorttimaksu on 70 €
Käytä maksaessasi viitenumeroa 6017 (viestikenttään ei tehdä merkintöjä)
Maksamisen jälkeen lähetä kuitista kopio ja jäsenen/vapaakorttilaisen nimi Tehotassujen 
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sähköpostiin tehotassut@gmail.com ja otsikoi (aihe) viesti vapaakorttimaksu

Yksittäisten kurssien (esim. pentukurssit, arkitokokurssit, 10x agility) maksuohjeistus tulee kunkin
kurssin yhteydessä.

Lisätietoja antaa Tehotassut ry:n pj. Sirkka Paananen p. 0405191712
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