Pikaohje seurakäyttäjälle (Huom! Maksuturvasopimus tulee olla ensiksi tehtynä tehtynä,
maksuturvasopimuksen ohje tämän tiedoston lopussa)
Jäsenyyksien ja kausimaksujen luomiseen.
Ennen jäsenyyksien luomista mieti, voitteko yksinkertaistaa seuranne hinnastoa.
1. Luo ensin uudet säännöt, valitsemalla Jäsenyydet
2. Luo uudet säännöt

1.
3. Voit kopioida seuranne säännöt keskimmäiseen tekstikenttään. Vaihtoehtoisesti voit tehdä linkin
seuran sääntöihin seuranne kotisivuille alimpaan linkkikenttään. Jos seurasi sääntöjä ei ole
sähköisessä muodossa, voit tehdä linkkiviittauksen seuranne kotisivuille. Tallenna.

3.

4. Seuraavaksi luot jäsenyysehdot. Jäsenyysehdoissa voit määritellä, otetaanko kaikki maksavat
automaattisesti jäseniksi vai pitääkö jäsenet erikseen hyväksyä. Pääset itse helpommalla, jos otatte
kaikki maksaneet jäseniksi. Valinta toimintatavasta tehdään lomakkeen alalaidassa. Tallenna.

5. Seuraavaksi luodaan uusi jäsenyystyyppi.

6. Jäsentyypin luominen aloitetaan valitsemalla liiton jäsenyystyyppi. Tällä valinnalla saat liiton
jäsenmaksuosuuden automaattisesti seuran jäsenmaksuun sisään. Vaihtoehto ”Seuran oma maksu.
Liiton osuus 0 €” on tarkoitettu seuran omille maksuille kuten kausi- tai salimaksut. Liiton osuus 0 €
tarkoittaa aina automaattisesti sitä, että transaktiokulu menee seuralta.

7. Anna jäsenyystyypille kuvaava nimi ja kirjoita kuvauskenttään tiivistäen, mitä tämä jäsenyystyyppi
sisältää. Esim. ”Alle 18-vuotiaiden (syntynyt 2000-) jäsenmaksu oikeuden osallistua
Painonnostoliiton alaisiin kilpailuihin ja koulutuksiin. Vakuutuksen tuoteseloste osoitteessa
www.painonnosto.fi”

7.
8. Skrollaa sivua alaspäin ja määrittele jäsenyystyypille hinta. Hinta on aina seuran osuus
jäsenmaksusta. Esim. jos seuran jäsenmaksu 120€, seuran hinta kohtaan 120€. Alalaidassa voit
valita aiemmin asettamistasi hyväksyntäehdoista. Tallenna.

8.

9. Kun olet luonut jäsenyystyypin ja tallentanut, jäsenyydet löytyvät Jäsenyydet listauksesta. Voit
käydä vielä muokkaamassa tai poistamassa jäsenyystyyppejä. Jos jäsenyystyyppiä on ostettu tai
yritetty ostaa, et voi enää poistaa sitä => ota yhteys liittoon. Maksaneet jäsenet näet ”Nykyiset
jäsenet” nappulaa klikkaamalla. Jos olet jäsenyysehdoissa edellyttänyt erillistä hyväksyntää
jäseneksi, jäseneksi hakevat löydät ”Odottaa jäsenpyyntöä” nappulan takana.

9.

Maksuturvasopimus
1. Ota yhteyttä Maksuturvan asiakaspalveluun asiakaspalvelu@maksuturva.fi
Maksuturva Group Oy

2.

3.

Keilaranta 5
FI-02150 Espoo, Finland
direct: +358 9 4241 7050
www.maksuturva.fi
Voitte laittaa meille uusien palveluun liittyvien liittojen/ seurojen tiedot sähköpostilla. Maksuturva
perustaa palvelun ja lähettää sopimuksen suoraan seuralle sähköisesti allekirjoitettavaksi. Tietysti on
hyvä informoida myös Painonnostoliittoa (Jarno Tiainen jarno.tiainen@painonnosto.fi) ja
Olympiakomiteaa (Riikka Lahti riikka.lahti@olympiakomitea.fi), että olette liittymässä palveluun, jotta
myös he tietävät asiasta ja osaavat omalta osaltaan tehdä tarvittavat toimenpiteet
Tiedot jotka tarvitsemme seurasta:
1. Seuran nimi:
2. Minkä liiton seura:
3. Y-tunnus:
4. Käyntiosoite:
5. Postinumero:
6. Postitoimipaikka:
7. Puhelinnumero:
8. Yhteyshenkilön nimi:
9. Yhteyshenkilön sähköpost (jonkun henkilökohtainen sähköpostiosoite, jolle voimme lähettää
Extranettimme tunnukset:
10. Asiakaspalvelun email osoite:
11. Tilinumero IBAN muodossa:
12. Lyhyt kuvaus toiminnasta.
13. Lisäksi tarvitsemme kopion yhdistysrekisteriotteesta, josta käy ilmi allekirjoittajat ja allekirjoittajien
sähköpostiosoitteet
14. Tarvitsemme myös hallituksen jäsenien nimet, hetut,kansallisuus, email. ( Mikäli ette halua hetuja
lähettää sähköpostilla, niin voimme kirjata ne puhelimitse meidän järjestelmään, voitte pyytää
Maksuturvaa soittamaan)
15. Seuran nimenkirjoittajat saavat sähköisen allekirjoituksen sähköpostiinsa, voit soittaa linkin
saatuasi maksuturvan asiakaspalveluun +358 9 4241 7050

