Henkilön liittyminen ratsastusseuran jäseneksi -lomake - Miten se toimii?
1) Seurajäsenyyttä kaipaava henkilö klikkaa liiton sivuilla olevaa LINKKIÄ, joka ohjautuu sähköiselle lomakkeelle.
Hän täyttää omat tietonsa (nimi, osoite, hetu jne.) ja valitsee pudotusvalikosta haluamansa seuran sekä
jäsenlajin. Tallennuksen jälkeen hän saa selaimeensa oheisen viestin:
Kiitos hakemuksestasi!
Se on siirretty seuran käsittelyyn. Jäsenyys ei ole voimassa ennen kuin seura on käsitellyt
hakemuksesi. Mikäli yhteydenottoa ei tule viimeistään viikon sisällä, ÄLÄ tee uutta hakemusta
lomakkeen kautta vaan ole yhteydessä seuran jäsensihteeriin. Yhteystiedot löytyvät seuran omilta
koti- tai Facebook-sivuilta.
Voit nyt sulkea selaimen tai jatkaa liiton pääsivustolle - https://www.ratsastus.fi
2) Seuran jäsensihteeri saa sähköpostiinsa (tarkista roskapostit!) kerran vuorokaudessa ilmoituksen, että
Sensessä on käsittelyä odottavia liittymishakemuksia. Ilmoitus tulee vain silloin, jos siellä todella on niitä.
3) Uuden ilmoituksen tultua jäsensihteeri kirjautuu Senseen ja klikkaa työpöydältä löytyvää hakua Hyväksyntää
odottavat jäsenhakemukset. Haku tuo esiin käsittelyä odottavat henkilöt.
Tämän jälkeen hän klikkaa henkilön nimen auki yksi kerrallaan, tarkistaa yhteystiedot ja etenkin jäsenlajin (että on
looginen esim. iän puolesta juniori/seniori) ja painaa ko. jäsenyysriviltä HYVÄKSY HAKEMUS tai HYLKÄÄ HAKEMUS
-nappulaa.
Huom! Hyväksyntää/hylkäämistä odottavalla jäsenyysrivillä on jäsenyyden päättymispäivä aina edellisen vuoden
viimeinen päivä. Se häviää, kun jäsensihteeri hyväksyy jäsenyyden. Jos jäsenyys hylätään tai jos ko. riville ei tehdä
mitään, päättymispäivä jää paikoilleen eikä jäsenyys aktivoidu.
4) Riippuen vastauksesta, käsittelyä odottava jäsen saa sähköpostiinsa seuraavan automaattiviestin:
Kiitos mielenkiinnostasi seuraamme kohtaan!
Olemme hyväksyneet sinut jäseneksemme ja jäsennumerosi on 12345678. Voit maksaa jäsenmaksusi
jäsenhuoneen kautta osoitteessa oma.ratsastus.fi tai kotiin muutaman viikon sisään saapuvalla
laskulla. Jäsenyytesi aktivoituu, kun olet maksanut. Mikäli lähetit useamman hakemuksen samaan
seuraan liittymislomakkeen kautta, saatat saada muista hakemuksista kieltävän vastauksen. Niihin ei
tarvitse reagoida.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

TAI
Kiitos mielenkiinnostasi seuraamme kohtaan!
Valitettavasti emme ota uusia jäseniä seuraamme tällä hetkellä. Lisätiedot seuran yhteyshenkilöltä.
5) Jos jäsenlaji on väärä, jäsensihteeri pystyy muokkaamaan sen oikeaksi ihan normaalisti avaamalla ko.
jäsenyysrivin ja vaihtamalla jäsenlajin. Tämä onnistuu normaaliin tapaan niin kauan, kun rivistä ei ole
muodostunut laskua.
6) Mikäli käytössänne on liittymismaksu, jäsensihteerin täytyy lisätä ko. rivi jäsenelle itse. Muista laittaa siihen
alku- ja loppupäivämäärä, esim. alkupvm 8.3.2021, loppupvm 9.3.2021, jotta liittymismaksu ei tule laskulle
seuraavanakin vuonna.
7) Jos jäsensihteeri on hyväksynyt hakemuksen, jäsenen jäsenmaksulasku muodostuu Senseen ja
Jäsenhuoneeseen vuorokauden sisällä. Mikäli jäsen ei maksa lasku Jäsenhuoneen kautta, paperilasku lähtee
matkaan postitse seuraavassa liiton tekemässä laskutusajossa (2 krt / vko, yleensä ti ja pe).
Jos hakemusta ei hyväksytä, ko. henkilön tiedot siivotaan pois liiton toimesta myöhemmässä vaiheessa.
Jos jäsen haluaa laskun heti, jäsensihteeri voi painaa normaalisti Laskuta jäsenyys -nappia ja toimittaa Laskutvälilehdelle muodostunut lasku esim. sähköpostilla. Se ei lähde enää eteenpäin liiton massa-ajoissa.

