Tammerkosken Nuorkauppakamari ry.

TREAS tiedottaa
Tietoa vuoden 2017 jäsenmaksuista
Kamarin vuosikokous on vahvistanut vuoden 2017 jäsenmaksut seuraaviksi:
● Jäsenmaksu 160 euroa (eräpäivä 31.3.2017. Tämän jälkeen maksettaessa 230 euroa).
● Koejäsenmaksu 80 euroa (eräpäivä 31.3.2017. Tämän jälkeen maksettaessa 120 euroa).
● Kannatusjäsenmaksu 80 euroa (eräpäivä 31.3.2017. Tämän jälkeen maksettaessa 120 euroa).
● Ei liittymismaksua vuonna 2017
TREAS lähestyy jäsenistöä laskujen muodossa seuraavien kahden viikon aikana, joten tarkkailkaa
sähköpostejanne.

No-show ja viimehetken peruutukset tapahtumissa
Linjaus koskee kaikkia kamarin tapahtumia, jonne ilmoittaudutaan Lyyti-kutsulla.
● Lyyti-kutsun ilmoittautuminen on aina sitova.
● Jos osallistuja peruuttaa osallistumisensa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, on hän velvoitettu
korvaamaan kamarille alkuperäisen osallistumisilmoituksen pohjalta aiheutuvat kulut (10e ruuat TAI
tapahtumakohtainen kulu joka ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä), ellei osallistuja saa tilalleen
toista osallistujaa.
● No-show tilanteessa (poisjäännistä ei ole ilmoitettu järjestäjälle vähintään tunti ennen tilaisuuden
alkua sähköpostitse tai puhelimitse), osallistuja maksaa oman ilmoittautumisensa suorat kulut, sekä
20 euron kertakorvauksen.

FAQ sanktioista:
Miten tiedän miten ja mihin asti voin peruuttaa ilmoittautumisen maksutta?
Lyyti-kutsussa on maininta ilmoittautumisajan sulkeutumisesta. Samaiseen kutsuun lisätään myös
maininta ilmoittautumisajan jälkeen tehtävän peruutuksen kuluista, sekä yhteystiedot viimehetken
peruutuksille.
Miksi?
Haluamme tänä vuonna tarjota jäsenille paitsi laadukasta ohjelmaa, myös tarjoilut tapahtumissa.
Tapahtumiin järjestetään pääsääntöisesti tarjoilut ilmoittautuneiden osallistujien määrän mukaan ja noshow tapauksissa kuluja syntyy täysin turhaan.
Haluamme edelleenkin mahdollisimman monen osallistuvan tapahtumaan, mutta toivomme viimehetken
poisjääntien, etenkin ilmoittamattomien, vähenevän näin merkittävästi. Näin turhia tarjoilukuluja ei synny
ja voimme käyttää jäsenmaksut viisaammin, kuin biojäteastian täyttämiseen. Lyhyesti, haluatko että sinun
jäsenmaksustasi käytetään useita euroja vuodessa kattamaan näitä toisten aiheuttamia turhia
tarjoilukuluja?
Entä jos myöhästyn tai voin olla paikalla vain vähän aikaa?
Säästyt maksuilta kunhan ilmestyt paikalle ja tapahtumavastaava on rekisteröinyt läsnäolosi.
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Entä force majeure tapaukset?
Äärimmäisen ja vakavan hätätilanteen sattuessa, voit lähestyä hallitusta kirjallisella selvityksellä
poisjäännin syystä ja hakea vapautusta maksusta. Lähetä selvitys PRES Hannulle, joka esikäsittelee
selvityksen ja tekee hallitukselle päätösehdotuksen.
Vielä lopuksi:
Emme halua muuttaa tapahtumia maksullisiksi, mutta haluamme välttää turhat kulut. Linjaus on tehty
ensisijaisesti kannustamaan ilmoittautumisen kunnioitusta. Tarjoilukulujen lisäksi kerromme yleensä
tapahtumaan mahdollisesti paikalle tulevalle ulkopuoliselle esiintyjälle odotetun kuulijakunnan koon.
Puhujille/isännille kerrotun osallistujamäärän osoittautuminen selvästi todellista korkeammaksi on noloa ja
epäkohteliastakin. Haluamme pystyä luottamaan ilmoittautumismääriin, joten myös ulkopuolisten puhujien
kunnioittamiseksi toivomme, että peruutuksia ei tehdä viimemetreillä kovin kevyin syin, ettei heille
myöskään jää huono mielikuva tapahtumistamme. Monessa tapahtumassa on myös rajattu
osallistujamäärä ja peruuttamattomat ilmoittautumiset vievät näissä tapauksissa paikan sellaisilta, jotka
olisivat päässeet ja halunneet paikalle.
Ymmärrämme, että suunnitelmat voivat muuttua matkan varrella, mutta pääsääntöisesti täysin
maksutonta peruutusaikaa on vuorokautta ennen tapahtuman alkua asti, joten todennäköisesti jos et
paikalle pääse, tiedät siitä kuitenkin jo ennen peruutusajan umpeutumista. Muista myös, että et maksa
mitään jos saat jonkun toisen osallistumaan tilallasi.

Kulukorvaukset 2017
Vuonna 2017 kokousmatkojen tuet jäsenille ovat seuraavat:
● 50€ kotimaan kokousmatkat
● 150€ kansainväliset kokousmatkat
Kulukorvauslomakkeen löydät kamarin fb-ryhmän tiedostoista, sekä maaliskuun uutiskirjeestä.

Ohjeet:
Kulukorvaushakemus on lähetettävä viimeistään projektin päättymistä / tapahtumaa seuraavan
kuukauden loppuun mennessä.

Kun haet kulukorvauksia, toimi näin:
●

●
●
●

●

Täytä kulukorvaushakemus, täytä vain harmaalla merkityt solut. ”Ylläolevista kuluista hallituksen
päätöksellä korvataan”-kenttään syötä joko yllämainittu kokousmatkatuen suuruus (50/150e) tai
muiden projektikulujen osalta koko haettava summa.
Skannaa/yhdistä kulukorvaushakemus, laskut ja kuitit YHDEKSI PDF-tiedostoksi
Otsikoi sähköposti: Tammerkosken Nuorkauppakamarin kulukorvaus
Lähetä osoitteeseen skannaus(at)gylling.fi
o tapahtumien ja projektien kulujen osalta, lähetä korvaus cc:nä myös projektipäällikölle,
tai tapahtumavastaavaalle, sekä TREASille. Projektipäällikön/tapahtumavastaavan
kuitattua kulukorvaus hyväksytyksi, viedään käsittely eteenpäin.
Odota, että lasku viety järjestelmään ja se on käsitelty. Sen jälkeen iloitse tilillesi kilahtaneesta
korvauksesta. Jos et parissa viikossa ole saanut rahojasi, voit tiedustella korvaushakemuksen
tilannetta suoraan TREAS-Lauralta.

HUOM! Kokousmatkojen osalta korvauksia voi hakea vasta, kun kokous on ohi.
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Mikäli haet koulutustukea (aktiivisuuskassa), toimi näin:
●
●
●
●

Täytä kulukorvaushakemus ja tee vapaamuotoinen hakemus saatteeksi.
Skannaa ja yhdistä kulukorvaushakemus, laskut ja kuitit YHDEKSI pdf-tiedostoksi.
Otsikoi sähköposti: Tammerkosken Nuorkauppakamarin koulutustuki
Lähetä osoitteeseen treas(at)jcitammerkoski.fi
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