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jasenrekisteri@ocicat.fi  
      
 
 
OCICAT RY:N JÄSENMAKSU VUODELLE 2014 
 
Ocicat ry jatkaa aktiivista toimintaansa myös tänäkin vuonna ja pyrkii tekemään maailman 
hienointa kissarotua tunnetuksi. Maksamalla jäsenmaksusi olet yhdistyksemme jäsen. 
Maksuohje: Laske yhteen kaikki taloutesi jäsenmaksut ja maksa samalla viitteellä (esim. 
varsinainen jäsen 18 e + perhejäsen 10 e = 28 euroa).  
 
Huom! Jos tietonne ovat muuttuneet tai muuttuvat maksettavien jäsenten suhteen 
(esim. uusi perhejäsen), lähetä muuttuneet tiedot jäsenrekisterin pitäjälle, 
yhteystiedot yllä.  
Jos jäsenmaksusi maksaa joku muu henkilö puolestasi, ilmoitathan myös tästä jotta 
maksettu maksu osataan kohdistaa oikealle jäsenelle. Maksamattomien kasvattajien ja 
siitosurosten tiedot poistetaan nettisivuilta eräpäivän jälkeen. 
 
 
Ocicat ry 
– varsinainen jäsen 18 € (saa Osikatti-lehden) 
– perheenjäsen 10 € 
– kasvattajan maksama jäsen 10 € (saa Osikatti-lehden) 
 
 
Muista aina käyttää maksaessasi viitenumeroa!  
Älä kirjoita viestikenttään mitään, vaan ota tarvittaessa yhteys jäsenrekisterin hoitajaan: 
jasenrekisteri@ocicat.fi 
 
Älä maksa jäsenyyttäsi ennen 31.12.2013 
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Ocicat ry:n jäsenmaksu
vuodelle 2016

Ocicat ry jatkaa aktiivista toimintaansa myös tänäkin vuonna ja pyrkii tekemään maailman hienointa 
kissarotua tunnetuksi. Maksamalla jäsenmaksusi olet yhdistyksemme jäsen. Maksuohje: laske yhteen kaikki 
taloutesi jäsenmaksut ja maksa samalla viitteellä (esim. varsinainen jäsen 20 € + perhejäsen 10 € = 30 €).

Huom.! Jos osoitetietonne tai maksettavien jäsenten tiedot (esim. uusi perhejäsen) ovat muuttuneet tai 
muuttuvat, lähetä uudet tiedot jäsenrekisterin pitäjälle: jasenrekisteri@ocicat.fi. Jos jäsenmaksusi maksaa 
joku muu henkilö puolestasi, ilmoitathan myös tästä, jotta maksettu maksu osataan kohdistaa oikealle 
jäsenelle. Maksamattomien kasvattajien ja siitosurosten tiedot poistetaan nettisivuilta eräpäivän jälkeen.

Ocicat ry: jäsenmaksut vuonna 2016: 

• varsinainen jäsen 20 € (saa Osikatti-lehden) 
• varsinainen jäsen ilman lehteä (perhejäsen, samassa taloudessa lehden saajan kanssa) 10 €
• kasvattajan maksama jäsen 10 € (saa Osikatti-lehden)

Muista aina käyttää maksaessasi viitenumeroa! Älä kirjoita viestikenttään mitään (tieto ei välity), vaan ota 
tarvittaessa yhteys jäsenrekisterin hoitajaan: jasenrekisteri@ocicat.fi

Maksathan jäsenmaksusi vasta 1.1.2016 lähtien.
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