Tampereen
Kauppaseura ry:n
jäsenhakemus
Sukunimi
Etunimi (kutsumanimi alleviivattu)

Säilytä nämä tiedot itselläsi.

Valokuvaan pikkutakki,
kauluspaita ja solmio.

Tampereen Kauppaseuran toiminnasta

Kiinnitä hakemukseen
paperikuva
liimalla tai teipillä.

Tampereen Kauppaseuran tarkoituksena on liittää yhteen kaupan ja
teollisuuden edistämistä sekä yhteiskunnallisia asioita harrastavia henkilöitä.
Jäsenlautakunta voi hyväksyä kauppaseuran jäseneksi hyvämaineisen,
miespuolisen henkilön kahden kauppaseuran jäsenen kirjallisen
ehdotuksen perusteella.
Jäsen voi suositella vuosittain yhden uuden jäsenen.
Suosittelijana ei kuitenkaan voi olla johtokunnan eikä jäsenlautakunnan
jäsen. Suosittelija sitoutuu ohjaamaan uuden jäsenen seuran käytäntöihin.
Jäsenhakemus tulee olla allekirjoitettuna kauppaseuran ilmoitustaululla
kaksi viikkoa ennen jäsenlautakunnan kokousta.

Kuva myös sähköisesti:

Syntymäaika

info@tampereenkauppaseura.fi

Katuosoite
Postinumero ja postitoimipaikka

Jäsen suorittaa kauppaseuraan liittyessään liittymismaksun ja
vuosittain jäsenmaksun.

Yritys tai yhteisö, jossa palveluksessa (EVP) / palveluaika

Klubilla pukeudutaan business-henkisesti.
Arvo tai ammatti

Jäsenenä voit vierailla ja verkostoitua klubilla sekä pelata biljardia hyvässä
seurassa. Klubilla voit myös nauttia herkullisen ja edullisen lounaan
arkisin klo 11-14. Pääset sisään milloin tahansa omalla sormenjälkitunnisteellasi.

Sähköposti

Voit varata kabinetteja käyttöösi vaikkapa liikeneuvotteluja varten
veloituksetta ja tuoda mukanasi miespuolisia vieraita niin klubille kuin
kabinettitiloihin. Huolehdithan, että vieraasikin pukeutuvat ja käyttäytyvät
klubisääntöjemme mukaisesti.

Puhelin
Aikaisemmat yhteiskunnalliset tehtävät

JOHTOKUNTA 2022
Teuvo Vastamäki
Harri Jaakkola
Kari Koskinen
Harri Jaskari
Hannu Rosenqvist
Antti-Jussi Tähtinen
Samu Saarikoski

Jari Alanen
Jussi Eskelinen
Jorma Leppikorpi
Pekka Sirviö

JÄSENLAUTAKUNTA
Petri Autio
Antti Eskelinen
Jari Huhtala
Marko Jarva
Pekka Pohjoismäki
Peter Rasmussen
Sampo Siuko
Teemu Vastamäki

Toiminnanjohtaja Pasi Borgenström 0500 621 524
Puheenjohtaja Teuvo Vastamäki 0400 239 562
TAMPEREEN KAUPPASEURA ry
Postiosoite Aleksis Kiven katu 15, 33200 Tampere
Puhelin (03) 212 1816
Sähköposti info@tampereenkauppaseura.fi
www.tampereenkauppaseura.fi

Myös uudet saunatilamme ovat käytettävissäsi. Siellä voit saunotella ja
viettää iltaa TV:n ääressä, ainoastaan jäsenten kesken.
Kaikissa tiloissamme voit nauttia virvokkeita ja maksaa ne lunastamillasi
lipukkeilla.

Kiinnostuksen kohteet

Tiistai-illat kauppaseuralla on pääsääntöisesti varattu jäsenten järjestämille
yritysesittelyille. Puolen tunnin mittaisen esittelyn jälkeen pelataan kyseisen
yrityksen biljardikärri, johon voivat osallistua kaikki paikalla olevat.

Olen lukenut Tampereen Kauppaseura ry:n tietosuojaselosteen ja
hyväksyn henkilötietojeni käsittelyn.

Hopeinen kauppaseuran rintaneula
30 
(korkeus 16 mm)

Torstaisin kauppaseuralla kokoontuvat bridgen harrastajat.
Vuosijäsenmaksu  100

Pvm.

Kuukausittain pyritään järjestämään lounasesitelmiä mielenkiintoisista
aiheista. Esitelmät on tarkoitettu kaikille kauppaseuran jäsenille.

Liittymismaksu  500

Me allekirjoittaneet ilmoitamme tuntevamme yllämainitun hakijan ja mielestämme hän täyttää ne vaatimukset, joita seuran säännöt ja periaatteet
jäsenistölle asettavat, joten ehdotamme häntä seuran jäseneksi. Tarvittaessa olemme valmiit tulemaan kuultavaksi jäsenlautakunnan kokoukseen.

Haluamme tutustuttaa hänet seuran toimintaan, tiloihin ja tilaisuuksiin.

Suosittelijoiden allekirjoitukset selvennettävä

Kolme kertaa vuodessa sinulle postitetaan TKS:n jäsenlehti, ja viikkokirjeen
ajankohtaisista asioista saat toiminnanjohtajalta sähköisesti sunnuntaisin.
Leikkaa ja palauta

Hakijan allekirjoitus

Tutustu sähköisiin palveluihimme osoitteessa www.sawu.fi/tks
Rekisteröitymällä jäsenet pääsevät päivittämään omia tietojaan,
tutustumaan sähköiseen matrikkeliin ja tapahtumakalenteriin sekä
varaamaan kabinetteja varauskalenterin kautta.
Sawu toimii kännykällä, tabletilla ja tietokoneen selaimella.

Laskutetaan liittymismaksulaskun yhteydessä.

