
Jäsentiedote 1/94 

Hallitus 1994 
Vastuualueet SLKL:n hallituksessa 1994. Jos sinulla 
on ideoita aiheesta tai haluat osallistua ak.1:iivisesti toi
mintaan, ota yhteyttä kyseisen alueen vastuuhenkilöön. 

Hanne Hämäläinen- koulutus, lajiesittelyt 
Leena Mannermaa - naisten ultimate: kausi -94 ja halli

kauden -95 käynnistys 
- kilpailukalenterin koordinointi 

Essi Manni - ulkoinen tiedotus ja markkinointi 
(työryhmä) 

- liiton sisäinen valmennus (työryhmä) 
Jere Manninen - miesten ultimate: kausi -94 ja 

hallikauden -95 käynnistys 
Jouni Manninen - puheenjohtaja 

- WFDF-yhteydenpito 
Kirsti Rautavaara - sisäinen tiedotus 

- liiton sisäinen valmennus 
(työryhmä) 

Visa Ruuhinen - yksilölajit: liiton jäljestämät kil -
pailut ja mahdollisen VKG-sarjan 
yhteyshenkilönä toimiminen 

Jaana Toivanen - ulkoinen tiedotus ja markkinointi 
(työryhmä) 

Timo Vaskio - liiton sisäinen valmennus 
(työryhmä) 

Juha Vihervaara - varapuheenjohtaja 
- ulkoinen tiedotus ja markkinointi 

(työryhmä) 

Yhteyshenkilöt huomio! 
Liittoon tulee jatkuvasti kyselyitä liitokiekon harras
tusmahdollisuuksista eri puolilla maata. Keräämme 
rekisteriä seuroista, jotka ovat valmiita ottamaan 
vastaan uusia harrastajia voidaksemme ohjata kyse
lijöitä eteenpäin. Erityisesti juniorijäseniä ottavista 
seuroista on kysyntää! 

Lähettäkää yhteystietonne mahdoll i si mman pian 
osoitteella: Kirsti Rautavaara 

Ulvilantie 20 c 31 
00350 Helsinki 

Suomen Liitokiekkoliitto ry 90-158 2580 
Radiokatu 24, 4. krs 
00240 Helsinki 

Halli-SM 1994 
Avoin sarja 
II turnaus 19.-20.2.94 Vaasa 
Lopputurnaus 12.-13.3.94 Leppävaara, Espoo 

Naisten sarja 
SM-turnaus 19.-20.3.94 Viikki, Helsinki 
Järjestävä seura Helsinki Ayers. 
Ilmoittautumiset Leena Mannermaalle (90-780 131), 
samalla ilmoitettava seuran yhteyshenkilö. 

Huomio huomio! Pelaajan, joka osallistuu SM-tur
nauksiin, on maksettava vuooen 1994 jäsenmaksunsa 
etukäteen. Joukkueen yhteyshenkilön on esitettävä 
täydellinen pelaajalista ja kuitit jäsenmaksuista järjes
täjälIe ensimmäisen turnauspäivän aamuna (avoin 
sarja 19.2.94, naiset 19.3.94). Ei käteismaksuja. 
Jäsenmaksu -94: 100 mk, alle 18 v. 60 mk. 
Syp Hki-Munkkivuori 217 J 21-4675 

Seurajoukkueitten EM-kisat 
pelataan 2.-5.-6.1994 Miinchenissä. Suomelle on va
rattu avoimeen sarjaan kaksi paikkaa ja naisten sarjaan 
yksi paikka. 
ILMOITTAUTUMISET 25.1.94 MENNESSÄ 

Jere Manniselle (90-480479) tai 
Leena Mannermaalle (90- 780 131). 

Lisätietoja majoittumismahdollisuuksista, joukku
eiden muodostuksesta ym. Jere Manniselta. 

Seura: 
Yhteyshlö: ____________ _ 

Puh: 

Harjoittelupaikka/-paikkakunta 
- kesällä: 
- talvella: 

Laji(t): 

Seuraamme ovat tervetulleita aloittelevat 
mies- / naispelaajat 

sekä poika- / tyttöjuniorit iältään vuotta. 

Leikkaa irlija lähelä heli! 


