
KOKOUSKUTSU 
Suomen Liitokiekkoliitto ry:n sääntömääräinen kevät
kokous pidetään lauantaina 27. maaliskuuta 1993 al
kaen klo 11.00 Helsingissä, Munkkiniemen yhteiskou
lulla. Laajalahdentie 21 

KOKOUKSEN ESITYSLISTA 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokoukselle 
a) puheenjohtaja 
b) sihteeri 
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
d) ääntenlaskijat 
3. Todetaan 
a) läsnäolijat 
b) äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäsvaltaisuus 
5.Esitetään vahvistettavaksi liittohallituksen laatima 
vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien anta
ma lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistami
sesta. 
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 
asianomaisille. 
7. Käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat 
8. Kokouksen päättäminen 

TERVETULOA 

liittohallitus 

Asunnottomia ja 
nimettömiä jäseniä 
Hyvä että jäsenmaksuja maksetaan innokkaasti, mutta 
jos nimi tai osoite unohtuu maksukuitista on turha 
odottaa postia liitosta. Osoitteiden ja nimien 

puuttumiseen voi olla syynä myös S YP:n siirtyminen 
kuitittomaan tiliotteeseen ja tällä hetkellä kaikista 
pankeista ei siirry riittäviä tietoja SYP:lle. Kun maksat 
jäsenmaksua maksupäätteellä tai pankin kassalla, 
varmistu että vähintään nimesi ja osoitteesi tulevat 
merkityiksi. Seuran nimi ja syntymäaika ovat myös 
tervetullutta tietoa. Jos annat maksun vanhempiesi, iso
vanhempiesi, sukulaisten tai tuttaviesi huolehdittavaksi, 
pyydä heitä laittamaan sinun tietosi maksukuittiin, 
muuten iso isäsi, joka on erittäin tervetullut jäseneksi, 
saatetaan merkitä jäsenrekisteriin sinun sijasta 

Koska en voinut lähettää tätä tiedotetta nimettömille tai 
osoitteettomille jäsenille, ole ystävällinen ja laita sana 
kiertämään, että jäsenmaksunsa maksaneiden olisi 
syytä varmistaa että jäsenrekisteriin saadaan 
tarpeelliset tiedot. 

Tällä hetkellä osoite puuttuu seuraavilta jäseniltä: 
Juhani Arppe, Aissa Cairenius, Sari Dahlstedt, Petteri 
Koli, Timo Kontio, Satu Kukkasjärvi, Mona 
Louhisola, Teija Luoto, Matti Nurminen, Pasi 
Pentikäinen, Tanja Pullola, Aurora Reinhard ja Maija 
Tenkanen. 

MUISTAKAA MYÖS OSOITIEENMUUTOKSET 

Jäsenmaksu 1993 

Koska käyttämämme pankki (SYP) siirtyy kuitittomaan 
tiliote käytäntöön, liiton ei ole järkevää kuluttaa resurs
sejaan esitäytettyjen pankkisiirtolomakkeiden 
tulostamiseen ja lähettämiseen, koska ne eivät 
kuitenkaan päätyisi liittoon. Kaiken lisäksi useat jäse
net maksavat maksupäätteiltä, joten pankkisiirrolla ei 
ole käyttöä. 

Alle 18-vuotiaille 
Muille 

60 markkaa 
100 markkaa 

Jäsenmaksun voit maksaa seuraavalle tilille: 
Suomen Liitokiekkoliitto ry 
SYP Hki-Munkkivuori 217121-4675 

Jos unohdit osoitetietosi maksaessasi tai 
haluat varmistua, että saamme tiedon 
maksamastasi jäsenmaksusta, lähetä kopio 
maksukuitista (osoitetiedoilla täydennettynä) 
liittoon. 

KiI pail ulisenssi 

Liitokiekkoliitolla on ollut lisenssisopimus Pohjolan 
kanssa viimeiset vuodet. Pari viimeistä vuotta lisenssin 
maksaminen ei ole ollut edellytys liiton kilpailuihin 
osallistumiselle. Vuonna 1992 lisenssin lunasti 108 
liiton jäsentä. 

Vuonna 1993 liitto ei enää uusinut lisenssisopimusta 
Pohjolan kanssa. Syyt olivat liitosta riippumattomat. 
Pankit (liiton käyttämä pankki SYP) siirtyivät vuoden 
1993 alusta kuitittomaan tiliotteeseen. Liitolle olisi 
syntynyt lisenssimaksujen seurannasta ja tietojen yllä
pidosta ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, mikäli 
lisenssisopimusta olisi sen aiemmassa muodossa 
jatke.ttu. Pohjolan kanssa pyrittiin neuvottelemaan rat
kaisusta, jossa kukin liiton jäsen olisi niin halutessaan 
voinut käydä maksamassa lisenssin Pohjolalle. 
Pohjolan ATK-systeemit eivät kuitenkaan olleet 
riittävän joustavia tällaiseen menettelyyn. 

Niinpä jokainen liiton jäsen joutuu huolehtimaan 
vakuutuksestaan itsenäisesti. Viime vuoden lisenssi ei 
ole voimassa enää vuoden 1993 alkukuukausina kuten 
aiemmin. Jäljessä kuitenkin lyhyt selvitys eräistä vaih
toehdoista eri vakuutusyhtiöissä. 



Pohjola 

Lisenssiä vastaava tapatunnavakuutus. Hinta n. 270 
markkaa. Korvaa myös liitokiekkoharjoituksissa ja 
kilpailuissa sattuneet tapatunnat. Mahdollisuus alen
nukseen, jos enemmän kuin 10 henkilöä kerätty 
samalle listalle. 

Sampo 

Tapatunnavakuutus. Hinta n. 350 markkaa. Korvaa 
myös liitokiekkoharjoituksissa ja kilpailuissa 
sattuneet tapatunnat. Mahdollisuus liittää Sampo
sopimukseen. 

Tapiola 

Tapatunnavakuutus. Hinta 140 markkaa miehet ja 75 
markkaa naiset. Korvaa myös liitokiekkohar
joituksissa ja kilpailuissa sattuneet tapatunnat. 
Korvaa myös lääkärin määräämän fysikaalisen 
hoidon. 

Tiedot on saatu vakuutusyhtiöistä suullisesti. 
Vakuutusyhtiöiden kanssa ei ole tehty mitään 
sopimuksia. Kunkin jäsenen tulee itse varmistaa omasta 
vakuutusyhtiöstään hinnat ja että otettu vakuutus 
todella korvaa myös liitokiekkokilpailuissa ja 
harjoituksissa sattuneet tapatunnat!loukkaantumiset. 
Tämä saattaa olla hyvä kirjata myös itse 
vakuutuskirjaan, mikäli mahdollista. Useimmissa 
vakuutusyhtiöissä on erikseen mainittu ne urheilulajit, 
jotka eivät kuulu vakuutukseen. Liitokiekkoilu ei kuulu 
ko. listalle ainakaan kahdessa viimeksi mainitussa yh
tiössä, joten sen tulisi olla vakuutuksen piirissä. 

Mikäli sinulla on kysymyksiä asian tiimoilta, soita 
liiton toimistoon «90) 1582580) tai lähetä 
kysymyksesi osoitteeseen 
Suomen Liitokiekkoliitto ry, Radiokatu 20, 00240 

HELSINKI 

Lähettäjä: 

Suomen Liitokiekkoliitto ry 
Radiokatu 20 
00240 HELSINKI 

Olli Visamo 
Jussaarenkuja 5 E 45 
00840 HELSINKI 

s, ~~_~~~~ I 
190172 


