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Puheenjohtajan kirje jäsenille,
vuosikokouskutsu ja helmikuun
2019 jäsenkirje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Puheenjohtajan kirje jäsenille
Vuosikokouskutsu
Kansainvälinen Masterbuffet
Lasten Finlandia 2019
Masterien käyntikortti
Vakuutusasiaa
Historiakirjaamme vielä saatavissa ja
historiamme tallentaminen

1. Arvoisat Hiihtomasterit!
Erinomaiset hiihto- ja ulkoilusäät suosivat tänä talvena meidän yhteistä harrastustamme. Hieno
asia, koska tämäkään ei ole enää itsestään selvää.
Yhdistyksen hallitus on työstänyt aihetta "Masterit 2020-luvulle". Jäsenkyselyn tuloksena saatiin
jäsenistöltä hyviä eväitä tulevan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Alkaneen vuoden toimintasuunnitelmaan näitä on kirjattu. Pidemmän aikavälin haasteisiin hallitus
esittää yhdistyksen sääntömuutosta, jonka tärkein tavoite on varmistaa toiminnan riittävä
laajuus myöskin tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.
Vuosikokous Lahdessa 22.2.2019 antaa hyvän foorumin keskustella ja päättää yhdistyksen asioista.
Toivon, että mahdollisimman moni Master oman hiihto- ja muun ohjelman mukaan voisi osallistua
kokoukseen.
Yhdistyksen puheenjohtajana olen ilmoittanut, etten enää ole käytettävissä pj:n tehtävään. Viisi
kautta on vierähtänyt nopeasti ja on antanut minulle paljon. Kiitos siitä kuuluu Teille, Hyvät
Masterit!
Hallituksen kokouksessa Vihdissä käynnistettiin keskustelu mm. edellä mainituista asioista.
Hallituksessa olemme sopineet, että vpj. Risto Laurila p. 050 0494961 ja allekirjoittanut Pekka
Anttonen p. 050 5501650 toimivat yhdyshenkilöinä. Ota rohkeasti yhteyttä!
Tietysti voit olla yhteydessä keneen tahansa hallituksen jäsenistä.
Nähdään viimeistään vuosikokouksessa 22.2.2019
Terveiset Rukan lumilta 31.1.2019 !
Pekka
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2. Worldloppet Masters Finland ry:n vuosikokouksen kutsu ja esityslista
Paikka:

Lahden Messukeskuksen Arena kabinetti,
osoite: Salpausseläntie 7

Aika:

Perjantaina 22.2.2019 klo 17.00
Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Kokousalustus “Liikunta ikäihmisen arjessa” - Antti Anttonen, Hollolan
kunnan hyvinvointikoordinaattori
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (4-6) ja valitaan
hallituksen jäsenet
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
11. Hallituksen ehdotus sääntöjen pykälän 2. muuttamisesta
12. Muut asiat
Käsitellään hallituksen esittämät seuraavat asiat ja tehdään niihin liittyvät tarvittavat päätökset:
a) Lasten Finlandiahiihto 2019 – tilannekatsaus
b) Nuoret hiihtäjät tämän vuoden Finlandia-hiihtoon
c) Syystapaaminen/ 24-tunnin hiihto – valmistellaanko ?
d) Syksyn 2019 ensilumen leiri Kiilopäähiihdon 23.11.2019 yhteydessä
e) Vuoden 2020 Masterien yhteinen WL
f) Stafettvasan 2020 – otetataanko vielä ohjelmaan?
g) Muut jäsenistön kirjallisesti ja suullisesti esittämät asiat
13.

Kokouksen päättäminen

Worldloppet Masters Finland ry:n hallitus
*** vuosikokouksen materiaali on kokonaisuudessaan nähtävissä kotisivuillamme kohdassa
VUOSIKOKOUS 2019
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Esityslistan kohdan 10 muutosesitys: Sääntöjen pykälä 2. Toiminnan tarkoitus ja laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hiihtoharrastusta ja toimia suomalaisten Worldloppet Master arvon
saavuttaneiden hiihtäjien yhdyssiteenä. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös Worldloppet Master arvoa
tavoitteleva hiihtäjä, joka omistaa Worldloppet passin ja on hiihtänyt kaksi Worldloppet hiihtoa.
- muutokset tummennettuna
- jäsenkyselyssä 68 % vastaajista kannatti tätä vaihtoehtoa

Esityslista kohdan 12 e päätösehdotus: Venäjän hiihto Demino vuonna 2020 (50 km 1.3. ja 25
km 2.3.). Jäsenkyselyssä 23 % kannatti Deminoa, 20 % kannatti Islantia ja 15 % Norjaa. Voitaisiin
suunnitella niin, että v. 2020 olisi Demino ja v. 2021 Islanti.

Helmikuun 2019 jäsenkirje:
3. Kansainvälinen Masterbuffet klo 19 Vesijärvi-hallissa
Tämä perinteinen tilaisuus siis kokouksemme jälkeen. Tarkemmin myöhemmin Finlandia-hiihdon
ja meidän kotisivuilta tai sitten meidän kokouksessa.
4. Lasten Finlandia 2019 hiihdetään torstaina 7.3. ja talkoolaisia taas tarvitaan
Ilmoittaudu perjantaihin 22.2. mennessä Risto Laurilalle – sähköposti: risto.a.laurila@gmail.com tai
puh. 050 049 4961. Lisätietoa saat Ristolta ja myös Finlandia-hiihdon kotisivuilta.
5.

Masterien käyntikortti

Tilaan Masterien käyntikortteja käyttöösi.

Kuvassa käyntikortin molemmat puolet:
Käyntikortilla on mm. kaksi tarkoitusta:
-

Hankkia uusia jäseniä, Mastereita Suomesta – eli kun liikut hiihtämässä ja kun tapaat esim.
hiihtäjän, joka on hiihtänyt jo kymmen WL-hiihtoa, mutta ei ole liittynyt yhdistykseemme
tai hän on aikeissa tavoitella Master-arvoa, niin anna hänelle kortti.
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Toinen tarkoitus on kertoa muunmaalaisille hiihtäjille esim. ulkomailla hiihtäessäsi, että
tervetuloa Finlandia-hiihtoon.

Kummassakin tapauksessa kirjoita nimesi korttiin tai jos haluat, että kortin saaja voi olla yhteydessä
sinuun niin kirjoita lisäksi joko puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi ao. paikkaan.
Käyntikortteja saa lisää minulta. Lisäksi toivon palautetta kortin käytöstä.
Käyntikortteja voi tilata Juha Toivoselta: juha.toivonen@pp8.inet.fi tai puh. 040 756 0378
6. Vakuutusasiaa
Matkavakuutus kannattaa tarkastaa omalta vakuutusyhtiöltä, että se pitää sisällään niin sanotun
urheilurajoituksen poiston. Useimpien vakuutusyhtiöiden tavallisen matkavakuutuksen ehdoissa
kerrotaan “Vakuutus ei ole voimassa tapaturmien varalta: 1) vakuutetun osallistuessa urheiluliiton tai -

seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin tai vakuutetun
harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti.” Tämän myös WL-hiihtoja koskevan rajoituksen voi poistaa
tavallisesti lisämaksulla eli urheilurajoituksen poistolla. Tällöin vakuutuskirjassa voi lukea esim.
“Vakuutusehdoista poiketen turva on voimassa myös urheilulajien kilpailuissa, otteluissa ja harjoituksissa.”
• selvyyden omasta matkavakuutuksesta tai myös tapaturmavakuutuksesta saa parhaiten tarkistamalla
asian omasta vakuutusyhtiöstä

7. Historiakirjaamme vielä saatavissa (n. 10 kpl) ja historiamme tallentaminen
Kovakantinen kirja ”Elämyshiihtoja maailmalla” 35 € + postikulut.
•
•

Olemme sopineet Lahden Hiihtomuseon kanssa, että he kokoavat tutkimuskäyttöön, omaan
arkistolohkoon, Masterien historiaa. Historiakirjan teossa syntynyt materiaalia on jo tallennettu tänne.
Nyt myös sinulla on mahdollista tallettaa tänne myös oma materiaalisi esim. tekstit, kuvat, mitalit jne.
Ota asiassa yhteys Juha Toivoseen tai postita materiaalisi suoraan Juhalle osoitteeseen: Vermlanninkuja
10 20750 Turku tai tuo vuosikokoukseen.

