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1. YLEISTÄ
Tämä on Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n (jatkossa Liitto) maksutiedote vuodelle 2019.
Vuonna 2019 Liiton uutena taloudenhoitaja aloittaa Mercedesz Czimbalmos ja jäsen- ja
vakuutusvastaavana jatkaa Jenni Nissi. Kaikissa jäsen- ja vakuutusasioissa tulee ensisijaisesti olla
yhteydessä Jenni Nissiin, jenni.nissi@fka.fi.
Maksuliikenne hoidetaan vuodesta 2019 alkaen kansallisen Suomisport-verkkopalvelun kautta.
Suomisport-järjestelmään liittyvissä asioissa auttaa Jukka Uusisalo, jukka.uusisalo@fka.fi.
Liiton järjestämiin tapahtumiin on osallistumisoikeus ainoastaan niillä, joista on ilmoitettu asianmukaiset
tiedot ja maksut Liitolle ennen tapahtumaa ja joilla on voimassa oleva kendo, iaido, jodo, naginata tai
sports chanbara -harrastuksen kattava tapaturmavakuutus.
Liitto tarkistaa tapahtumiinsa osallistuvien maksu- ja vakuutustilanteen ja on tarvittaessa yhteydessä
suoraan jäsenseuroihin tai lisenssiin omaaviin henkilöihin.
2. JÄSENMAKSUT JA LISENSSIMAKSUT
Vuonna 2019 Liitolla ei enää ole jäsenseuroilleen erillistä liittymis- tai vuosimaksua. Sen sijaan Liiton
lajeja eli kendoa, iaidoa, jodoa, naginataa ja sports chanbaraa harrastavien ja muiden Liiton toimintaan
osallistuvien henkilöiden on maksettava kalenterivuoden lisenssimaksu, jonka kukin harrastaja maksaa
itse Suomisportin kautta (https://info.suomisport.fi/, ks. erillinen ohje, lisätietoja jukka.uusisalo@fka.fi).
Vuonna 2019 vanhojen harrastajien lisenssimaksu on 35 € per kalenterivuosi lisenssin hankintaajankohdasta riippumatta. Peruskurssilaisten lisenssimaksu on 30 € koko vuoden ajan ja se sisältää
vakuutuksen ko. kalenterivuodelle. Mikäli lajissanne ei järjestetä varsinaista peruskurssia, koskee tämä
maksu uusia harrastajia, jotka ovat aloittaneet lajin harjoittelun vuonna 2019.
HUOM. Peruskurssilaisten 30 € lisenssimaksu koskee vain uusia harrastajia, jotka liittyvät ensimmäistä
kertaa Liittoon kuluvana vuonna. Eli ei niitä, jotka ovat olleet Liiton jäseniä jo toisen lajin tai seuran
kautta aikaisemmin.
3. VAKUUTUS
Jokaisella lisenssin hankkineella on myös oltava olemassa lajien harrastamisen kattava vakuutus. Liitto
tarjoaa kauttaan ryhmävakuutusta hintaan 20 €.
3.1. VAKUUTUKSEN TIEDOT
Liitolla on vakuutus Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan kautta. Vakuutuskausi alkaa 1. helmikuuta ja
loppuu seuraavan vuoden tammikuun 31. päivä. Vakuutus kattaa Liiton edustamien budolajien
harjoittelun kotimaassa (Huom. ei ulkomailla) sekä edestakaiset matkat harjoituksiin, leireille ja
kilpailuihin.
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Liitto vakuuttaa ulkomaille suuntautuvilla kisamatkoilla, joissa Liitto on järjestäjänä, kaikki osallistujat
automaattisesti kendotapaturmilta matkan ajaksi. Tämä vakuutus ei korvaa normaalia
matkavakuutusta. Mikäli lisenssin omaava henkilö harrastaa omatoimimatkailua ja harjoittelee Liiton
lajeja ulkomailla ja haluaa laajentaa olemassa olevaa kendovakuutustaan matkansa ajaksi, pyydetään
häntä ottamaan yhteyttä Liiton jäsen- ja vakuutusvastaavaan.
Vakuutusyhtiö Turvan vakuutussopimus on luonteeltaan jatkuva. Kun henkilöt ilmoitetaan Liiton
maksutiedotteessa annettuun eräpäivään mennessä Liiton jäsen- ja vakuutusvastaavalle, se jatkuu
katkeamatta edellisestä vuodesta. Myöhemmin vuoden aikana maksetut vakuutukset astuvat voimaan
sinä päivänä kun jäsen on ilmoitettu Liiton vakuutusvastaavalle. Tällöin vanhoille jäsenille syntyy katko
vakuutusturvaan. Olkaa siis hyvät ja huolehtikaa seurojenne jäsenten vakuutukset ajoissa ajan tasalle.
Vakuutus kattaa kaikki Liiton piirissä harjoitettavat taistelulajit. Mikäli olette jäsen toisessa lajiliitossa ja
olette vakuutettu sitä kautta, teidän ei tarvitse ottaa uutta vakuutusta Liiton kautta. Tarkemmat
vakuutusehdot saa pyydettäessä kirjallisena Liiton jäsen- ja vakuutusvastaavalta tai Liiton
verkkosivuilta (www.fka.fi).
3.2. POIKKEUSTAPAUKSET VAKUUTUKSEN KESTOSSA
Liiton piirissä on noussut mahdollinen tarve lyhytaikaisemmalle vakuutukselle esim. silloin, kun seura
haluaa vetää viikonlopun intensiivikurssin normaalin alkeiskurssin ulkopuolella henkilöille, jolla ei ole
ennestään kendotapaturmaturmavakuutusta. Ottakaa tällaisen tarpeen kohdalla yhteys Liiton jäsen- ja
vakuutusvastaavaan. Näille henkilöille voidaan ottaa määräaikainen taistelulajiharjoittelun kattava
tapaturmavakuutus, joka voidaan myöhemmin tarvittaessa laajentaa koko vuoden mittaiseksi
vakuutukseksi.
3.3. TOIMINTAOHJEET TAPATURMAN SATTUESSA
Tapaturman sattuessa lisenssin omaavan henkilön tulee aina ottaa joko itse tai seuransa välityksellä
yhteyttä Liiton jäsen- ja vakuutusvastaavaan.
Jäsen- ja vakuutusvastaava toimittaa vakuutetulle voimassa olevasta vakuutuksesta kirjallisen ja
allekirjoitetun vakuutustodistuksen postitse, joka liitetään vakuutusyhtiölle osoitettavaan
vahinkoilmoitukseen / korvaushakemukseen yhdessä mahdollisten lääkärintodistusten ja kuittien
kanssa.
Älkää siis ottako suoraan yhteyttä vakuutusyhtiöön, sillä vakuutusyhtiö vaatii aina Liitolta vahvistuksen
siitä, että jäsenen vakuutus on kunnossa. Kirjanpito vakuutusten voimassaolosta kunkin jäsenen
kohdalla tehdään Liiton päässä, ei vakuutusyhtiössä.
Loukkaantunut on itse vastuussa vahinkoilmoituksen tekemisestä. Liitto neuvoo ja auttaa tarpeen
mukaan. Vahinkoilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti vakuutusyhtiön verkkosivujen kautta. Tällöin
tarvittavat liitteet on postitettava perästä vakuutusyhtiön osoitteeseen ja vahinkoilmoitukseen /
korvaushakemukseen on liitettävä tieto siitä, että liitteet toimitetaan perästä.
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HUOM. Vakuutusyhtiö saattaa vaatia myös harjoituksen järjestäneeltä seuralta, harjoitusten vetäjältä
tai esimerkiksi kisamatkan matkanjohtajalta kirjallisen todistuksen siitä, että tapaturma on aiheutunut
harjoituksissa tai matkalla harjoituksiin tai sieltä pois. Tämä todistus on myös liitettävä
vahinkoilmoitukseen/korvaushakemukseen
Muistattehan, että kaikilla täytyy olla jokin vakuutus, joka korvaa budoharrastuksessa sattuvat
tapaturmat. Jokaiselta, joka ei ota Liiton vakuutusta, kannattaa seurojen ottaa kirjallinen ilmoitus siitä,
että jäsenellä on voimassa jokin muu budolajit kattava vakuutus.
4. GRADUOINNIT JA GRADUOINTIMAKSUT
Vuoden 2019 aikana graduoinnit ja garduointimaksut hoidetaan vielä seurojen toimesta vanhalla
ilmoitusmenettelyllä. Liiton tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana myös graduointiin liittyvien
ilmoittautumisten ja maksujen hoitaminen tulee osaksi Suomisport-palvelua, mutta tästä tullaan
tiedottamaan myöhemmin erikseen.
Huom. Liiton uusimman lajin Sports Chanbaran graduointijärjestelmä ja maksut tullaan julkaisemaan ja
liittämään osaksi tätä dokumenttia vuoden 2019 aikana.
4.1. GRADUOINTITILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN
Seurojen on ilmoitettava jäsen- ja vakuutusvastaavalle sekä cc:nä Liiton puheenjohtaja Mika
Kankaiselle (mika.kankainen@fka.fi) järjestämistään graduoinneista etukäteen viimeistään kuukautta
ennen itse tapahtumaa. Ilmoitukseen on liitettävä tieto graduoitavista vyöarvoista, graduointiraadin
jäsenistä sekä päivämäärästä, jolloin graduointi järjestetään.
Tarkemmat ohjeet graduointien järjestämisestä ja maksujen hoitamisesta löytyvät Liiton verkkosivuilta
(www.fka.fi).
4.2. GRADUOINTIMAKSUT
Kendoa, iaidoa, jodoa ja naginataa koskevat graduointimaksut ovat seuraavanlaiset:
KUY-GRADUOINTIMAKSUT
6.-1. kyu 20 €
DAN-GRADUOINTIMAKSUT
1. dan yritys 15 € + rekisteröinti 20 € = 35 €
2. dan yritys 20 € + rekisteröinti 30 € = 50 €
3. dan yritys 30 € + rekisteröinti 50 € = 80 €
4. dan yritys 50 € + rekisteröinti 70 € = 120 €
Huom. FKA:n Dan-graduointimaksut vastaavat EKF:n ilmoittamia maksuja.
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