
FDO ry, jäsenkirje joulukuu 2015 

 

FDO ry kiittää kaikkia jäseniä ja tukijoukkoja hienosta kuluneesta vuodesta! 

Vuodenvaihteessa teillä on toivottavasti hetki aikaa hengähtää ennen uutta alkavaa treenikautta! 

 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Toimisto kiinni vuodenvaihteessa 

2. Vuoden 2016 jäsenmaksu 

3. Vuoden 2016 urheiluvakuutus 

 

********************************************************* 

 

1. Toimisto kiinni 20.12.2015-3.1.2015 

FDO ry:n toimisto lomailee vuodenvaihteessa kaksi viikkoa, mutta luemme 

toimiston sähköpostia sinä aikana satunnaisesti. 

 

2. Vuoden 2016 jäsenmaksu 

Jäsenmaksu on kalenterivuosikohtainen. Alkavan vuoden jäsenmaksuja pääsee maksamaan alkaen 

2.1.2016. Jäsenmaksu maksetaan omia verkkopankkitunnuksia käyttäen: kirjaudu omilla 

tunnuksillasi FDO:n nettisivuille, ja valitse Omalla Sivullasi maksukoriin vuoden 2016 jäsenmaksu-

maksutuote, ja siirry maksamaan maksu omilla verkkopankkitunnuksillasi. 

 

3. Vuoden 2016 urheiluvakuutus 

FDO:n alaisissa kilpailuissa  jokainen kilpailija vastaa itse vakuutusturvastaan. IDOn 

kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvilla kilpailijoilla on oltava voimassaoleva, kilpaurheilun 

kattava vakuutus. FDO tarkistaa jokaisen suomalaisen IDOn kilpailuun osallistuvan vakuutuksen 

ennen ko. kilpailua. 

Vakuutus voi olla FDO:n jäsenille tarjottava (www.fdo.fi - Jäseninfo - Urheiluvakuutus) tai 

jokin muu vakuutus. FDO:n vakuutus kattaa FDO-lajien harjoitukset ja kilpailut koti- ja ulkomailla 

(kun matkan kesto on max 3 kk). 

Alkavan vuoden urheiluvakuutuksen voi ostaa 2.1.2016 alkaen, kun on ensin maksanut vuoden 

2016 FDO-jäsenmaksun.  

 

Alkavana vuonna vakuutus on entistä kattavampi: 

 

I Tapahtumakohtaisen hoitokulujen korvaussumma on nostettu 8 500 eurosta 15 000 euroon. 

 

II Oikeus korvaukseen perustuu äkillisen tapahtuman aiheuttamaan vammaan 

 

Aikaisemmin vahingon sattuessa tarvittiin ulkoinen tekijä, jotta vakuutus korvasi hoidon 

Tapaturmaan ei tarvita enää ulkoista tekijää ja esimerkiksi voimanponnistuksen vuoksi syntynyt 

vamma korvataan ja hoidetaan esim. akillesjänteen katkeaminen kuuluu vakuutuksen piiriin 

Hammasvamman hoidossa ei ole enää aikarajaa. 

 

III Nyt myös ortopediset tuet ja sidokset kuuluvat vakuutusturvaan 

 

Tapaturman sattuessa Sporttiturva-asiakkaidemme käytettävissä on valtakunnallisen 

kumppaniverkostomme hoitolaitosten lisäksi Helsingissä sijaitseva Omasairaala, joka hoitaa tuki- ja 

liikuntaelinten vammoja  huippu-urheiluun keskittyvien ortopedien johdolla. Omasairaalan 

http://mandrillapp.com/track/click/30057949/www.fdo.fi?p=eyJzIjoidWpmWDFqS0pkSHFmLTU0OWFVVUdXRUhVVjUwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1Nzk0OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmZkby5maVwiLFwiaWRcIjpcIjM0M2NlOTgxN2ZhMDRhZmM4ZTZiNjE5MzU5OThmYzk5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiODZiYzg1ODQwNDk2ZTBiOGI2NmI1ZGU0MDNhYTk4MTdlYTQwODk0YlwiXX0ifQ


valtakunnallinen sairaalaverkosto laajenee ja seuraava sairaala avataan Tampereelle kesällä 2016. 

  

  

FDO ry toivottaa jäsenilleen ja heidän perheilleen oikein iloista Joulua sekä antoisaa tanssivuotta 

2016! 

 

FDO ry, tiedotusjaosto 

 


