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Anmeldung für den finnischen Schulverein Frankfurt e.V. 
Liittymislomake Frankfurtin Suomi-kouluun 

 
Haluamme liittyä Frankfurtin Suomi-koulun, Finnischer Schulverein Frankfurt e.V., jäseneksi. 
 
Sukunimi/Nachname
  

 

Etunimi/Vorname   

Osoite/Adresse  

Puhelin/Telefon
  

 

E-Mail  

Äidin kansalaisuus/ 
Nationalität d. Mutter 

 

Isän kansalaisuus/ 
Nationalität d. Vaters 

 

 
Lapsen tiedot / Daten des Kindes/der Kinder 

Sukunimi/Nachname Etunimi/Vorname Syntymäaika/Geburtstag koulu ja ryhmä 
Schule und 
Gruppe 
 

    
 

    
 

    
 

 

 
______________________________________________________________  
Paikka ja aika / Ort und Datum    Allekirjoitus / Unterschrift 
 

Jäseneksi liitytään täyttämällä tämä kaavake ja lähettämällä se: 
Satu Daiber, Kleiststraße 27,  69469 Weinheim 
 

Jäsenyys edellyttää jäsenmaksun maksamista lukuvuosittain:  
Jäsenmaksu veloitetaan vuosittain suoraveloituksella (SEPA-Lastschrift) kerran vuodessa, 
lokakuun puolivälin tienoilla. SEPA-lomakkeen saa rahastonhoitajalta. Lukuvuosittainen 
jäsenmaksu (joka sisältää tavalliset askartelutarvikkeet sekä oppikirjat)  
3-18-vuotiaille on (valtiontuenpiirissä ovat kaikki Suomeen sukujuuriset lapset, muilta 
peritään korotettua jäsenmaksua, kuten kirppuryhmäläisiltä):   

1 lapsi 110,- 
2 lasta 170,- 
3 lasta 180,- 
4 lasta 190,-   
seuraavat lapset + 10,- 
 

Kirppuryhmien osalta perimme korotettua jäsenmaksua. Korotettu jäsenmaksu lukuvuosittain 
koostuu seuraavalla tavalla:  

1 lapsi160,-  
2 tai useampi 0-3 v. lapsi 280,-  
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Jos isompia sisaruksia jäsenenä Suomikoulussa, kirppuryhmäläisen (tai ei Suomeen 
sukujuuria omaavien lasten) jäsenmaksu on  

1 lapsi 100,-  
3 tai useampi 0-3 v. lapsi 180,-  

 
Kirppuryhmäläisen jäsenmaksu lisätään 3-18-vuotiaiden jäsenmaksuun. 
 

 
� Yhdistys ei lähetä erillistä laskua jäsenmaksusta. Maksu erääntyy kouluvuosittain 15.10 

Jäsenmaksun suorittamisessa käytetään suoraveloitusta, jota varten jokainen jäsen saa 
henkilökohtaisen SEPA-kaavakkeen rahastonhoitajalta. 
 
Finnischer Schulverein FfM e.V. 
Sparkasse Bensheim 
IBAN: DE65 5095 0068 0002 1240 48 
BIC: HELADEF1BEN 
 
Toimihenkilöiden yhteystiedot löytyy www.suomikoulu-frankfurt.de 
 

� Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla erosta vapaamuotoisesti kirjallisesti ( sähköposti 
riittää) puheenjohtajalle. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta. 

 
� Suomi-koulutoiminta on vapaa-ajantoimintaa. Suosittelemme jäsenillemme vapaa-ajan 

tapaturmavakuutusta.  
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Bitte ausgefüllt zurückgeben. 
 
Sukunimi/Nachname: 
 
Etunimi/Vorname: 
 
Lapsen/lasten etu- ja sukunimi/Vor- und Nachname der Kinder: 
 

_1.__ Frankfurtin suomalaisella kouluyhdistyksellä on yhdistyksille tarkoitettu vastuuvakuutus. 
Se ei kuitenkaan korvaa opetuksen aikana lapsellesi tapahtuneita henkilökohtaisen 
vastuuvakuutuksen piiriin kuuluvia vahinkoja. Yhdistyksemme suosittelee jäseniään 
ottamaan henkilökohtaisen vastuuvakuutuksen. / Der Schulverein hat eine 
Vereinshaftpflichtversicherung abgeschlossen. Hierbei ist jedoch nicht die gesetzliche 
Haftpflicht Ihres Kindes abgedeckt. Der finnische Schulverein empfiehlt daher den 
Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung.  

_2. _ Frankfurtin suomalainen kouluyhdistys suosittelee ottamaan lapselle henkilökohtaisen 
tapaturmavakuutuksen. Yhdistyksellä ei ole erillistä tapaturmavakuutusta oppilaille. / 
Unser Verein empfiehlt für seine Mitglieder den Abschluss einer Unfallversicherung. Der 
Verein hat keine Unfallversicherung abgeschlossen. 

_3.__ Lapsestani saa ottaa kuvia ja niitä saa julkaista yhdistyksemme www-sivuilla sekä 
mahdollisissa julkaisuissa (esim. Rengas tai Suomi-Seura). / Mein Kind darf fotografiert 
werden und die Fotos dürfen auf der Web-Seite des Vereins bzw. in anderen 
Veröffentlichungen (z.B. Rengas oder Deutsch-Finnische-Gesellschaft) benutzt werden.  

Mikäli lapsesi kuvia ei saa julkaista, ilmoita siitä tähän / Falls die Fotos von Deinem Kind 
nicht veröffentlich werden dürfen, teile das uns bitte hier mit: 

 ____________________________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus /Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

_4.__ Frankfurtin suomalainen kouluyhdistys käyttää tiedotukseen pääasiassa sähköpostia 
sekä www-sivujaan www.suomikoulu-frankfurt.de / Die hauptsächlichen 
Informationskanäle des Finnischen Schulvereins sind E-Mail und die Homepage.  

 
Olen lukenut yllä olevat tiedot.(1-4) / Ich habe die o.g. Punkte (1-4) zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
__________________________________________________________________                             
Päivämäärä/ Datum  Allekirjoitus/Unterschrift: 

 


