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SFL:n sääntömääräinen syyskokous Nummelassa 17.11.
 
SFL:n sääntömääräinen syyskokous järjestettiin tänä vuonna Nummelan Air Hotelissa. 
Paikalle saapui 13 ihmistä äänestämään sekä tulevasta hallituksesta, frisbeeliiton visiosta 
että hallituksen ehdotuksesta uudeksi jäsenmaksumalliksi. 
 
Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ville Kotamäki (Vihti). Muut ensi vuonna 
hallituksessa jatkavat ovat Ari Penttala (Vihti), Saija Lehto (Helsinki), Tapani Aulu (Turku), 
Kiril Häyrinen (Vantaa), Teemu Malmelin (Nokia) ja tuoreena tulokkaana aloittava Kajsa 
Wickström (Oulu). 
 
Frisbeeliitto laati jäsenistölleen suunnatun kyselylomakkeen loppukesästä, ja siihen saatiin 
n. 300 vastausta kaiken tasoisilta harrastajilta. Sen perusteella laadittiin pitkäaikainen 
toimintasuunnitelma eli visio. Syyskokouksessa käsiteltiin hallituksen ehdotus visioksi ja 
se hyväksyttiin sellaisenaan. Tämä visio on tähdätty kymmenen vuoden päähän vuoteen 
2022. Siihen voi tutustua täällä.
 
Syyskokouksessa esiteltiin myös ensi vuoden toimintasuunnitelma, jonka voi lukea täältä 
sekä talousarvio, johon laadittiin kaksi vaihtoehtoa ottaen huomioon myös mahdollinen 
valtion tuki, jota haettiin nyt ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Edellytykset 
valtionavulle on, mutta sen saaminen on kaikkea muuta kuin varmaa. Asia ratkennee 
tammikuun puolenvälin tienoilla.
 
Syyskokouksesta laadittuun pöytäkirjaan voi tutustua täällä.
 
 
Jäsenmaksumallit uusittiin
 
Uuden vision mukaisesti Suomen frisbeeliitto haluaa kannustaa ihmisiä käynnistämään 
ja ylläpitämään seuratoimintaa. Toisaalta toistaiseksi suurin osa Suomen frisbeeliiton 
toiminnasta on ollut kilpailutoimintapainotteista, eikä harrastelijoille ole juuri ollut tarjota 
palveluita. Tähän asti käytössä olleen jäsenmaksu- ja lisenssimallin mukaan kaikki 
jäsenet ovat maksaneet lähes samansuuruista jäsenmaksua, riippumatta siitä, kuinka 
paljon he ovat hyödyntäneet SFL:n palveluita. Lisenssimaksu on taasen ollut lähes 
suoraa läpilaskutusta PDGA:lle. Jäsenseuroilta saamamme palautteen mukaan suuri osa 
jäsenistöstä ei harrasta aktiivisesti kilpailutoimintaa, joten on kohtuutonta että he joutuvat 
maksamaan vähemmistön (aktiivikilpailijat) käyttämistä palveluista.

http://frisbeeliitto.fi/wp-content/uploads/2012/11/sfl_visio2022.png
http://frisbeeliitto.fi/wp-content/uploads/2012/11/2013_SFL_toimintasuunnitelma.pdf
http://frisbeeliitto.fi/wp-content/uploads/2012/11/sfl_Talousarvio_2013.pdf
http://frisbeeliitto.fi/wp-content/uploads/2012/11/2012_11_SFL_syyskokous.pdf


Tämän johdosta kehitettiin uusi malli, joka paitsi kannustaa jäsenistöä osallistumaan 
seuratoimintaan myös pakottaa jäsenet maksamaan käyttämistään palveluista. Uusi 
malli pienentää sellaisten seurajäsenten maksuja, jotka eivät osallistu liiton toimintaan, 
vaan ovat vain jäsenseuran jäseniä paikallisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
seurajäsenten jäsenmaksu on laskettu minimiin, ja maksut on siirretty lisenssimaksuihin. 
Aiemmin kilpailulisenssi on vaadittu vain isoimpiin kilpailuihin, jatkossa lisenssi vaaditaan 
aina, mikäli haluaa osallistua SFL:n alaisiin kilpailuihin.
Jotta harrastajapelaajien maksut pysyisivät kuitenkin kohtuullisina, tehtiin 
lisenssijärjestelmästä kaksiportainen. A-lisenssi vastaa vanhaa kilpailulisenssiä (sisältäen 
PDGA-jäsenyyden, joka vaaditaan yleensä aina kansainvälisiin kisoihin). A-lisenssi 
vaaditaan kaikkiin SM-tason kilpailuihin sekä muihin erikseen ilmoitettuihin (esim. pro-
tour) kilpailuihin. B-lisenssi vaaditaan kaikkiin sellaisiin SFL:n alaisiin kilpailuihin, joihin ei 
vaadita A-lisenssiä. B-lisenssi EI sisällä PDGA:n jäsenyyttä.
 
Jäsenmaksut Jäsenseurojen henkilöjäsenille:
2 eur aikuinen
1 eur juniori
 
Jäsenmaksu muille jäsenille:
35 euroa aikuisjäseneltä
20 euroa juniorijäseneltä
 

Junioreita ovat vuonna 1994 tai sen jälkeen syntyneet. Alempaan jäsenmaksuun 
oikeuttavat jäsenseurat löytyvät sivulta jäsenseurat.
Kilpailulisenssit
Kilpailulisenssin voi hankkia vain Suomen frisbeeliiton jäsen. SFL:n kauden 2013 
kilpailuihin vaaditaan joko A- tai B-lisenssi. Kaikissa SFL:n kilpailuissa on voimassa liiton 
ottama vahinkovakuutus.
A-lisenssi
A-lisenssi vaaditaan kaikkiin SM-
tason kilpailuihin, sekä muihin erikseen 
ilmoitettuihin kilpailuihin, kuten Pro-tourin 
osakilpailut.   A-lisenssi sisältää PDGA-
jäsenyyden.

B-lisenssi
B-lisenssi vaaditaan kaikkiin SFL:n 
kilpailuihin, joihin ei vaadita A-lisenssiä. B-
lisenssi ei sisällä PDGA:n jäsenyyttä.

 
A-lisenssin hinta on:
  55 eur aikuinen
  30 euroa juniori

B-lisenssin hinta on:
  20 eur aikuinen
  10 eur juniori

 
PDGA-lisätilaukset:
 

Uudet PDGA-jäsenet voi halutessaan tilata 
10 euron lisähintaan jäsennumerollaan 
varustetun kiekon ja minikiekon.

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.frisbeeliitto.fi%2Fseurat%2Fjasenseurat&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2-jLuFLH33w2LSUWDsrn6GuV7hQ


 
Sekä uudet että PDGA-jäsenyytensä 
uusivat henkilöt voivat tilata myös PDGA:n 
Discgolfer-lehden 30 euron vuosihintaan. 
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

 

 
Lisenssien tilaaminen
Jäsen- ja lisenssitilaukset hoidetaan frisbeeliiton jäsenrekisterin kautta. Jäsenrekisteriin 
päivitetään uudet tilaushinnat vuoden loppuun mennessä.
Vain suorajäsenet tekevät tilauksensa henkilökohtaisesti jäsenrekisteristä. Jäsenseurojen 
tilaukset hoitaa jokaisen seuran rekisterivastaava ja maksut suoritetaan seurojen tileille. 
Seuraa oman jäsenseurasi tiedotusta tarkemmista maksuohjeista. Lisenssimaksuista 
lähetetään kootusti lasku seuroille muutaman kerran vuodessa.
Sekä jäsen- että lisenssitilaukset rekisteristä ovat sitovia ja ne astuvat voimaan välittömästi 
siitä hetkestä kun tilaus on tehty.
Kaikki henkilöjäsenet voivat muuttaa yhteystietojansa rekisterin kautta itse.
PDGA:n toimitsijatesti
SFL edellyttää PDGA:n toimitsijatestin suorittamista SM-kisojen kilpailunjohtajilta, 
sekä kaikilta PDGA:n alaisten kilpailujen johtajilta. Toimitsijatestin suorittaminen on 
myös vaatimus Major-tasoisten kisojen pelaajilta. Kaikille muille kotimaisten kisojen 
kilpailunjohtajille toimitsijatestin suorittamista suositellaan.
Testi on lyhyt nettilomakkeella suoritettava monivalintatehtävä, jossa voit käyttää 
apunasi sääntökirjaa ja kilpailuopasta. SFL tarjoaa sääntökokeita kymmenen jokaiselle 
jäsenseuralle sekä kaikille TD:lle.. Ilman seuraetua koe maksaa 10 €. Ota yhteys seurasi 
vastaavaan, jos haluat suorittaa kokeen. Lisätietoja antaa PDGA:n maakoordinaattori 
Tapani Aulu, aulu@sci.fi.
 
 
Muistutus kilpailujen hausta ja SFL:n foorumin seurapalstasta

SFL:n kilpailutoiminta on riippuvainen aktiivisista seuroistaan ja seurojen aktiiveista. Tänä 
vuonna kilpailuja järjestettiin ennätysmäärä ja ne myös jakaantuivat hyvin ympäri Suomea. 
Liitto julkisti jo muutama viikko sitten tulevan kauden kilpailut haettaviksi.
Edelleen järjestetään sekä pro- että amatööritourit, joihin toivotaan hyviä hakemuksia 
mahdollisimman pian. Pro-tourin kilpailuja ei myönnetä päällekäin EuroTourin kanssa. 
Nämä päivämäärät selvinnevät viimeistään joulukuussa. Muita pro-kisoja estäviä 
päivämääriä ovat Nokian European Open 18.–21.7 sekä SM-kilpailut Tammisaaressa 
16.–18.8. Kumpikin tour järjestetään pitkälti samoilla säännöillä kuin tänäkin vuonna, 
eikä suuria muutoksia ole siis tulossa. Hallitus toivoo sekä parigolfin että joukkuegolfin 
SM-kilpailuja järjestettäväksi jo keväällä. Tourien ja arvokilpailuiden haku loppuu 
17.2.2013. Hakemukset pyydetään lähettämään toiminnanohjaajalle osoitteeseen 
toiminnanohjaaja@frisbeeliitto.fi.
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Erilliskisojen haku on jatkuvasti käynnissä niin, että hakemuksen tulee olla hallituksella 
viisi viikkoa ennen kilpailua. Mikään ei estä kilpailukauden venyttämistä myös 
pakkaskeleille, joten kilpailuja saa hakea myös tulevalle talvelle. 
Jotta järjestämiseen olisi helpompi saada vertaistukea ja kilpailukalenteria voitaisiin 
suunnitella avoimesti seurojen kesken, on frisbeeliiton keskustelufoorumille perustettu 
jäsenseurapalsta. Tämä foorumin osio on rajoitettu vain jäsenseurojen hallituksille, joten 
pyydämme seuraanne lähettämään toiminnanohjaajalle (toiminnanohjaaja@frisbeeliitto.fi) 
seuranne hallituksen jäsenten fooruminimimerkit. Olemmekin jo saaneet niitä ja keskustelu 
kauden 2013 kilpailuista on virinnyt.
 
Vuoden parhaat palkittiin syyskokouksessa
Suomen frisbeeliitto halusi muistaa kauden aikana menestyneitä pokaalein. Tänä vuonna 
hallitus päätti jakaa palkinnot seuraavin perustein:
Vuoden tulokkaaksi valittiin Ellinoora Heikkilä, joka vain lyhyen viikkokisakokemuksen 
jälkeen avasi virallisen kilpauransa neljällä peräkkäisellä voitolla. Heikkilä voitti sekä 
Vampulan pro-kilpailun, Kankaanpään mestaruuden että parigolfin naisten ja sekaparien 
Suomen mestaruudet.
Vuoden seuraksi valittiin Nummelan Frisbeeseura, joka paitsi järjesti useita tasokkaita 
kilpailuja kauden aikana, saavutti myös eniten mitaleja SM-kilpailuissa. Avoimessa 
luokassa sekä kulta että hopea matkasi Nummelaan, naiset 40 -luokassa tuli niin ikään 
kaksoisvoitto ja seniorit 40 -luokassa ykköstilan valtasi nummelalainen.
Vuoden pelaajaksi valittiin Markku Tohni, jonka kausi oli kauttaaltaan voitokas. Hänen 
vuoden saavutuksiinsa kuuluvat Grandmasterien pro-tourin voitto, Senior Grandmasters -
luokan Suomen mestaruus ja kirkkaimpana saman luokan EM-kulta Englannin elokuisista 
kilpailuista. Markku Tohni voitti myös EuroTourin kokonaissarjan luokassaan.
 
SFL:n hallitus ja toiminnanohjaaja toivottavat frisbeeharrastajille ja jäsenilleen antoisaa 
talvikautta!
 
Marraskuussa 2012
Suomen frisbeeliiton hallitus
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