
 
  
 
Suomen frisbeegolfliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous 
 
Sunnuntai 22.10.2017, klo 15 
Kuntoutuskeskus Kiipula, auditorio, Kiipulantie 507, 14200 Turenki. 
 
 
Kokouksessa noudatetaan yleistä työjärjestystä. 
 
 
Kokouksen esityslista 
 
1. Kokouksen avaus 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 
 
4. Kokouksen esityslista 
 
5. Toimintasuunnitelma 
 
6. Liittymis- ja jäsenmaksut 
 
7. Talousarvio 
 
8. Suomen frisbeegolfliiton hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle (erovuorossa: 
Markku Kivelä, Tuomo Tanskanen, Matti Penttilä) 
 
9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 
 
10. SFL:n sääntömuutokset 
 
11. Oikeudet ja vastuut SFL:n alaisen kilpailun järjestämiseksi 
 
12. Kokouksen päättäminen 

http://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2014/12/SFL_yleisen_kokouksen_ty%C3%B6j%C3%A4rjestys_11_2014.pdf
http://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2014/12/SFL_yleisen_kokouksen_ty%C3%B6j%C3%A4rjestys_11_2014.pdf


Ehdotukset SFL:n sääntömuutoksiksi: 
 
Korvattava sääntö: 
 
13. Varsinaiset kokoukset  
Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 15. tammikuuta mennessä. Mikäli liiton jäsen haluaa 
saada jonkin asian liiton syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 
hallitukselle 15. lokakuuta mennessä. 
 
Korvaava sääntö: 
 
13. Varsinaiset kokoukset  
Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 1. tammikuuta mennessä. Mikäli liiton jäsen haluaa 
saada jonkin asian liiton syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 
hallitukselle 15. syyskuuta mennessä.  
 
 
  



Ehdotus SFL:n alaisten kilpailujen järjestämistä koskevien oikeuksien ja vastuiden 
laajentamiseksi: 
 
 
SFL:n alaisten kilpailujen järjestäminen Suomessa voidaan myöntää jäsenseuran ohella 
yritykselle tai oikeustoimikelpoiselle yhteisölle. 
 
Kilpailun järjestäminen edellyttää SFL kilpailunjärjestäjän lisenssin lunastamista. 
 

● Kilpailunjärjestäjän lisenssi, hinta 200eur / kalenterivuosi 
● Oikeuttaa SFL:n alaisen kilpailun järjestämiseen Suomessa. 
● Voidaan myöntää yritykselle tai oikeustoimikelpoiselle yhteisölle hakemuksesta. 
● Jäsenseuroille ilmainen jäsenetu. 
● Hallitus vastaa lisenssin myynti- ja voimassaoloehtojen laatimisesta (sopimuspohja, 

jonka mukaisesti lisenssi voidaan peruuttaa laiminlyönnin, väärinkäytösten yms 
seurauksena) 

● Lisensoidut kilpailunjärjestäjät julkaistaan SFL:n sivuilla 
 
Kilpailunjärjestäjän lisenssi haltija sitoutuu järjestämään kilpailut PDGA:n ja SFL:n 
ohjeistusten mukaisesti ja noudattamaan kilpailunjärjestäjälle asetettuja velvollisuuksia. 

● Hallitus täsmentää tarvittaessa edellytykset a) hakuvaiheessa b) toteutusvaiheessa 
c) raportointivaiheessa 

● edellyttää automaattisesti PDGA-lisenssin ja sääntökokeen hyväksytysti suorittaneita 
toimitsijoita 

● velvoitetaan käyttämään SFL:n kilpailunhallintajärjestelmää 
● maksuliikenne vapaasti yrityksen omia reittejä, vrt jäsenseurat velvoitetaan 

käyttämään SuomiSport -järjestelmää. 
 
Kilpailunjärjestäjän lisenssin haltija maksaa sanktiointimaksut ja vastaa tarvittavien lupien 
hankinnasta ja maankäyttösopimuksista. 
 
Yritys saa saman liiton tuen kuin jäsenseuratkin kilpailun järjestämisessä:  

● kilpailunhallintajärjestelmä 
● neuvontaa ja tukea.  

Erikseen tarkistetaan 
● SFL:n vakuutusten kattavuus 
● mm. Olympiakomitean kautta saavutettujen jäsenetujen (mm. teosto/gramex) 

kattavuus. 
 
 
 
 
  



Äänimäärät syyskokouksessa 2017: 
  

Jäsenmäärä 
31.12.2016 

Äänimäärä 
2017 Seura 

465 20 Jyväskylän Liitokiekkoilijat ry 

260 15 Frisbeegolfseura 7k ry 

218 15 Puska Puttaajat ry 

197 15 Oulun Frisbeeseura ry 

177 15 Talin Tallaajat ry 

145 15 Disc Golf Vikings ry 

131 15 Willimiehen Disc Golf ry 

128 15 Tampereen Frisbeeseura 

122 15 Deep In The Forest ry 

114 15 Disc Golf Hyvinkää ry 

114 15 Mikkelin Frisbeegolf ry 

98 10 Nummelan Frisbeeseura ry 

91 10 Vuorelan Veikot ry 

83 10 Frisbeegolf Club Keinukallio ry 

76 10 Lords of Disc Golf ry 

73 10 Riihimäen Frisbeegolf ry 

71 10 Vuoksen Discgolf ry 

68 10 Arctic Circle Disc Golf ry 

68 10 Joen Liitokiekko ry 

67 10 Rauman Frisbee ry 

65 10 BSC Discgolf Team Ry 

62 10 Valkeakoski Disc Golf ry 

61 10 EIF Discgolf 



57 10 Lohjan Liitokiekkoilijat ry 

55 10 Frisbeegolf Petäjävesi ry 

52 10 Lahden Frisbee Club 

51 10 Disc Golf Club Provinssi ry 

51 10 Frisbeegolf Forssa ry 

51 10 Lepikon Ryske ry 

51 10 Rovaniemen Rolffarit ry 

50 10 Wasa Disc Golf Club ry 

50 10 West Coast Disc Golfers Kokkola ry 

48 10 Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät ry 

48 10 Linnan Mando ry 

47 10 Mäntsälän Frisbeegolf ry 

46 10 Hämeenlinnan Discaajat ry 

46 10 Jätkän Kiekko ry 

46 10 Veikkola Disc Golf Club ry 

45 10 Haminan Frisbeegolf ry 

45 10 Sipoon Discstroyers ry 

44 10 Järvenpään Frisbeegolf ry 

41 10 Liitokiekkoseura Mustavaris ry 

41 10 Raaseporin korilla 

39 10 Frisbeegolfseura Kouvolan Lentävät Lautaset ry 

38 10 Pieksämäen Palloilijat ry 

36 10 V- ja U-seura Korven Korvenpojat ry / Bats 

35 10 Salon Frisbeegolf ry 

34 10 Nokian Frisbeeseura 

34 10 Puskasoturit ry 



33 10 Frisbeegolf Club Hyrylä ry 

33 10 Vampulan urheilijat ry 

32 10 Ylivieskan Frisbeekarhut ry 

30 10 Brutal Force ry 

30 10 Harjavallan DiscGolf ry 

29 10 Loviisan Frisbeegolf ry 

29 10 Urheiluseura Kivijärven Kivekkäät ry 

29 10 Wirmo Discgolf Mynämäki ry 

28 10 Tomoottajat Disc Golf ry 

27 10 Woodpeckers Disc Golf 

26 10 DGC Fat Disc's 

26 10 Orimattila Disc Club ry 

26 10 Spartak Kajaani RY 

25 10 FBGolf JURVA ry 

23 10 Disc Golf Varkaus ry 

23 10 Karkkilan Frisbeegolfkerho ry 

22 10 Hangon Hyrskyt Fg 

22 10 Kirkkonummen Disc Golf Club ry 

21 10 Disc Klupi Kuhmoinen ry 

21 10 Frisbeegolf Club Laihia ry 

21 10 Golden Beach Disc Golfers ry 

21 10 Suupohjan Frisbeeurheilijat ry 

21 10 Voimistelu- ja Urheiluseura Kempeleen Pyrintö ry 

20 10 Lempäälän Kisa ry / Disc Golf 

20 10 ReTee ry 

19 10 Facepalm Frisbee ry 



16 10 HaU Disc Golf Club Haapavesi 

15 10 Pirkkalan Frisbeeseura Aviaattorit ry 

14 10 Disc Golf Club Säkylä ry 

14 10 Kangasniemen palloilijat ry 

14 10 Pirkanmaan Frisbeegolf ry 

13 10 DG Kuusamo ry 

13 10 Disc Golf Club Tampere ry 

13 10 Korsholm Mustasaari Disc Club ry 

13 10 Kyyjärven Kyky ry - Kyky DiscGolf 

13 10 Nivalan Frisbeegolf ry 

13 10 Pyhäjoen Frisbeeseura ry 

13 10 Wasa Thunder ry 

11 10 Pyhännän Frisbeeseura ry 

11 10 Team Hippo ry 

11 10 Ylöjärven Ryhti ry 

10 10 Ennätyskeli ry 

10 10 Vaalan FrisbeeGolfKlubi 

9 10 Padasjoen Frisbeegolf ry 

9 10 Sasta Frisbeegolf ry 

8 10 Anhyzer Seinäjoki ry 

8 10 Holy Disc Golf Club ry 

8 10 Raahen Frisbeegolf ry 

8 10 Ähtärin Urheilijat ÄhtU ry 

7 10 Simpele DiscGolf ry 

6 10 Pielisen liitokiekkoilijat ry 

6 10 Ranuan Peura ry / frisbeegolf 



6 10 Siikaisten Sisu ry 

5 10 Oulun Bogitikat ry 

5 10 SuRa Frisbeegolf 

4 10 Raanujärven kiekko ry 

3 10 Hongankolistajat ry 

3 10 Kosken Kaiku ry 

3 10 Saarijärven Pullistus ry 

0 10 Fosforin Kivennäiset 

0 10 Frisbeegolfseura Mulligan Hooligans ry 

0 10 Haapajärven Kolikonheittäjät ry 

0 10 Haunisten Mustarastaat 

0 10 Joroisten Urheilijat / frisbeegolf 

0 10 Joutsan Seudun Pallo ry / frisbeegolf 

0 10 Kreme ry 

0 10 Lapuan Frisbeegolf Clubi ry 

0 10 Vantaan Frisbeeseura ry 

0 10 PuTi ry 

- - Disc Eagles Suonenjoki ry (2017) 

- - Disc Golf Club Uurainen ry (2017) 

- - Disc Golf Rusko ry (2017) 

- - Friba-Tikat ry (2017) 

- - Frisbeegolfkummit (2017) 

- - Frisbeegolfseura Sankariheittäjät ry (2017) 

- - Helsinki 69ers Disc Golf Club (2017) 

- - Hyzer Hollola Disc Golf Club ry (2017) 

- - Jämsän Frisbeegolf ry (2017) 



- - Kauhavan Frisbeegolf ry (2017) 

- - Kempeleen Frisbeeseura ry (2017) 

- - Korkealiito ry (2017) 

- - Korkkis Disc Golf ry (2017) 

- - Lievestuoreen Kisa ry / Frisbeegolf (2017) 

- - Nätkin Annukat ry (2017) 

- - Parkanon Urheilijoiden Kiekonnakkelijat (2017) 

- - Pyhäjärviseutu Disc Golf ry (2017) 

- - Pyssykylän Upsi (2017) 

- - Team Spirit ry (2017) 

- - Tupenpurijat ry (2017) 

- - Voimistelu- ja Urheiluseura Ruukin Into ry (2017) 

  
 
 


