
 
  
 
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 
 
Suomen frisbeegolfliitto ry:n puheenjohtaja Ari Penttala avasi kokouksen klo 15.02. 
Puheenjohtaja ehdotti henkilövaaleissa käytettäväksi äänestystapaa, jossa samalla 
äänestyslipukkeella äänestetään ehdokasta jokaiselle avoinna olevalle hallituspaikalle ( 
kolme avointa hallituspaikkaa). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Penttala totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi Suomen frisbeegolfliiton kotisivuilla 
5.10.2017. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 
 
Ari Penttala ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Ville Kotamäkeä. Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
Ville Kotamäki ehdotti kokouksen sihteeriksi Mikko Kaakista. Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Jussi Hämäläinen ja Juho Vuotila. Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
 
Ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Kiti Eerola ja Nina Taronen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
4. Kokouksen esityslista 
 
Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. 
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5. Toimintasuunnitelma 
 
Ari Penttala, Mikko Kaakinen esittelivät toimintasuunnitelman vuodelle 2018. 
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavin muutoksin: valtionavusta riippuvaisuus 
poistetaan niistä kohdista, jotka suunniteltu budjettiin osittain tai kokonaan omavaraisena. 
 
6. Liittymis- ja jäsenmaksut 
 
Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi 2018: 3 eur aikuiset ja 2 eur juniorit. Keskusteltiin 
korotuksen perusteista. Vahvistettiin vuoden 2018 jäsenmaksuiksi 3 euroa aikuisilta ja 2 
euroa junioreilta. 
 
Hallitus ehdotti, että kilpailulisenssin hinta 50eur aikuiset / 25 eur juniorit säilytetään 
ennallaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
7. Talousarvio 
 
Ari Penttala ja Mikko Kaakinen esittelivät budjetin 2018. Talousarvio hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
 
8. Suomen frisbeegolfliiton hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle (erovuorossa: 
Markku Kivelä, Tuomo Tanskanen, Matti Penttilä).  
Saija Lehto ehdotti: Fabrizio Ferrara. Kiti Eerola ehdotti: Mikko Wikman. Mikko Putaja 
ehdotti: Kari Lehtisalo. Saija Lehto ehdotti: Markku Kivelä. Ei muita ehdotuksia 
 
Äänestys toteutettiin suljettuna lippuäänestyksenä, yksi kierros. Äänet jakaantuivat 
seuraavasti: 
Fabrizio Ferrara: 33 x 5 ääntä = 165 ääntä 
Mikko Wikman: 43 x 5 ääntä = 215 ääntä 
Kari Lehtisalo: 41 x 5 ääntä = 205 ääntä 
Markku Kivelä: 48 x 5 ääntä = 240 ääntä 
Tyhjiä: 6 x 5 ääntä = 30 ääntä 
 
SFL:n hallitukseen valittiin äänestyksen perusteella kaksivuotiskaudelle 2018-2019 Markku 
Kivelä, Mikko Wikman ja Kari Lehtisalo. 
 
9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 
 
Ari Penttala ehdotti toiminnantarkastajaksi Timo Hurulaa. Ei muita ehdotuksia, valittiin Timo 
Hurula yksimielisesti. Ari Penttala ehdotti varatoiminnantarkastajaksi Marco Hyväristä. Ei 
muita ehdotuksia, valittiin Marco Hyvärinen yksimielisesti.  
 
 
10. SFL:n sääntömuutokset 
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Hyväksyttiin liitteessä 1 esitetyt sääntömuutokset yksimielisesti. 
 
11. Oikeudet ja vastuut SFL:n alaisen kilpailun järjestämiseksi 
 
Keskusteltiin avoimesti, hyväksyttiin liitteessä 2 esitetty ehdotus yksimielisesti. 
 
12. Kokouksen päättäminen 
 
Kokouksen puheenjohtaja Ville Kotamäki päätti kokouksen klo 17.02. 
 
 
 
 
 
 
Ville Kotamäki, kokouksen puheenjohtaja 
 
 
 
 
Mikko Kaakinen, kokouksen sihteeri 
 
 
 
 
Jussi Hämäläinen, pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
 
 
Juho Vuotila, pöytäkirjan tarkastaja 
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SFL syyskokouspöytäkirja 2018  
Liite 1: 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.  
 
 
 
Ehdotettu lisättäväksi SFL sääntöihin syyskokouksen asialistalle myös kilpailulisenssien 
vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle (kohtaan jäsenmaksut). 
 
 
*** 
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SFL syyskokouspöytäkirja 2018, Liite 2: 
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. 
 
*** 
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