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SFL tiedottaa 4/2019: seura- ja harrastajakyselyt auki! 

Tervehdys seuran yhteyshenkilö! 


Tästä tiedotteesta löydät seuraavat kokonaisuudet:


- Liiton seura- ja harrastajakyselyt on avattu — vastaa 31.5. mennessä

- Kesäloma liiton palveluissa 17.-30.6.

- Uudistuksia Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä

- Masterjaosto valittu

- Seuratiedotteet liiton nettisivuilla


SFL:n seura- ja harrastajakyselyt on avattu — vastaa 31.5. mennessä 

Vuonna 2012 liitolle rakennettiin visio, jossa määriteltiin liiton toiminnan nykytila sekä 
luotiin tavoitteet kohti vuotta 2022. Visio suuntaa liiton toimintaa pidemmällä aikavälillä. 
Vuosittaista toimintaa ohjaavat toimintasuunnitelmat on laadittu vision silmällä pitäen. 
Liiton jokaisen toimintavuoden tarkoituksena on kehittää toimintaa kohti vision 
toteutumista. Liiton nykyiseen visioon 2022 voi tutustua tarkemmin täällä. 

Liiton nykytila ja toimintaympäristö ovat muuttuneet siitä ajasta, jolloin edellinen visio 
laadittiin. Tämän vuoksi on tarpeen päivittää visio ja määrittää liiton pidemmän aikavälin 
tavoitteet uudelle aikajaksolle. Visio päivitetään arvioimalla, kuinka visio 2022 on 
toteutunut sekä kartoittamalla liiton toiminnan nykytilaa. Samassa yhteydessä päivitetään 
myös liiton yhdenvertaisuussuunnitelma sekä määritellään liiton arvot. Uuden vision on 
tarkoitus luoda suuntaviivoja kohti vuotta 2030. Lisäksi laaditaan suunnitelma, kuinka 
visiokauden aikana seurataan ja mitataan vision toteutumista.


Vision päivittämistä sekä toiminnan kehittämistä varten olemme avanneet seuroissa 
toimiville aktiiveille suunnatun seurakyselyn sekä kaikille harrastajille suunnatun 
harrastajakyselyn. Kyselyt ovat auki 31.5.2019 saakka. 


https://frisbeegolfliitto.fi/liitto-ja-seurat/visio-2022/
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Tämän jälkeen prosessin on suunniteltu etenevän seuraavasti:


- Liiton toiminnanjohtaja ja hallitus analysoivat kyselyiden tulokset sekä luovat pohjan 
liiton vision 2030 ja arvojen määrittelylle sekä yhdenvertaisuussuunnitelman 
(2020-21/22) päivitykselle (kesä-heinäkuu 2019)


- Kommenttikierrokset jäsenseuroissa ja jaostoissa, vision jatkotyöstäminen 
kommenttien pohjalta (elo-syyskuu 2019)


- Visio, arvot ja päivitetty yhdenvertaisuussuunnitelma vahvistetaan Liitopäivillä (lokakuu 
2019)


- Visiopäivityksen eri vaiheista ja kyselyiden tuloksista tiedotetaan liiton nettisivuilla ja 
muissa kanavissa 

Seurakysely 

Seurakysely on tarkoitettu seura-aktiiveina toimiville henkilöille eli ennen kaikkea seuran 
hallituksessa toimiville henkilöille. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa liiton visiotyön ja 
toiminnan kehittämisen tueksi. Erityisesti tavoitteena on saada tietoa seurojen toiminnan 
nykytilasta, toiminnan esteistä ja vahvuuksista sekä seurojen ajatuksista koskien liiton 
palveluja ja arvoja.


Tähän kyselyyn toivomme vähintään yhtä vastausta jokaiselta jäsenseuraltamme. 
Kyselyyn voi siis myös vastata useampikin henkilö seurasta: tärkeintä on, että vastaajat 
ovat aktiivisesti seurassa toimivia ja toimintaa järjestäviä henkilöitä (esim. hallituksen 
jäsenet), ja osaavat näin ollen arvioida oman seuran toimintaa sekä liiton jäsenpalveluja.


Seurakysely on auki 31.5.2019 saakka. Linkki kyselyyn. 

Harrastajakysely 

Seurakysely on rajattu seuran toimintaan aktiivisesti osallistuville ja toimintaa järjestäville 
henkilöille. Sen sijaan harrastajakyselyyn ovat tervetulleita vastaamaan kaikki frisbeegolfin 
harrastajat. Erityisesti kysely on suunnattu seuroissa frisbeegolfia harrastaville 
henkilöille. Harrastajakyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa ja palautetta lajin harrastajilta 
ja kartoittaa, millaisia ajatuksia harrastajilla on lajiin, liittoon ja toiminnan painopisteisiin 
liittyen.


https://forms.gle/NYrnz9dtME1XCbbs9
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Linkkiä harrastajakyselyyn saa jakaa ja kyselystä kertoa omalle jäsenistölle myös seuran 
omissa kanavissa.  


Harrastajakysely on auki 31.5.2019 saakka. Linkki kyselyyn.  

Kesäloma liiton palveluissa 17.-30.6. 

Toukokuun alun pienoisesta takatalvesta huolimatta kesä lähestyy jo kovaa vauhtia. Liiton 
palvelut (mm. lisenssien käsittely, kilpailuhakemusasiat, neuvonta) pyörivät kesällä 
tavalliseen tapaan, lukuunottamatta kahden viikon kesäloma-aikaa. 


Liiton toiminnanjohtaja on kesälomalla 17.-30.6. eikä ole tuona aikana siis tavoitettavissa. 
Esimerkiksi lisenssi- ja kilpailuhakemusasiat kannattaa siis mahdollisuuksien mukaan 
hoitaa ajoissa kuntoon ennen kyseistä ajankohtaa. 


Akuuteissa asioissa loman aikana voi olla yhteyksissä liiton hallitukseen. Hallituksen 
yhteystiedot löytyvät täältä. 


Uudistuksia Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on Suomen valtion viranomainen, joka ylläpitää muun 
muassa yhdistysrekisteriä. Jokainen suomalainen, virallinen yhdistys on rekisteröity 
yhdistysrekisteriin ja saanut sen myötä oman virallisen rekisterinumeronsa. Yhdessä 
Verohallinnon kanssa PRH ylläpitää myös yritys- ja yhteisötietojärjestelmää, YTJ:tä. Mikäli 
seurallanne on ollut oma yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus, on se ollut tämän lisäksi 
myös lisättynä YTJ:hin. 


Yhdistysrekisteri uudistuu 1.7.2019 alkaen. Uudistuksen yhteydessä kaikki yhdistykset 
saavat käyttöönsä Y-tunnuksen. Y-tunnus korvaa yhdistyksille annetun rekisterinumeron. 
PRH antaa kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen automaattisesti. Jos yhdistyksellä on jo 
ennen uudistusta Y-tunnus, sama tunnus säilyy. Yhdistyksen ei siis tarvitse tehdä mitään 
Y-tunnukseen liittyen.


Yhdistykselle annetun Y-tunnuksen voi heinäkuussa 2019 katsoa yhdistysrekisterin 
tulevasta tietopalvelusta tai ytj.fi-verkkosivuston yrityshausta.


https://forms.gle/6FwUjKrtpFHSmYTK6
https://frisbeegolfliitto.fi/liitto-ja-seurat/yhteystiedot/
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Y-tunnus on PRH:n tai Verohallinnon yritykselle tai yhteisölle antama yksilöivä tunnus. 
Siinä on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki. Se on muotoa 1234567-8.


Lisätietoja PRH:n tiedotteesta. 

Masterjaosto valittu 

Liitopäivillä 2018 perustettu masterjaosto on saanut uusia jäseniä. Haku masterjaostoon 
oli käynnissä maaliskuun loppuun saakka. Jaoston tehtävänä on suunnitella ja 
koordinoida master-toimintaa sekä tarjota työkaluja seuroille master-toiminnan 
kehittämiseksi. 


Jaoston jäseniä ovat: Laura Heikkilä (hallitusvastaava), Riku Tähtinen, Pentti Miettinen, 
Petri Lahti, Jussi Anttila, Susanna Lindqvist ja Jouni Holopainen.


Seuratiedotteet liiton nettisivuilla 

Toimitamme jäsenseuroillemme seuratiedotteita noin kerran kuussa sähköpostitse 
seurojen yhteyshenkilöille. Tiedotteet kerätään nyt myös yhteen paikkaan liiton 
nettisivuilla:


https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/uudistukset_1.7.2019_alkaen.html

