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Suomen frisbeegolfliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous  
Sunnuntai 27.10.2019, klo 15 
Urheiluopisto Kisakeskus, Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru 


Läsnäolijat:


Ari Penttala, liiton puheenjohtaja 
Anniina Ihamäki, liiton toiminnanjohtaja 
 
Fabrizio Ferrara, Frisbeekotkat  
Laura Heikkilä, Mäntsälän Frisbeegolf 
Markku Kivelä, FGP - Frisbeegolf Petäjävesi 
Erno Leskinen, Kangasalan Voitto Disc Golf 
Jyrki Passila, Hämeenlinnan Discaajat 
Tero Väisänen, Porvoon Frisbeegolfseura 
Timo Mäntylä, Willimiehen Disc Golf 
Laura Oikarinen, Lohjan Liitokiekkoilijat 
Mila Puumala, Karkkilan Frisbeegolfkerho  
Yrjö Munukka, Puskasoturit 
Tuomo Rikman, Nummelan frisbeeseura 
Gabriel Särkelä, Sipoon Discstroyers 
Niko Kempas, Talin Tallaajat 
Veli Ahola, Disc Golf Hyvinkää  
Susanna Lindqvist, Team Hippo 
Esa Paajolahti, Skogby IK Disc Golf  
Ville Saarinen, Frisbeegolfseura Sankariheittäjät 
Tuomas Sievers, Disc Golf Vikings 
 
Eero Puhakka, Tuomo Tanskanen, Nina Kiminki, Timi Suni, Jesse Savolainen, Teijo Petäjäjärvi, 
Miikka Saturi, Ville Piippo, Mikko Wikman, Marko Suvanto, Santeri Tiikkainen, Raul Mononen, 
Teemu Savukoski, Riku Sorvari, Jaani Länsiö, Marko Kindstedt, Jani Kärkkäinen, Jussi 
Hämäläinen, Topi Stenman 

Kokouksen pöytäkirja 

1. Kokouksen avaus  
 
Liiton puheenjohtaja Ari Penttala avasi kokouksen klo 15.02.  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2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa  
 
Yrjö Munukka ehdotti puheenjohtajaksi Ari Penttalaa. Hyväksyttiin esitys yksimielisesti. 
Mikko Wikman esitti sihteeriksi Anniina Ihamäkeä. Hyväksyttiin esitys yksimielisesti. 
 
Ari Penttala esitti, että valitaan pöytäkirjantarkastajat samalla myös ääntenlaskijoiksi. 
Hyväksyttiin esitys yksimielisesti. 
 
Timo Mäntylä esitti ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Gabriel Särkelää ja Jesse 
Savolaista. Todettiin, että valitaan ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjantarkistajiksi vain puhe- ja 
läsnäolo-oikeudelliset henkilöt. Esitettiin Särkelän tilalle ääntenlaskijaksi ja 
pöytäkirjantarkastajaksi Tuomo Tanskasta. Valittiin ääntenlaskijoiksi ja 
pöytäkirjantarkastajiksi yksimielisesti Tuomo Tanskanen ja Jesse Savolainen.  

4. Kokouksen esityslista  
 
Anniina Ihamäki esitti, että siirretään toimintasuunnitelma talousarvion jälkeiseksi kohdaksi 
ja hyväksytään tällä muutoksella esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin 
esitys yksimielisesti.  
 


5. Liittymis- ja jäsenmaksujen sekä lisenssien suuruudet 2020 
  
Hallitukselle on saapunut esitys erillisestä TD-lisenssistä. Hallitus on käsitellyt saapuneen 
esityksen ja esittää liiton linjauksiin muutosta, että kilpailun TD:nä toimiminen vaatii 
voimassaolevan PDGA-jäsenyyden ja Certified Official -testin (ennen: SFL:n kilpailulisenssi 
ja Certified Official -testi). Kilpailemiseen tarvitaan edelleen SFL:n kilpailulisenssi. 
 
Hyväksyttiin hallituksen esitys TD-lisenssiesitykseen liittyen yksimielisesti. Todettiin, että 
SFL:n alaisissa kilpailuissa kilpailemiseen vaaditaan edelleen SFL:n kilpailulisenssi.  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Siirryttiin käsittelemään jäsen- ja lisenssimaksujen suuruuksia.  
 
Hallituksen esitys jäsen- ja lisenssimaksuista vuodelle 2020 oli: 
 
- Jäsenmaksut: 3 € + transaktio 1,5€ / aikuinen, 2 € + transaktio 1,5€ / juniori 
- Lisenssimaksut 60 € + transaktio 1,5€ / aikuinen, 30 € + transaktio 1,5€ / juniori 
 
Käytiin keskustelua jäsen- ja lisenssimaksujen korotuksen perusteista sekä siitä, onko 
syytä korottaa vain jäsenyyttä, vain lisenssiä, vai kumpaakin.  
 
Timo Mäntylä esitti jäsen- ja lisenssimaksuiksi vuodelle 2020: 
- Jäsenmaksut: 8 € + transaktio 1,5 € / aikuinen, 7 € + transaktio / juniori 
- Lisenssimaksut 50 € + transaktio 1,5 € / aikuinen, 25 € + transaktio / juniori 
 
Mäntylän esitys sai kannatusta.  
 
Mila Puumala esitti jäsen- ja lisenssimaksuiksi vuodelle 2020: 
- Jäsenmaksut: 6 € + transaktio 1,5 € / aikuinen, 4 € + transaktio / juniori 
- Lisenssimaksut 55 € + transaktio 1,5 € / aikuinen, 30 € + transaktio / juniori 
 
Puumalan esitys sai kannatusta. 
 
Todettiin, että jäsen- ja lisenssimaksujen suuruuksista on kolme esitystä, joista on 
äänestettävä.  
 
* * Päätettiin pitää kokoustauko klo 15.25 alkaen. * * 
* * Kokoustauko päättyi klo 15.45. * * 
 
Sovittiin äänestyskäytännöstä, jossa jokainen seuran edustaja saa lapun, jossa lukee 
seuran käytössä oleva äänimäärä on kirjattu äänestyslappuun valmiiksi. Hyväksyttiin esitys 
yksimielisesti.  
 
Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: 
- Esitys 1 (hallitus): 96 
- Esitys 2 (Mäntylä): 20 
- Esitys 3 (Puumala): 75 



�

 
Todettiin, että eniten kannatusta sai hallituksen esitys.  
 
Hyväksyttiin jäsen- ja lisenssimaksuiksi vuodelle 2020: 
 
- Jäsenmaksut: 3 € + transaktio 1,5€ / aikuinen, 2 € + transaktio 1,5€ / juniori 
- Lisenssimaksut 60 € + transaktio 1,5€ / aikuinen, 30 € + transaktio 1,5€ / juniori 

6. Talousarvio 2020 
 
Toiminnanjohtaja Anniina Ihamäki esitteli hallituksen talousarvioesityksen vuodelle 2020.  
 
Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti. 

7. Toimintasuunnitelma 2020 
 
Toiminnanjohtaja Anniina Ihamäki esitteli hallituksen toimintasuunnitelmaesityksen vuodelle 
2020.  
 
Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti. 
 


8. Suomen frisbeegolfliiton hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle  
  
Todettiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Kari Lehtisalo, Markku Kivelä ja Mikko 
Wikman. 
 
Todettiin, että ennakkoon suostumuksestaan ehdokkaaksi ovat ilmoittaneet Markku Kivelä, 
Mikko Wikman ja Petri Anttiroiko. 
 
Ari Penttala esitti hallituksen jäseniksi Markku Kivelää, Mikko Wikmania ja Petri Anttiroikoa.  
 
Hyväksyttiin Penttalan esitys yksimielisesti, ja valittiin hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 
2020-2021 Markku Kivelä, Mikko Wikman ja Petri Anttiroiko. 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9. Tilintarkastajan valinta 2020 
  
Hallituksen esitys: Valitaan tilintarkastajayhteisöksi Nexia Oy, yhteisöstä päävastuulliseksi 
tilintarkastajaksi Markus Palmola HT. 
 
Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti. 

10. Liiton vision 2030 ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2020-2021 vahvistaminen 
 
Toiminnanjohtaja Anniina Ihamäki esitteli hallituksen esityksen liiton visiosta 2030 ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmasta 2020-2021.  
 
Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.  
 


11. Yleisen työjärjestyksen päivitys viimeisimpien sääntömuutosten mukaiseksi 
  
Hallituksen esitys: 
 
4 Käsiteltävät asiat 
 
Yleisissä kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä muut asiat, jotka on 
kokouskutsussa ilmoitettu. 
 
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. 
 
Muutetaan edeltävä kohta työjärjestyksestä liiton sääntöjen mukaiseen muotoon: 
 
4 Käsiteltävät asiat 
 
Yleisissä kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä muut asiat, jotka on 
kokouskutsussa ilmoitettu. 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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. 
 
Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti. 

12. Kokouksen päättäminen 
 
Kokouksen puheenjohtaja Ari Penttala päätti kokouksen klo 16.25.  
  
 

_________________________________	 	 	 _________________________________


Kokouksen puheenjohtaja, Ari Penttala	 	 	 Kokouksen sihteeri, Anniina Ihamäki  


	 	 	 	 	 	 


_________________________________	 	 	 _________________________________


Pöytäkirjantarkastaja, Tuomo Tanskanen		 	 Pöytäkirjantarkastaja, Jesse Savolainen 



