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SFL tiedottaa 1/2020: avoimia hakuja, palkitsemis- ja tulorekisteriasiaa ja 
paljon muuta 

Tervehdys seuran yhteyshenkilö ja oikein mukavaa vuoden 2020 alkua! 


Tästä tiedotteesta löydät seuraavat kokonaisuudet:


- Amateur Series -SM-karsintakilpailuiden haku käynnissä 16.2. asti

- SFL hakee nuoriso- ja koulutuskoordinaattoria

- Lievennyksiä tulorekisteri-ilmoittamisessa

- Muutoksia amatööriluokkien maksimipalkintoarvoihin

- Puuttuuko seuraltanne sääntökirjat tai liiton banderolli?

- Disc Golfers’ Coden käännetty painos liiton nettisivuilla

- Seuratiedotteet liiton nettisivuilla


Amateur Series -SM-karsintakilpailuiden haku käynnissä 16.2. asti 

Amateur Series -SM-karsintakilpailuiden haku vuodelle 2020 on nyt avattu liiton 
kilpailunhakulomakkeelle. Haku on käynnissä 16.2.2020 saakka. 


Amateur Series -kilpailuissa on jaossa paikkoja amatööri- ja junioriluokkien SM-
kilpailuihin. SM-karsintakilpailuja järjestetään vuoden aikana maksimissaan kuusi 
kappaletta touko-heinäkuun aikana, ja niiden myöntämisessä huomioidaan alueellinen 
kattavuus. 


Lisätietoja ja haku: https://frisbeegolfliitto.fi/2020/01/24/amateur-series-sm-
karsintakilpailuiden-haku-kaynnissa/  

SFL hakee nuoriso- ja koulutuskoordinaattoria 

Suomen frisbeegolfliitto ry hakee palvelukseensa määräaikaiseen työsuhteeseen nuoriso- 
ja koulutuskoordinaattoria. 
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Nuoriso- ja koulutuskoordinaattorin tehtävänä on koordinoida, toteuttaa ja raportoida 
vuonna 2020 liitossa käynnistettävää juniorityöhön ja kouluyhteistyöhön painottuvaa 
hanketta. Lisäksi työtehtävään kuuluvat liiton koulutustoiminnan ja materiaalien 
kehittäminen yhteistyössä koulutusjaoston ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä 
junioriohjaus- ja valmennustoiminnan edistäminen, junioriakatemiatoiminnan 
perustaminen ja järjestäminen.


Lisätietoja ja hakuohjeet: https://frisbeegolfliitto.fi/2020/01/27/sfl-hakee-nuoriso-ja-
koulutuskoordinaattoria/  

Lievennyksiä tulorekisteri-ilmoittamisessa 

Tulorekisteri-ilmoittamiseen on tehty lievennyksiä 1.1.2020 alkaen. Yksi lievennyksistä 
koskee kilpailupalkintojen ilmoittamista. 


Lievennyksen myötä kilpailunjärjestäjän ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin 
kilpailupalkintoa, jonka arvo on enintään 100 euroa, jos palkinnon saaja ei ole 
palvelussuhteessa kilpailun järjestäjään. Kilpailupalkinto voi olla rahasumma tai tavara. 


Lisätietoja: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/tietoa-tulorekisteristä/
ajankohtaista/uutiset/tulorekisteri-ilmoittaminen-lievennyksia-1.1.2020-alkaen/ 


Muutoksia amatööriluokkien maksimipalkintoarvoihin 

Vuoden 2019 käytiin keskustelua amatööriluokkien palkitsemiskäytännöistä ja -arvoista. 
Liitopäivien jälkeen asiaa on käsitelty liiton hallituksessa, ja hallitus onkin nyt tehnyt 
muutoksia amatööriluokkien palkintojen maksimiarvoihin. Päivitetyt arvot ovat:


- Luokissa MA1/FA1 sekä junioreiden ja 40-vuotiaiden ja sitä vanhempien 
amatööriluokissa maksimipalkinnon arvo yksittäiselle pelaajalle on 5x 
osallistumismaksu


- Luokissa MA2/FA2 maksimipalkinnon arvo yksittäiselle pelaajalle on 4x 
osallistumismaksu


- Luokissa MA3/FA3 maksimipalkinnon arvo yksittäiselle pelaajalle on 3x 
osallistumismaksu
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- Luokissa MA4/FA4 maksimipalkinnon arvo yksittäiselle pelaajalle on 2x 
osallistumismaksu


Muutos on päivitetty myös liiton nettisivuille, palkinto- ja verotusasioihin liittyvälle sivulle: 
https://frisbeegolfliitto.fi/palkinnot-ja-verotus/ 


Puuttuuko seuraltanne sääntökirjat tai liiton banderolli? 

Seuroilla on mahdollisuus tilata jäsenistölleen jaettaviksi suomenkielisiä sääntö- ja 
kilpailuoppaita (pdf: https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2018/03/Frisbeegolfin-
säännöt-ja-kilpailuopas.pdf). Mikäli seuranne ei ole vielä tilannut itselleen vihkosia tai 
tarvitsee niitä lisää, olettehan yhteyksissä toiminnanjohtajaan 
(toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi). Oppaat ja niiden toimitus seuroille ovat ilmaisia.


Lähetämme myös mieluusti seuroille tapahtumakäyttöön liiton banderolleja. Mikäli 
seurallanne ei ole vielä banderollia, ja teillä on tiedossa tai suunnitelmissa alkavalle 
kaudelle tapahtumia , niin olkaa yhteyksissä toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi. 
Banderolli ja sen toimitus seuroille ovat niin ikään ilmaisia.


Disc Golfers’ Coden käännetty painos liiton nettisivuilla 

Liiton nettisivuilla olevaa, seuratoimijoille suunnattua materiaali- ja vinkkiosiota on 
päivitetty. Sivustolle on lisätty nyt muun muassa mahdollisuus ladata PDGA:n Disc 
Golfers’ Code -julisteen suomenkielistä versiota ”Frisbeegolfaajan etiketti”. 


Toiveita ja täydennysehdotuksia sivustolle voi toimittaa liiton toiminnanjohtajalle 
(toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi). Sivu löytyy Seuratoiminta-valikon alta otsikolla 
”Materiaaleja ja vinkkejä seuroille”. 


Linkki sivustolle: https://frisbeegolfliitto.fi/materiaaleja-ja-vinkkeja-seuroille/ 
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Seuratiedotteet liiton nettisivuilla 

Toimitamme jäsenseuroillemme seuratiedotteita noin kerran kuussa sähköpostitse 
seurojen yhteyshenkilöille. Tiedotteet kerätään myös Seuratoiminta-valikon alle kohtaan 
”Seuratiedotteet” liiton nettisivuilla. Jaattehan tietoa ajankohtaisista asioista eteenpäin 
seurassanne aktiivisesti.


Mikäli toivotte seuratiedotteita toimitettavaksi jatkossa eri osoitteeseen, päivittäkää 
yhteystieto liiton toiminnanjohtajalle (toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi).
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