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SFL tiedottaa 8/2020: henkilöstöuutisia, Seuratiedote uudistuu, Am series -haku  

Tervehdys seuran yhteyshenkilö!


Tästä tiedotteesta löydät seuraavat kokonaisuudet:


- Tapani Aulu toiminnanjohtajan äitiysvapaan sijaiseksi

- Henkilöstö joululomalla 19.12.2020-6.1.2021

- SFL tiedottaa -seuratiedote uudistuu

- Amateur Series -SM-karsintakilpailuiden haku 3.12.2020-17.1.2021

- Kilpailuhakulomake vuodelle 2021 auki


Tapani Aulu toiminnanjohtajan äitiysvapaan sijaiseksi 

Liiton henkilöstöön tulee alkuvuodesta muutoksia. Toiminnanjohtaja Anniina Ihamäki jää 
äitiysvapaalle työtehtävistään helmikuun puolivälissä. Määräaikaiseksi toiminnanjohtajan 
sijaiseksi on valittu Tapani Aulu. 


Toiminnanjohtajan tehtävien siirto suoritetaan porrastetusti tammi-helmikuun 2021 aikana. 
Ensisijaisen yhteyshenkilön tarkemmasta vaihtumisajankohdasta tiedotetaan liiton 
jäsenseuroja erikseen alkuvuodesta. Aulu aloittaa työnkuvaansa perehtymisen 10.1.2021 
alkaen. Ihamäen äitiysvapaa käynnistyy 12.2.2021 ja päättyy vuodenvaihteessa 
2021-2022. 


Lisätietoja: https://frisbeegolfliitto.fi/2020/12/04/tapani-aulu-toiminnanjohtajan-
aitiysvapaan-sijaiseksi/ 


Henkilöstö joululomalla 19.12.2020-6.1.2021 

Liiton henkilökunta (toiminnanjohtaja, nuoriso- ja koulutuskoordinaattori) ovat joululomalla 
19.12.2020-6.1.2021 välisen ajan. Joululoman aikana akuuteissa asioissa 
yhteydenottoihin vastaa liiton hallitus.


Liiton yhteystiedot: https://frisbeegolfliitto.fi/yhteystiedot/ 
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SFL tiedottaa -seuratiedote uudistuu 

Liitto on toimittanut jäsenseurojensa yhteyshenkilöille SFL tiedottaa -seuratiedotteita noin 
8-10 kertaa vuodessa. Tiedote on jaettu yhteishenkilöille sähköpostitse. Lisäksi tiedote on 
ollut luettavissa liiton verkkosivuilla. 


Vuodenvaihteen jälkeen seuratiedotteen jakeluympäristöä uudistetaan. Käyttöön otetaan 
Mailchimp-tiedotepalvelu. Mailchimp-tiedotteen jakelulistalle liittymistä ei ole rajattu 
lukumäärällisesti, joten kaikki jäsenseuroja koskevia infoja sähköpostiinsa kaipailevat, tai 
muuten vaan liiton toiminnasta kiinnostuneet henkilöt, voivat liittyä mukaan jakelulistalle. 
Tämän myötä tiedotteiden jakelulistaa pystytään laajentamaan. 


Tähän mennessä seuratiedotteen jakelulistalla olleet osoitteet siirretään suoraan mukaan 
uudelle alustalle. Mikäli olet saanut tämän nyt lukemasi seuratiedotteen sähköpostiisi siis 
suoraan toiminnanjohtajalta, osoitteesi tulee automaattisesti mukaan uudelle jakelulistalle. 
Mikäli et halua uudelle jakelulistalle, ilmoitattehan seuranne uuden yhteyshenkilön 
toiminnanjohtajalle. Uudet tilaajat voivat liittyä jo valmiiksi mukaan käyttämällä 
tiedotuslistan tilauslomaketta: http://eepurl.com/hfdJNv 


Ohjeet sekä uuden alustan tarkka käyttöönottopäivä tiedotetaan erikseen alkuvuodesta.


Amateur Series -SM-karsintakilpailuiden haku 3.12.2020-17.1.2021  

Amateur Series -SM-karsintakilpailuiden haku vuodelle 2021 on nyt avattu. Haku on 
käynnissä 17.1.2021 saakka.


Lisätietoja: https://frisbeegolfliitto.fi/2020/12/03/amateur-series-sm-karsintakilpailuiden-
haku-3-12-2020-17-1-2021/ 


Kilpailuhakulomake vuodelle 2021 auki 

Kilpailunhaku vuodelle 2021 on nyt mahdollista. Hakulomake löytyy liiton verkkosivuilta: 
https://frisbeegolfliitto.fi/kilpailun-haku-ja-jarjestaminen/ 
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