
Suomen Dartsliitto ry         Tampere 12.3.2021  
Kevätkokous 2021 

 

KOKOUSKUTSU 
 

Suomen Dartsliitto ry:n varsinainen kevätkokous pidetään etäkokouksena Covid-19 tilanteen vuoksi sunnuntaina 28. 
maaliskuuta 2021 kello 13.00. Kokouspaikka on Hotelli Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä.  Kokousedustajalla tulee 
olla piirijärjestön tai kerhon antama virallinen valtakirja, jossa mainitaan kokousedustajan ja hänen henkilökohtaisen 
varaedustajansa nimi. Edustaja voi toimia oman piirijärjestönsä ja/tai dartskerhonsa lisäksi korkeintaan kahden (2) muun 
kerhon edustajana ja käyttää niiden äänivaltaa. Valtakirjat toimitetaan etukäteen Lyyti-linkin kautta ilmoittautumisen 
yhteydessä ja valtakirjojen tarkastus tapahtuu kokouspäivänä kokouspaikalla. 

 
Piirijärjestöt: Alueella toimivat dartskerhot  Dartskerhot: Lisenssimaksun suorittaneita jäseniä 
alle 10 = 1 edustaja/ääni  alle 20 = 1 edustaja/ ääni 
10 - 19 = 2 edustajaa/ääntä 20 - 39 = 2 edustajaa/ ääntä 
20 - 29 = 3 edustajaa/ääntä jne.  40 - 59 = 3 edustajaa/ ääntä jne. 

 
ILMOITTAUTUMINEN KOKOUKSEEN 26.3. klo 16:00 mennessä VAIN tämän linkin kautta:  
 

https://www.lyyti.in/VuosikokousKevat2021 
 

 
ESITYSLISTA 

 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 
2. Tarkastetaan edustajien valtakirjat 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus 
 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 
5. Esitetään edellisen toimintakauden toimintakertomus (luettavissa netissä www.darts.fi ennen kokousta), tilit, 

tilintarkastajien lausunto (jaetaan kokouksessa) ja vahvistetaan tilinpäätös.  
 
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille 
 

7. Sääntö- ja kilpailuvaliokunnan asiat 

 7.1. Kilpailukausi 1.7.2021 – 30.6.2022. Liite luettavissa netissä www.darts.fi ennen kokousta.  

 7.2. Valitaan vuoden mies-, nais-, seniori- juniori- ja eDartspelaajat (miehet, naiset) sekä vuoden kerho ja muut 
 mahdolliset palkittavat.   

Hallituksen esitys vuodelle 2020: Vuoden 2020 dartskerho Proffan Tikka sekä darts-henkilöt Jari Airaksinen ja 
Timo Kettunen. 
 

8. Muut asiat 
- Sääntömuutosehdotus 

lisätään pykälään 8:  
- Liittokokoukseen voi osallistua liittohallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisesta on kokonaan liittohallituksella. Liite 1. 

- Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen valinta 
Hallituksen esitys: Kunniapuheenjohtaja Timo Korpela ja kunniajäsen Pekka Turunen 
 

9. Kokouksen päätös 
 
 
Suomen Dartsliitto ry 
Liittohallitus 
psta. 
 
 

 Marjo Jussila             
      Marjo Jussila          
  Toimistopäällikkö 
 
 
 



 
Liite 1 

 

8. pykälä  

Lakia, näitä sääntöjä ja liittokokousten antamia ohjeita noudattaen liittohallituksen tulee  

- kutsua koolle liittokokoukset, valmistella niille esiteltävät asiat ja panna niiden päätökset täytäntöön. 

- Liittokokoukseen voi osallistua liittohallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisesta on kokonaan liittohallituksella. 

- hyväksyä ja erottaa dartskerhot sekä pitää jäsenluetteloa  

- valvoa ja ohjata liiton piirien ja dartskerhojen toimintaa  

- ottaa ja erottaa liiton toiminnan hoitamista varten tarvittava henkilökunta sekä määrätä heidän tehtävänsä ja palkkionsa  

- päättää kansainvälisestä ja kansallisesta kilpailutoiminnasta  

- vahvistaa ja kumota piirihallitusten tai dartskerhojen antamat kilpailukiellot ym. rangaistukset, jotka ovat voimassa tehtyinä 
päätöksinä siihen asti kunnes liittohallitus niistä päättää  

- hoitaa liiton omaisuutta ja pitää siitä sekä liiton tuloista ja menoista kirjanpitoa ja laatia liiton vuosikertomukset  

- päättää kilpailu- ja muista tarvittavista säännöistä  

- valvoa, että pelisäännöt ja kilpailutoimintaa koskevat määräykset ovat kansainvälisten sääntöjen mukaiset  

- ryhtyä rankaisu- ja muihin toimenpiteisiin, jos piirihallitus, dartskerho tai dartskerhon jäsen toimii vastoin liiton sääntöjä ja 
määräyksiä  

- ratkaista erimielisyydet, joista asianmukaisessa järjestyksessä on pyydetty liitolta ratkaisua  

- myöntää kansainväliset ja kansalliset kilpailuluvat  

- seurata dartsin harrastuksen kehitystä Suomessa ja ulkomailla  

- suorittaa muut liittokokousten antamat tehtävät  

 

 


