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PÖYTÄKIRJA 

Suomen Dartsliitto ry:n varsinainen kevätkokous  

Aika:  Su 24.3.2013 klo 11.00 
Paikka:  Sokos Hotel Vaakuna, Possentie 7, Hämeenlinna 

 
Liiton puheenjohtaja Esko Mäyrä avasi kokouksen klo 11.00 

1. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Esko Mäyrä, sihteeriksi Taru Kettunen, sekä 
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kirsi Mannermaa ja Marietta Kähärä. 

2. Tarkistettiin valtakirjat. Virallisia kokousedustajia oli 6. Kerhoja oli edustettuna 7 ja 
piirejä 2. Yhteenlaskettu äänimäärä 14 (kerhot 9, piirit 5).  

3. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

4. Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi. Kohtaan muut asiat lisättiin 
käsiteltäviksi Valon jäsenyyden hakeminen sekä elektronisen Dartsin ottaminen 
mukaan Dartsliiton toimintaan.  

5. Esitettiin edellisen toimintakauden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto ja 
keskusteltiin näiden sisällöstä. Vilkasta keskustelua herättivät etenkin tiedotustoiminta 
ja dartsiin liittyvät mielikuvat lajia harrastamattomien piirissä.  

Vahvistettiin tilinpäätös. 

6. Myönnettiin vastuuvapaus liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille edelliseltä 
tilikaudelta. 

7. Sääntö- ja kilpailuvaliokunnan asiat 

7.1. Kilpailukausi 1.7.2013 – 30.6.2014 
Muutoksia kuluvaan kauteen verrattuna: 
- Rankingpisteitä saa myös ulkomaisista BDO- ja WDF-rankatuista kisoista. 
- Miesten mestaruussarjassa pelaa ensi kaudella 8 joukkuetta nykyisen 9:n sijasta.     
  Vielä on päättämättä pelataanko tällöin kahdeksaskin kierros ja missä muodossa. 
- Kertalisenssiin ja SM-liigan osallistumismaksuihin tulee korotuksia  
- World Masters –karsintaa ja ikäkausimestaruuksia ei järjestetä erillisinä kisoina 

7.2. Valittiin vuoden mies-, nais-, seniori- ja junioripelaaja, vuoden darts-henkilö, 
erikoispalkinto ja vuoden kerho hallituksen esityksen mukaisesti: 
- miespelaaja Jani Haavisto  
- naispelaaja Kirsi Viinikainen 
- seniori Pertti Taivaloja 
- juniori Juuso Raittila 
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- darts-henkilö Heli Sorsa 
- erikoispalkinto Jarkko Komula ja Jani Haavisto sekä  
- vuoden kerho Joker Darts.  

 

8. Muut asiat 

Valon jäsenyyden hakeminen  

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry on Suomen Liikunnan ja 
Urheilun, Nuoren Suomen, Kuntoliikuntaliiton ja Suomen Olympiakomitean kesällä 
2012 perustama kattojärjestö, jonka tehtävänä on edistää liikunnallista elämäntapaa, 
urheilua ja kansalaistoimintaa. SLU:n, Nuoren Suomen ja Suomen Kuntoliikuntaliiton 
toiminta ja henkilöstö siirtyivät uuteen järjestöön 1.1.2013. 

Päätettiin antaa liittohallitukselle valtuudet toimittaa jäsenhakemus Valoon. 

Elektronisen Dartsin ottaminen mukaan Dartsliiton toimintaan 

Elektronista dartsia edustavat kerhot ovat olleet yhteydessä liittohallitukseen ja 
avanneet keskustelun mahdollisesta liittymisestä Suomen Dartsliittoon esimerkiksi 
omana jaostona. Keskustelua herättivät kilpailusääntöjen ja -käytäntöjen erot sekä 
muutoksen vaatimat sääntömuutokset. Jos keskustelut etenevät suotuisasti, hallitus 
tuo asiasta tarkemman esityksen syyskokoukseen. 

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00 

 

Allekirjoitukset 

Paikka ja aika: __________________________________________ 

 
__________________________ ___________________________ 
Esko Mäyrä, puheenjohtaja Taru Kettunen, sihteeri 
  
 
__________________________ ___________________________ 
Kirsi Mannermaa Marietta Kähärä  


