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Sääntömääräinen yhdistyskokous 2023

Vuoden 2023 yhdistyskokous pidetään sunnuntaina 15. tammikuuta kello 15.00.

Kokoukseen voi osallistua Google Meet -videopuhelulla

https://meet.google.com/qox-xsnt-nmj

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva yhdistyskokous.
Yhdistyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokous järjestetään
vuosittain yhdistyshallituksen määräämänä ajankohtana tammi - huhtikuussa.

Kokoukseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä puheenjohtajaan.

Panu Oksala
info@flipp.fi
https://www.facebook.com/flipperinpelaajat

Toiminnan tarkoitus
Yhdistys toimii flipperinpelaamisen sekä muun flippereihin liittyvän harraste- ja kilpailutoiminnan
kansallisena yhdistyksenä jäsentensä keskuudessa. Yhdistys tukee ja edistää jäsentensä
toimintamahdollisuuksia edunvalvonnan, koulutuksen ja taloudellisen tuen keinoin sekä
organisoimalla jäsenilleen yhteistoimintaa.

Toimiensa kautta yhdistys pyrkii edistämään flipperinpelaajien järjestäytymistä Suomen
pelikentällä sekä parantamaan flipperinpelaamisen ja flippereihin liittyvän toiminnan
tunnettuutta, laatua ja arvostusta.

Läsnäolijat:

https://meet.google.com/qox-xsnt-nmj
mailto:info@flipp.fi
https://www.facebook.com/flipperinpelaajat
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Yhdistyskokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

ja muille vastuuvelvollisille

7. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle

8. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle

toimintavuodelle

9. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle

10. Päätetään jäsenrekisteristä poistamisesta. Jäsenrekisteristä poistetaan ja katsotaan

yhdistyksestä eronneeksi mikäli jäsenmaksu jää maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

11. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

12. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

13. Valitaan yksi esteetön toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä tälle varahenkilö

14. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat

15. Päätetään kokous
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Toimintakertomus 2022
YHDISTYKSEN TOIMINTA
Vuosi 2022 oli pitkästä aikaa aktiivinen flipperivuosi. Vuoden aikana Suomessa järjestettiin suuri määrä
erilaisia flipperikilpailuja ja peli-iltoja. Myös peli-iltojen osallistujamäärät olivat ilahduttavan suuria
rajoitusten poistumisen jälkeen. Kaiken kaikkiaan tuntui, että vuosi tarjosi hyvää nousua lajille ja
harrastuksen pariin löysi mukavasti uusia ihmisiä.

Vuoden 2022 kohokohta oli Seinäjoella järjestetyt SM-kisat yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Flipperiklubin
kanssa. Tapahtuma keräsi yli 60 pelaajaa ja ison määrän katsojia, jotka mm. pelasivat freeplay alueella
olleita koneita ahkerasti. Kisoista saatiin myös positiivista medianäkyvyyttä esimerkiksi YLE:n kautta.
SM-kisojen järjestäminen yleisön keskellä oli jälleen onnistunut ratkaisu ja tarjosi lajille hyvin näkyvyyttä.
Kisojen järjestelyistä on koottu “Kisajärjestäjän opasta”, johon on kirjattu kisojen järjestelyyn liittyviä
ohjeita. SM-kisat 2023 haku avattu

Hallitus kokoontui 2022 kaudella 11 kertaa ja keskustelun aiheina olivat mm. SM-kisojen järjestelyt,
junioritoiminta, viestintä ja videostriimilaitteiston inventointi. Lisäksi Suomessa tänä vuonna aloittanut
FINCS ja siihen liittyvä toiminta aiheutti keskustelua Dollar Feen ja palkintojen osalta. FLIPP on sitoutunut
Suomalaiseen kisapelaamisen kulttuuriin ja tukee FINCS 2022-finaalin järjestämistä tuhannella (1000)
eurolla. Finaalin tukeminen on tärkeää erityisesti nyt ensimmäisenä vuonna, koska finaalia ei saada
rahoitettua IFPA dollar feen kautta kerätyistä rahoista. Jatkossa Dollar Fee on finaalin ensisijainen
rahoitusmuoto. FLIPP tukee myös FINCS-toimintaa rahoittamalla finaaliin pokaalit (3 kappaletta, yhteensä
150 euroa).

PAPA-sääntöjen kääntämistä edistettiin hieman vuonna 2022, mutta ei tavoitteiden mukaisesti. Edistystä
vaikeutti yllätykselliset sairastapaukset, joiden johdosta kääntämisen avainhenkilöitä jäi työstä pois.

Kansallista flipperipäivää ei aikataulusyistä ehditty tänä vuonna järjestämään.

YHDISTYKSEN HALLITUS
Puheenjohtaja: Panu Oksala
Varsinaiset jäsenet: Arsi Rosengren (Rahaston hoitaja), Jani Saari, Pekka Päkkilä, Pauli Lindholm,
Markus Virtanen

Varajäsenet: Veikko Pakkala, Oskari Vaaras, Tomi Virtanen

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Jani Vartiainen ja varatoiminnantarkastajana Juha
Viitanen.

JÄSENET
Yhdistyksellä oli 31.12.2022 yhteensä 41 maksanutta jäsentä.
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Liittymismaksu oli 10 euroa ja samassa taloudessa asuvat samaan hintaan. Jäsenmaksu oli 10 euroa ja
muille perheenjäsenille 5 euroa.

WWW.FLIPP.FI
Yhdistyksellä on www-sivut osoitteessa www.flipp.fi

http://www.flipp.fi
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Tilinpäätös 2022

Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2022
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Toiminnantarkastuskertomus

Allekirjoitettu toiminnantarkastuskertomus tarkistetaan yhdistyskokouksessa.

Toimintasuunnitelma 2023

FLIPPERIN SM-KISAT 2023
Yhdistys järjestää Flipperin SM-kisat 2023 kumppanin kanssa. Kisojen ajankohta tulee olemaan
kevät tai myöhempi ajankohta.

IFPA/PAPA-sääntöjen suomennos
Yhdistys työstää IFPA/PAPAn säännöistä (Professional & Amateur Pinball Association /
International Flipper Pinball Association Complete Competition Rules) suomenkielisen version.
Säännöt tullaan julkaisemaan Flippin sivustolla ja jalkauttamiseksi järjestetään mahdollisesti
esimerkiksi tuomarikoulutusta.

FINCS
Kisojen tukeminen rahallisesti ja mahdollisesti kisojen raportointi esim. www-sivuilla.

Videostriimauslaitteiston käytön ja lainaamisen mahdollistaminen
Yhdistys tarjoaa jäsenistölleen videostriimauskalustoa lainaksi.

Tiedottaminen ja verkkosivusto
Yhdistyksen ensijaiset tiedotuskanavat ovat www.flipp.fi ja sähköpostijakelulista. Yhdistys
tiedottaa kaikenlaisista flipperinpelaamiseen liittyvistä asioista kanavissaan. Sivuston sisältöä
kehitetään ja pyritään tuomaan sinne laajemmin tietoa mm. flipperinpelaamisen historiasta
Suomessa.

http://www.flipp.fi


7

Talousarvio 2023

Tilikausi 1.1.–31.12.2023

Tilikaudelle on 2023 talousarviossa jäsenmaksuksi kirjattu 10 euroa ja liittymismaksuksi 10
euroa. Vuoden 2023 talousarvio on alijäämäinen, mutta vuonna 2024 tilanteen pitäisi korjaantua
merkittävästi, koska yhdistyksen käyttöön tulee mahdollisesti IFPA dollar feen kautta kerätyt
varat, jotka ohjataan FINCS ja SM-kisojen järjestämiseen. Näiden tapahtumien kulut eivät rasita
yhdistyksen taloutta enää samalla tavalla vuonna 2024.

Aiempien tilikausien ylijäämää käytetään kattamaan mahdolliset tuloja suuremmat menot
vuonna 2023
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Jäsen- ja liittymismaksu
1) Hallituksen esitys liittymis- ja jäsenmaksuksi vuodelle 2023

- Liittymismaksu

○ 10 €

○ Samassa taloudessa asuvat samaan hintaan

- Jäsenmaksu vuodelle 2023

○  10 €

○ Samassa taloudessa asuvat  5 €

- Kannatusjäsenmaksu

○ 150 €

Jäsenrekisteristä poistaminen
Nykyisellään yhdistyksessä ei ole erillistä sääntöä yhdistyksestä eroamista varten, vaan jäsenet
erotetaan vain omasta pyynnöstään yhdistyksestä. Jäsenrekisterin siivoamiseksi ja ajan tasalla
ylläpitämiseksi hallitus ehdottaa, että lisätään sääntöihin uusi pykälä, jossa määritellään millä
ehdoilla jäsen voidaan erottaa, tai katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Ehdotuksessa esitetään,
että jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta
kahtena peräkkäisenä vuotena. Tämä sääntö mahdollistaa kikkailun jäsenmaksun osalta, jossa
jäsen maksaisi vain joka toinen vuosi, mutta säilyisi silti jäsenenä. Tämän takia esim.
SM-kisoihin suunnattu jäsenalennus tullaan rajaamaan maksaneisiin jäseniin. Toisaalta
yhdistyksen jäsenenä olemisessa ei pitäisi olla tarkoitus pyrkiä säästämään mahdollisimman
paljon jäsenmaksuissa, vaan tukea yhdistyksen toimintaa Suomessa.

Ehdotus sääntöpyläkäksi 13:

“Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle. Hallitus voi katsoa jäsenen, jolla on erääntyneitä jäsenmaksuja
maksamatta kahden vuoden ajalta peräkkäin, eronneeksi yhdistyksestä. Hallitus voi erottaa
jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
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yhdistykseen liittymällä sitoutunut, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.”

Hallituksen valinta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös
yhdistyksen puheenjohtajaksi ja kolmesta viiteen (3-5) varsinaista jäsentä sekä yhdestä
kolmeen (1-3) varajäsentä.

Hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan ja valitsee keskuudestaan yhden (1)
varapuheenjohtajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt vuosittain.

Toiminnantarkastajan, tilintarkastajan

ja varahenkilön valinta
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KIITOS!
FLIPP


