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1. Katsaus vuoteen 2014
Vuosi 2014 oli Suomen Pöytäkolikko ry:n kolmas toimintavuosi. Yhdistys perustettiin
tammikuussa 2012 edistämään ja kehittämään pöytäkolikkoa lajina sekä herättämään jäsenissä
oikeaa urheiluhenkeä ja kannustamaan heitä pysyvään harrastukseen pöytäkolikon parissa.
Näitä tavoitteitaan yhdistys toteutti vuonna 2014 menestyksekkäästi järjestäen jäsenilleen
pöytäkolikkoturnauksia ja tutustuttaen useita uusia pelaajia lajin pariin. Vuoden aikana saatiin
tietää tulevista juniorijäsenistä monilla tahoilla.
Vuoden aikana myös pöytäkolikon säännöstöä terävöitettiin ja selkeytettiin erityisen siihen
perustetun toimikunnan avulla.
2. Pöytäkolikkoturnaukset
Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä voidaan pitää pöytäkolikkoturnausten järjestämistä
jäsenille ja lajista kiinnostuneille jäsenistön ulkopuolisille henkilöille. Tässä tehtävässään
yhdistys toimi onnistuneesti järjestäen vuoden 2014 aikana yhteensä kolme varsinaista
turnausta, joiden osanotto oli runsas ja innostunut. Kausi oli siis kestoltaan kovin lyhyt, mutta
sitäkin värikkäämpi.
3. Jäsenhankinta
Vuoden 2014 aikana jäsenhankintaan ei saatu fokusoitua aivan etukäteen toivotulla tavalla,
koska voimavarat oli kohdistettava ensisijaisesti yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen ja
vakiinnuttamiseen. Syyskokouksessa liiton jäseneksi hyväksyttiin Tuukka Alanen.
4. Pöytäkolikkotietouden levittäminen
Järjestämiensä pöytäkolikkoturnausten yhteydessä yhdistys levitti yleistä pöytäkolikkotietoutta
ja esitteli lajia sitä ennestään tuntemattomille henkilöille, joiden kokemukset ja kommentit
lajista olivat erittäin hyviä ja ennustivat siten lajille myönteistä tulevaisuudenkehitystä.
Ensimmäisen toimintavuotensa aikana yhdistys vakiinnutti tiedotuskäytäntöjään. Yleistä
keskustelua (esimerkiksi turnauksiin liittyen) käytiin jonkin verran sosiaalisessa mediassa
(Facebook), jonka kautta lajille saatiin myös jäsenkuntaa laajempaa näkyvyyttä. Myös
turnauskutsut voitiin sosiaalisen median välityksellä välittää huomattavasti jäsenistöä
laajemmalle yleisölle, näin edistäen suuren yleisön tietämystä lajin olemassaolosta ja
osallistumismahdollisuuksista. Tiedotustoiminnassa huolehdittiin kuitenkin samalla siitä, että
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oleellinen tieto välittyi jäsenille myös muita tiedotuskanavia pitkin. Pääasiallisena kanavana oli
tällöin sähköposti. Tiedotuksen määrässä ja näkyvyydessä olisi jatkossa edelleen kehittämisen
varaa.
Yhdistyksen internetsivujen (www.poytakolikko.org) kehittäminen on jatkunut edelleen.
Sivustolta löytyy nykyään tietoa yhdistyksestä, lajin säännöt sekä ajantasaiset rankingtulokset.
5. Virkistys- ja koulutustoiminta
Yhdistyksen vuosittainen harjoitusleiri pidettiin 29.-31.8. ja sen osannotto perustasoa.
Ohjelmasta todettakoon että iso ruskea voitti.
Yhdistyksen perinteiset pikkujoulut pidettiin 8.11. jossa tarjolla oli tuttuun tapaan torttua ja
piparia.
6. Yhdistyksen päätöksenteko
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 17.04.2014. Paikalla oli 7 jäsentä.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 27.9.2014. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2014
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin yhdistykselle hallitus ja toiminnantarkastajat
vuodelle 2015. Läsnäolijoita oli yhteensä yhdeksän.
7. Yhdistyksen sisäinen hallinto
Yhdistyksen hallituksen jäseninä vuonna 2014 toimivat Elina Halmela (varainhoitaja), Linda
Hartman (varapuheenjohtaja), Timo Jakku, Tuuli Koskinen, Krista Nordqvist, Maria Wuokko
(sihteeri) ja Mikko Wuokko (puheenjohtaja). Lisäksi Maiju Wuokko varajäsenenä.
Hallitus kokoontui vuonna 2014 kahdesti, kevätkokouksen yhteydessä 17.04.2014 ja
syyskokouksen yhteydessä 27.9.2014.
Toiminnantarkastajana vuonna 2014 toimi Mika Leonsaari ja varatoiminnantarkastajana Eeva
Ojanen. Vuoden aikana toiminnantarkastajiin kohdistunut stressi oli laskenut.
8. Loppulause
Yhdistystoiminta alkaa pikkuhiljaa muodostua rutiinin omaiseksi taakaksi ja soljuu omalla
painollaan.
Tulevaisuuden haasteeksi voidaan lukea jäsenkunnan kasvattaminen. Jäsenistöön kuuluu jo
valtaosa pöytäkolikkolajin aktiiviharrastajista, joten jäsenmäärän kasvattaminen ei lyhyellä
aikavälillä ole helppoa. Lohduttavaa on kuitenkin havaita junioritoiminnan kasvaminen
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keskipitkällä aika jänteellä.
Tulevana haasteena voidaan lisäksi nähdä aktiivisen yhdistystoiminnan ylläpitäminen myös
perustamisvaiheen alkuinnostuksen jälkeen. Jäsenkunta on kuitenkin jo vuosikausien ajan ennen
yhdistyksen perustamista osoittanut lojaaliutta ja omistautumista lajille, joten tulevaisuuteen
voidaan suhtautua toiveikkain mielin.

