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Suomen Pöytäkolikko Ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää pöytäkolikkoa lajina sekä herättää 
jäsenissä oikeaa urheiluhenkeä ja kannustaa pysyvään harrastukseen pöytäkolikon parissa. Tulevalla 
kaudella keskitytään jo hyväksi havaittuihin käytäntöihin niin turnausten kuin muunkin toiminnan 
osalta. Jäsenmäärän kasvattamista pidetään edelleen toiminnan keskiössä, ja erityisesti panostetaan 
junioritoimintaan.

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 

Kokoukset
Suomen Pöytäkolikko ry pitää sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen. Myös ylimääräisiä kokouksia
voidaan tarvittaessa järjestää. Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa.

Jäsenistö
Uusia jäseniä hankitaan tutustuttamalla lajia aiemmin tuntemattomat sen saloihin liiton järjestämien 
pöytäkolikkoturnausten yhteydessä. Toiminnan kehittämisestä ja siihen liittyvistä toiveista 
keskustellaan jäsenistön kanssa kevät- ja syyskokouksen yhteydessä.

Talous 

Suomen Pöytäkolikko ry:n varallisuus vuoden 2015 lopussa on 240,00 € (arvio), jotka varat ovat 
kertyneet lahjoituksina sen jäsenistöltä turnausten yhteydessä.

Taloudenhoidossa noudatetaan säästäväisyyttä ja tarkkaa harkintaa. Tilaisuuksia järjestettäessä 
hyödynnetään liiton jäsenten talkoohenkeä ja mahdolliset järjestämiskustannukset katetaan tarvittaessa 
kerättävien osallistumismaksujen avulla. Rahallista jäsenmaksua ei edelleenkään peritä jäsenyyden 
aiheuttaman henkisen rasituksen johdosta. Taloudenhoidosta tarkemmin vuoden 2016 talousarviossa.

Toiminta 

Koulutus 

Liitto kouluttaa uusia pöytäkolikon harrastajia turnausten yhteydessä. Liiton jokakesäinen harjoitusleiri
järjestetään jäsenille Orimattilan Salusjärvellä 8.-10.7.2016.

http://poytakolikko.org/


On ollut myös puhetta lyhyemmästä talvileiristä, joka tuskin kuitenkaan tapahtuu tänäkään vuonna.

Yhdistyksen junioriosastolle pyritään opettamaan asianmukaista kolikonkäsittelyä.

Turnaukset
Liitto järjestää vuoden aikana 5-10 pöytäkolikkoturnausta. Kuluva kausi alkoi 13.2.2015 ja päättyy 
12.5.2016.

Juhlatoiminta
Liitto järjestää perinteiset pikkujoulut puheenjohtajan luona marras-joulukuussa.

Muuta
Mahdollisuuksien mukaan pyritään kesäkaudella järjestämään liiton ulkomaanekskursio.

Junioritoimintaan panostetaan edelleen, sillä potentiaalisia tulevaisuuden toivoja tuntuu putkahtelevan 
sieltä sun täältä.

Tiedottaminen

Ulkoinen tiedottaminen
Suomen Pöytäkolikko ry:n toiminnasta tiedotetaan sosiaalisessa mediassa, liiton virallisilla 
internetsivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan joukkotiedotusvälineissä.

Sisäinen tiedottaminen
Tiedottamisessa käytetään sekä sosiaalista mediaa että sähköpostia, jolla lähetetään myös kutsut 
sääntömääräisiin kokouksiin. Yhdistyksen internetsivujen uudistus on edelleen kesken ja sitä on 
tarkoitus jatkaa. Tarkoitus on myös muuttaa niiden keskustelupalstaa siten, että sivuston ja 
keskustelupalstan käyttöaktiivisuutta saadaan lisättyä.

Lopuksi

Tulevana toimikautena Suomen Pöytäkolikko ry pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä ja innostamaan 
jäsenistöään aktiiviseen toimintaan pöytäkolikon harrastuksen edistämiseksi.
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