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Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintakertomus 2016 
 

1. Yleistä 

Suomen frisbeegolfliitto ry on perustettu vuonna 1998. Frisbeegolf on jatkanut vahvaa 
kasvuansa urheilumuotona ja koko kansan liikuntalajina. Lajin suosio näkyy niin SFL:n 
jäsenseurojen, henkilöjäsenten kuin kilpailulisenssien määrässä. 
 
Vuoden 2016 lopussa Suomen frisbeegolfliitolla oli jäsenseuroja 119 (kasvua +25%), niissä 
henkilöjäseniä 5105 (kasvua +10%). Naisia SFL:n jäsenenä oli 442 (kasvua +14%). Alla oleva 
graafi kuvaa jäsenmäärän kehityksen vuosilta 2007-2016. Vuoden 2009 sukupuolijakauma ei 
ole tiedossa. 

 
 
Kaudella 2016 kilpailutoiminnassa siirryttiin aiempien A- ja B-kilpailulisenssin sijasta 
käyttämään yhtä kilpailulisenssiä. Käytännössä kaikkien liiton alaisiin kisoihin osallistuvien 
täytyi hankkia kilpailulisenssi, johon sisältyi PDGA:n jäsenyys. Vuonna 2016 kilpailulisenssin 
hankki 2282 henkeä (kasvua suhteessa 2015 hankittujen A- ja B-lisenssien kokonaismäärään 
+10%). 

 
Myös frisbeegolfin harrastajamäärät ovat suorastaan räjähtäneet. Tämä näkyy mm. ratojen 
käyttäjämäärien kasvuna. Tarkkaa lukua harrastajista ei kuitenkaan ole, koska frisbeegolf ei 
näkynyt vielä vuonna 2009-2010 toteutetussa kansallisessa liikuntatutkimuksessa. Uuden 
tutkimuksen toteuttamisesta ei ole tietoa. 
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2. Vuosikokoukset ja hallinto 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19.3.2016 Helsingissä ja syyskokous 16.10.2016 
Turengissa. 

 
Liiton puheenjohtajana jatkoi Ville Kotamäki vastuualueinaan lisäksi SM-kisojen koordinointi, 
sääntöasiat, yhteistyö muiden järjestöjen kanssa  ja tulevaisuustyö.  
 
Varapuheenjohtajana toimi Tapani Aulu hoitaen lisäksi, PDGA:n maakoordinaattorin pestin, 
joukkuegolfin,  EM-2016-kisojen koordinointia ja aluevastaavien tukitoimia.  
 
Sihteerinä toimi alkuvuoden ajan Saija Lehto, vastaten samalla jäsenrekisterin toiminnasta, 
sekä koulutus- ja valmennustyön koordinoinnista. Sihteerin tehtävä siirrettiin kuuluvaksi 
toiminnanjohtajan tehtäviin keväällä 2016. 
 
Hallituksen muita jäseniä olivat: 

● Tuomo Tanskanen vastaten IT-järjestelmistä ja palveluista sekä kisakoneen 
kehittämisestä. 

● Juha Kytö,  vastuualueinaan, amatöörien SM-kisat, nais-, tyttö-, ja junioritoiminnan 
koordinointi 

● Ari Penttala vastaten pari- ja sekaparigolfin SM-kisat, Erilliskisat, AM1-tour, 
AM2-tour 

● Matti Penttilä, SFK , Antidoping  
● Visa Ruuhinen erosi kesken kauden  
● Rahastonhoitajana hallituksen ulkopuolella toimi Dennis Barman.  

 
Liiton toiminnanjohtajana toimi Mikko Kaakinen ja hänen keskeisiin tehtäväkuviinsa kuuluivat 
kilpailutoiminnan koordinointi, seurojen avustaminen kisajärjestelyissä ja sääntötulkinnoissa, 
tiedottaminen, aluevastaavien haku ja koordinointi sekä kotisivujen ylläpito, hallituksen 
aineiston valmistelu ja sihteerin tehtävät.  

 
 

3. Strategia- ja tulevaisuustyö  

Visio 2022 toimii runkona sekä liiton hallitukselle että seuroille toiminnan kehittämisen 
suhteen.  Toiminnan kehittämiselle asetetaan vuosittaisia tavoitteita ja vision toteutumista ja 
sisältöä tarkastellaan ja tarkistetaan vuosittain liiton syyskokouksessa. 
 

 
 
 
 

4. Kilpailutoiminta  

Suomen frisbeegolfliitto järjesti yhdessä jäsenseurojensa kanssa kauden aikana SM-kilpailut 
(amatööri- ja pro-luokat), parifrisbeegolfin ja sekaparifrisbeegolfingolfin SM-kilpailut, 
joukkuefrisbeegolfin SM-kilpailut, pro-tourin, AM1- ja AM2-kiertueet sekä yli 200 muuta 
sanktioitua kilpailua.  
 
Elokuussa liitto osallistui Euroopanmestaruuskilpailujen järjestämiseen Oulussa. Kauden 
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kärkitapahtumassa kilpailivat kaikki Euroopan parhaat pelaajat yli 20 maasta seitsemässä 
kilpailuluokassa. 
 

 

4.1. Frisbeegolfin EM-kilpailut 

Frisbeegolfin Euroopan mestaruuskilpailut järjestettiin Oulussa 24-27.8.2018. 
Erinomaisesti järjestetyissä ja ratkaisuhetkiltään kansallisessa suorassa TV-lähetyksessä 
(YLE) esitetyt kilpailut olivat suomalaisittain suurmenestys myös kilpailullisesti. Peräti 
yhdeksän jaossa olleista 21 mitalista jäi isäntämaahan. 
 
EM-mitaleille ylsivät seuraavat urheilijat: 
 
Avoin luokka 
1. Leo Piironen 
2. Juho Parviainen 
3. Teemu Nissinen 
 
Naiset  
1. Eveliina Salonen 
3. Jenni Eskelinen 
 
MJ1.  
1. Väinö Mäkelä 
2. Riku Vink 
3. Jasper Heino 

 
MPG 
1. Kari Vesala 
 

 

4.2. Frisbeegolfin SM-kilpailut 

 
Frisbeegolfin SM-kilpailut pelattiin 30.6.-3.7.2016 Lausteen frisbeegolfpuistossa,Turussa. 
Frisbeegolfseura 7k näytti vapaaehtoistyön voiman ja järjesti lähiseurojen kanssa laadukkaan 
tapahtuman. Rata oli kisojen vaatimalla tasolla ja yleisöalueeseen oli panostettu.  
 
SM-kilpailujen yhteydessä järjestettiin Turun keskustassa pelaajakokous ja lehdistötilaisuus 
Aboa Vetuksen tiloissa sekä yleisönäytös Turun Tuomiokirkolla. Alla SM-mitalistit luokittain: 
 

 I II III 

MPO Leo Piironen 
NFS, Vihti 

Juho Parviainen 
OFS, Oulu 

Janne Hirsimäki 
NFS, Vihti 

FPO Eveliina Salonen 
NFS, Vihti 

Henna Blomroos 
RF, Rauma 

Jenni Eskelinen 
OFS, Oulu 

MPM Ville Piippo 
Team Hippo, Helsinki 

Marko Hämäläinen 
HMLD, Hämeenlinna 

Pasi Huuskonen 
7k, Turku 
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FPM Anne Matilainen 
7k, Turku 

Kristiina Sylman 
TT, Helsinki 

Anne Valsi 
KMDC, Korsholm 
Mustasaari 

MPG Kari Vesala 
TT, Helsinki 

Maco Moilanen 
DGV, Varkaus 

Juha Pohjalainen 
TT, Helsinki 

MPS Esko Jokinen 
VV, Siilinjärvi 

Björn Lindolm 
EIF, Tammisaari 

Markku Tohni 
NoFS, Nokia 

 

4.3. Junioreiden ja amatöörien SM-kilpailut  

Junioreiden ja amatöörien SM-kilpailut pelattiin kaksipäiväisenä (17.-18. syyskuuta) 
Laukaassa Peurungan radalla. Kilpailuun pääsi mukaan amatöörikiertueen menestyksen 
(Prodigy Disc Tour) perusteella.  
 

 I II III 

MA1 Riku Vink 
TT, Helsinki 

Teemu Kaarela  
JFG, Järvenpää 

Eetu Mikkola 
7k, Turku 

FA1 Soile Mutikainen 
DGH, Hyvinkää 

Laine Heidi 
JyLi, Jyväskylä 

Tinja Vanhala 
JFG, Järvenpää 

FJ2 Sini Lindholm 
LFC, Lahti 

Anna-Kaisa Savinainen 
DIF, Kuopio 

Sinna Talvensola 
JyLi, Jyväskylä 

FJ1 Anna-Sofia Haipus 
ÄhtU, Ähtäri 

Väisänen Tinja 
PP, Laukaa 

 

MJ1 Mäkelä Väinö 
PP, Laukaa 

Jasper Heino 
7k, Turku 

Joonatan Häme 
LFC, Lahti 

MJ2 Mikael Räsänen 
DIF, Kuopio 

Oskari Vikström 
JyLi, Jyväskylä 

Eevert Salminen 
PP, Laukaa 

MJ3 Veikka Hakkarainen 
JyLi, Jyväskylä 

Teemu Korhonen 
LDG, Lahti 

Atte Raappana 
LDG, Lahti 

 

4.4. Parigolfin SM-kilpailut 

Disc Golf Hyvinkää ry järjesti parigolfin SM-kilpailut Hyvinkäällä. Kilpailut pelattiin kahdessa 
lohkossa yhteensä 88 parilla.  
 
MPO 

1. Teemu Nissinen NFS, Vihti & Janne Hirsimäki, NFS, Vihti 
2. Ville Ahokas LDG, Heinola & Pasi Koivu LDG, Heinola 

Väinö Mäkelä PP, Laukaa & Riku Vink TT, Helsinki  
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MPM 
1. Ville Piippo TH, Helsinki & Jani Vuori LFC, Lahti 
2. Marko Hämäläinen HMLD, Hämeenlinna & Marco Hyvärinen FGCK, Kerava 
3. Tatu Nokelainen DGH, Hyvinkää & Sakari Toivanen DGH, Hyvinkää 

Sami Väisänen PP, Laukaa & Matti Penttilä PP, Laukaa  

 
FPO 

1. Eveliina Salonen NFS, Vihti & Niina Turtiainen Talin Tallaajat, Helsinki 
2. Anna Elo Mustavaris, Pori & Ellinoora Heikkilä NoFS, Nokia 
3. Saara Pohjalainen 7k, Turku & Laura Uusi-Rasi TDG, Kankaanpää 

Jenna Hirsimäki Vikings, Helsinki & Tinja Vanhala JFG, Järvenpää  

 
MJ2 

1. Eetu Jansson FBGF, Forssa & Mikael Räsänen DIF, Kuopio 
2. Stenman Samuel Mustavaris, Pori & Heikki Koivisto Mustavaris, Pori 
3. Severi Saviniemi 7k, Turku & Topias Jokinen 7k, Turku 

Aaro Koskela TFS, Tampere & Daniel Davidsson TFS, Tampere  

 
MJ1 

1. Tuomas Autio ÄhtU, Ähtäri & Antti Kotilainen  KivijKi, Kivijärvi 
2. Topias Korpilahti RFG, Riihimäki & Kasperi Peräkylä LoFro, Loviisa 
3. Johannes Uotila Lokit, Lohja & Otto Karpio TT, Helsinki 

 

4.5. Sekaparigolfin SM-kilpailut  

Sekaparigolfin SM-kilpailut järjestettiin Ähtärissä 21.8.2016, kilpailuun osallistui yhteensä 40 
paria kahdessa luokassa. Kilpailu pelattiin Mustikkavuoren frisbeegolfradalla ja kilpailun 
järjestäjänä toimi Ähtärin Urheilijat 

 
Avoin 

1. Anne Kettunen PirFG, Tampere & Raimo Sokka 7k, Jyväskylä 
2. Laura Uusi-Rasi TDG, Kankaanpää & Juho Väisänen, NFS, Vihti 
3. Ellinoora Heikkinen NoFS, Nokia & Jukka Leinonen NoFS, Nokia 

 
Seniorit 

1. Sari Töyrälä  HMLD, Hämeenlinna & Marko Hämäläinen HMLD, Hämeenlinna 
2. Kristiina Syhlman TT, Helsinki & Tommi  Nyman  TT, Helsinki 
3. Susanna Saar Kempy, Kempele & Jukka Kälkäjä Kempy, Kempele 

 

4.6. Joukkuegolfin SM-kilpailut  

Joukkuegolf on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa haluttuna SM-tittelinä. Mukana oli 40 
joukkuetta kahdessa eri luokassa. Kisa pelattiin Siilinjärvellä Tarinalaakson radalla Vuorelan 
Veikot ry:n järjestämänä 
 
Avoin 
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1. Jyväskylän Liitokiekkoilijat, Jyväskylä 
2. Talin Tallaajat, Helsinki 
3. Frisbeegolfseura 7k, Turku 

 
Sekajoukkueet 

1. Rauman Frisbee, Rauma 
2. Nokian Frisbeeseura, Nokia 
3. Puska Puttaajat, Laukaa 

 
 

4.7. Amatööri 1-tour 

Vuoden aikana järjestettiin vain amatööripelaajille suunnattu, viidestä eri osakilpailusta 
koostuva Prodigy Disc Tour. Kiertue on noussut nauttimaan vakiintunutta asemaa 
amatööripelaajien keskuudessa, tuoden amatööreille omat isommat kisansa. 
Osakilpailuvoittojen ja kiertuemenestyksen ohella vuoden 2016 tourilla kilpailtiin 
osallistumisoikeuksista junioreiden ja amatöörien SM-kilpailuun. Osakilpailut järjestettiin 
kaksipäiväisinä kahden lohkon kilpailuina, mahdollistaen suuren osallistujamäärän jokaiseen 
osakilpailuun. 
 
Kisajärjestäjät haettiin avoimella haulla ja kisapaikoiksi valikoitu: Kerava, Orimattila, Jyväskylä, 
Oulu ja Tampere. 
 
Kilpailussa oli laaja valikoima luokkia: Advanced women (FA1), Advanced (MA1) ja Junior I ja 
II sekä tytöille että pojille (FJ1, FJ2, MJ1, MJ2). Tyttöluokkia lukuunottamatta kaikissa luokissa 
nähtiin tänäkin vuonna runsaasti osallistujia. Tour oli suosittu, ja siihen osallistui yhteensä 353 
eri kilpailijaa. 
 
Tourin voittajat olivat: 
FA1, Heidi Laine JyLi, Jyväskylä 
FJ1, Anna-Sofia Haipus ÄhtU, Ähtäri 
MA1, Simo Töllikkö JyLi, Jyäskylä 
MJ1, Johannes Uotila Lokit, Lohja 
MJ2, Mikael Räsänen DIF, Kuopio 
 
 

4.8. Amatööri 2-tour 

AM2-tour järjestettiin toista kertaa. Seurat pystyivät aluevastaavien tuella itse koordinoimaan 
paikallisen AM2-tourin omalle alueelleen. 2016 pelattiin yhteensä 8 eri AM2-touria. Yhteen 
touriin kuului 4 osakilpailua. Yhteensä 856 eri pelaajaa osallistui seuraaville AM2-toureille:  

 
 
Itä-Uusimaa (Loviisa-Sipoo-Tuusula-Helsinki) 
Itäinen (Kuopio-Siilinjärvi-Joensuu-Siilinjärvi/Kuopio) 
Itäkulma (Imatra-Rautjärvi-Lappeenranta-Mikkeli) 
Kaakko (Hamina-Kouvola-Orimattila-Lappeenranta) 
Keski-Suomi (Kivijärvi-Keuruu-Laukaa-Muurame) 
Keski-Suomi syksy (Äänekoski-Petäjävesi-Jyväskylä-Kangasniemi) 
Frisbeekauppa Tour (Seinäjoki-Laihia-Kokkola-Kauhajoki) 
Frisbee Service AM2 -tour (Ikaalinen, Kylmäkoski, Kangasala, Valkeakoski) 
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4.9. GRIP EQ -tour 

SFL:n pro-pelaajien Grip EQ-tourilla pelattiin neljä kovatasoista PDGA A-tier-kilpailua 
pro-luokissa.  
 
Kilpailunjärjestäjiä vuonna 2016 olivat Tammisaari, Vaasa, Lahti ja Kankaanpää. 
  
Järjestettyjä luokkia oli kuusi: Avoin (MPO), Naiset (FPO), Naiset-40 (FPM), Miehet-40 (MPM), 
Miehet-50 (MPG) ja Miehet-60 (MPS). 
 
Tourin palkintosijoille ja bonusrahoille ylsivät luokittain: 
 
MPO  
Seppo Paju 7k, Turku 
Janne Hirsimäki NFS, Vihti 
Pasi Koivu LDG, Heinola 
Juho Parviainen, OFS, Oulu 
Ilari Tuoma, NFS, Vihti 
Leo Piironen NFS, Vihti 
Eerik Aalto, RF, Rauma 
Jali Veranen, 7k, Turku 
Rene Honkanen, FGCK, Kerava 
Väinö Mäkelä, PP, Peurunka 
 
 
 
FPO  
Jenni Eskelinen OFS, Oulu 
Vanessa Van Dyken, Yhdysvallat 

 
MPM 
 
Ville Piippo Team Hippo, Helsinki 
Marko Hämäläinen HMLD, Hämeenlinna 
Jani Vuori, LFC, Lahti 
Patrik Ekström, EIF, Tammisaari 
Kari Vesala, TT, Helsinki 
 
FPM 
Kristiina Sylman, TT, Helsinki 
 
MPG 
Ville Kotamäki NFS, Vihti 
Heikki Savolainen TT, Helsinki 
Markku Pesonen WDGM, Mynämäki  
 
MPS 
Markku Tohni NoFS, Nokia 
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4.10. Erilliskilpailut 

Kauden aikana järjestettiin yhteensä 254 kilpailua, joista 157 oli erilliskilpailuja, 46 PDGA-liiga 
kilpailua, 4 Pro-tourin kilpailua, 5 AM1-tourin kilpailua, 32 AM2-tourin kilpailua ja 5 eri 
SM-kilpailua. 
 
Osallistujia oli yhteensä 14670, joista erilliskilpailuissa 9777. Eri pelaajia erilliskilpailuissa 
pelasi 2053 ja kaikki viralliset liiton alaiset kilpailut mukaanluettuna 2227. Erilliskilpailussa oli 
keskimäärin 62 osanottajaa. Erilliskilpailuja järjestivät liiton jäsenseurat ympäri Suomea.  
 
Kilpailujen lukumäärä kasvoi 60% vuoden takaisesta, ja osallistujien määrä 40%. 
 

4.11. Harrastustoiminta  

Aktiiviset jäsenseurat ovat järjestäneet frisbeegolfissa ns.viikkokilpailuja, joissa uudet 
aloittelevat harrastajat ovat päässeet tutustumaan lajin sääntöihin, välineisiin ja harrastukseen 
sopiviin ratoihin. Viikkokilpailuja on järjestetty lähes kaikissa SFL:n jäsenseuroissa 
säännöllisesti läpi kesäkauden. Myös talvikaudella pelattavat viikkokilpailut yleistyivät selkeästi 
jo vuoden alussa sekä uudelleen vuoden lopussa. 
 
Jäsenseurat järjestivät tahoillaan aktiivisesti monimuotoisia tapahtumia, tempauksia ja 
kampanjoita yhteistyössä muun muassa koulujen, erilaisten järjestöjen, kaupallisten 
yhteistyökumppaneiden ja muiden toimijoiden kanssa. 

 

5. Koulutus- ja valmennustyö 

Suomen frisbeegolfliiton koulutusjaosto jatkoi arvokasta toimintaa vuoden 2016 aikana. 
Suomen frisbeegolfliiton koulutusjaoston tarkoituksena on suunnitella ja kehittää frisbeegolfin 
koulutusjärjestelmää, valmistella koulutusohjelmia, valmistaa koulutusmateriaalia, toteuttaa 
koulutuksen järjestäminen ja edesauttaa kouluttajien yhteistyötä ja verkostoitumista.  
 
Jaoston kokoonpano muuttui 2016 vuoden aikana. Koko vuoden mukana toiminnassa olivat: 
Marko Timonen, Sami Poimala, Juho Rantalaiho, Erno Väyrynen. Alkuvuodesta mukana olleet 
Toni Asikainen, Jussi Meresmaa ja Visa Ruuhinen jättäytyivät kevään aikana muiden kiireiden 
vuoksi pois toiminnasta. Uutena jäsenenä koulutusjaostoon saatiin mukaan Kari Lehtisalo. 
SFL puolesta toimintaa oli alkuvuodesta koordinoimassa Saija Lehto, mutta kevätkokouksessa 
SFL hallitukseen valittu Matti Penttilä peri Saijan suuret saappaat ja toimi jaoston SFL 
edustajana kevätkokouksesta eteenpäin.  
 
Jaosto keskittyi 2016 vuoden aikana kouluttamaan lisää Ohjaaja-1 tason ohjaajia sekä 
rakentamaan ja valmistelemaan 2017 vuonna käynnistyvää Ohjaaja-2 koulutusjärjestelmää. 
Lisäksi jaosto toimi tiiviissä yhteistyössä Suomen Ladun kanssa tarjoten räätälöityjä 
koulutuksia Ladun tarpeisiin. 
 
2016 aikana kouluttajina toimivat Marko Timonen, Sami Poimala, Erno Väyrynen ja Juho 
Rantalaiho.  
 
Ohjaaja 2 materiaalin työstössä päävastuussa olivat Erno Väyrynen, Juho Rantalaiho ja Sami 
Poimala. 
 
Jaoston johtoryhmän muodostivat Marko Timonen, Sami Poimala sekä SFL edustajana Saija 
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Lehto ja keväästä 2016 lukien Matti Penttilä.  
 
2016 aikana Ohjaaja 1 -kursseille osallistui 72 henkilöä (2015: 69 henkilöä). Koulutuksia 
järjestettiin yhteensä 6 paikkakunnalla: Raaseporissa ja Oulussa järjestettiin ennakkoon 
suunnitellut Ohjaaja 1 -viikonloput, tilauskursseja järjestettiin Haminassa, Jyväskylässä, 
Turussa ja Harjavallassa.  
 
Joulukuussa 2016 julkistettiin myös Suomen ensimmäinen lukion frisbeegolf -linja, joka 
aloittaa toimintansa 2017 syyslukukaudella. Lukiolinja toteutetaan Joroisilla ja koulutusjaosto 
on mukana toiminnassa kouluttamassa lukion liikunnanopettajia. Tällä tavoin varmistamme 
että lukion frisbeegolfohjaus on linjassa SFL koulutusjaoston toiminnan kanssa.  
 

6. Vuoden parhaat -palkinnot  

SFL:n hallituksen valitsemat vuoden 2016 parhaat:  
 
Vuoden miesurheilija: Leo Piironen, Nummelan Frisbeeseura 
 
Leo Piirosen tuplamestaruus tämän hetken kovimmassa kilpaluokassa ei jätä kysyttävää. 
Suomen mestaruuden heinäkuun alussa Turussa voittanut nummelalainen jatkoi heinäkuun 
vakuuttavasti, ollen paras suomalainen European Masters -major-kilpailussa ja voittaen 
Lahdessa pro-tourin osakilpailun. Korkeimmalle ilmaan kädet nousivat kuitenkin Oulun 
EM-kotikisoissa, missä Piironen vei jännittävien vaiheiden jälkeen Euroopan mestaruuden. 

 
Vuoden naisurheilija: Eveliina Salonen, Nummelan Frisbeeseura 
 
Eveliina Salosen kausi oli jättipotti. NFS:n ja Suomen naistähti voitti kuluneen kauden aikana 
lähes kaikki osallistumansa kilpailut. EM-, SM-, ja EuroTour -mestaruudet saman kauden 
aikana on huikea suoritus syksyllä 17 vuotta täyttäneelle Saloselle. Kotimaisella Grip Eq 
-pro-tourilla Salonen vieraili vain kerran – voitokkaasti. 
 
Vuoden juniori: Mikael Hakala, Frisbeegolfseura 7k  / Väinö Mäkelä, PuskaPuttaajat 

 
Junioreidemme kärki on tiivis ja tasokas. 2016 erityisesti kaksi nuorta miestä nousi 
saavutuksillaan esille, osin eri kilpaluokissa. 
Urheiluoppilaitokseen frisbeegolfaajana valittu 16-vuotias Mikael Hakala kilpaili korkealla 
tasolla koko kauden. Edellä mainittujen saavutusten lisäksi turkulainen oli sijoittui 
EM-kilpailuissa (U19) sekä SM-kilpailuissa (U18) sijalle 4. 
Väinö Mäkelän tuplamestaruus on upea saavutus. SM- ja EM-tittelien lisäksi 18-vuotias 
Mäkelä napsi kauden mittaan komeita sijoituksia miesten avoimessa luokassa, kilpaillen muun 
muassa Turun SM-kilpailuissa sijalle 10. 
 
Vuoden tulokas: Sini Lindholm, Lahden Frisbee Club 
 
Lindholm nousi komeetan lailla esille kauden 2016 aikana, napsimalla 15-vuotiaana juniorina 
voittoja toisensa perään. Voittoja ja tasokkaita pelisuorituksia kertyi alle 15-vuotiaiden tyttöjen 
sekä amatöörinaisten luokissa. Kauden näytöt riittivät SM-kilpailujen villiin korttiin naisten 
avoimeen kilpaluokkaan – tuloksena upea viides sija. 
 
Vuoden suoritus: Kari Vesala, Talin Tallaajat 
 
Urallaan lähes 30 voittoa kuitanneen konkari Vesalan palkintokaapista puuttui ennen kauden 
alkua Euroopan mestaruus. EM-kisoista mies oli aiemmin saavuttanut MPM-luokassa hopeaa, 
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pronssia ja nelossijan sekä MPG-luokassa hopeaa 2014. 
2016 Oulun kotikisoissa mies saavutti Euroopan mestaruuden tavalla, joka ei jätä kylmäksi: 
Kahden kierroksen jälkeen kärkipaikkaa pitänyt Vesala joutui taipumaan kolmannella 
kierroksella Ruotsin Peter Bygdelle ja lähti finaalikierrokselle kolmen heiton 
takaa-ajoasemasta. Finaalikierroksen puolivälissä Vesala saavutti Bygden, minkä jälkeen 
miehet kilpailivat tasapäin kierroksen loppuun, päätyen tasatulokseen. 
Kaivattu Euroopan mestaruus ratkesi kylmähermoisen Vesalan eduksi ratkaisupelissä ja 
sympaattinen helsinkiläinen pääsi vihdoin tuulettamaan mantereen mestarina. 
 
Vuoden jäsenseura: Frisbeegolfseura 7k 
 
Turkulainen Frisbeegolfseura 7k ry näytti vapaaehtoistyön voiman 2016 SM-kilpailuissa. 
Turussa on perinteisesti panostettu määrän sijasta kilpailujen laatuun, mikä näkyi erityisesti 
SM-kilpailujen kohdalla. Mukaan tuotiin näkyvästi uusia elementtejä, kuten pelaajakokouksen 
ja mediatilaisuuden jälkeinen SM-kilpailujen yleisönäytös Turun Tuomiokirkolla. Myös 
lähiseurojen aktiivinen rekrytointi mukaan yhteistyössä kilpailun järjestämiseen oli yksi kantava 
teema, jonka toivotaan toteutuvan jatkossakin ympäri Suomen. 
Turussa toimii yksi suurimmista ja aktiivisimmista jäsenseuroistamme. Vapaaehtoisten 
sitoutuneisuus ja yhdessä tekemisen henki huokuivat SM-organisaatiosta kauas. Myös 
monimuotoinen ruohonjuuritason seuratyö on perinteisesti vahvoilla kantimilla 7k:n jatkuvassa 
toiminnassa. 
 
Vuoden frisbeeteko: EM-kisaorganisaatio 
 
EM-kotikisat Oulussa olivat oikea urheilutapahtuma. EM-kilpailujen organisaatio sitoi 
saumattomasti yhteen lajin merkittävimmän kaupallisen toimijan kotimaassa, Oulun 
kaupungin, oululaiset jäsenseurat, kansalliset ja kansainväliset liitot sekä muut 
yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. 
Kilpailuorganisaatio, jonka keskiössä häärivät Jussi Meresmaa, Erno Väyrynen ja Jukka 
Teräs, toi koko osaamisensa EM-kilpailujen käyttöön. 
Lopputuloksena saimme nauttia kaikkien aikojen EM-näyttämöstä ja -kilpailuista Oulun 
frisbeepyhätössä, myös valtakunnallisen TV-lähetyksen välityksellä. 
 

 

7. Liitopäivät 

SFL:n jäsenseurojen yhteinen kehitys-, koulutus- ja suunnittelutapahtuma Liitopäivät 
järjestettiin 15.-16.10.2016 Kiipulassa, Turengissa. Tapahtuman päällimmäisenä tarkoituksena 
oli antaa jäsenseuroille vinkkejä toiminnan parantamiseen ja yleisesti verkostoitua sekä 
vaihtaa mielipiteitä muiden seurojen aktiivien kanssa sekä osallistua tulevan kauden 
kilpailutoiminnan suunnitteluun.  
 
Liitopäiville otti osaa 27 jäsenseuraa yhteensä 48 edustajalla. Samassa yhteydessä pidettiin 
SFL:n sääntömääräinen syyskokous. 
 

8. Junioritoiminta 

Suomen frisbeegolfliiton keskitetty junioritoiminta keskittyi pääasiassa junioriluokkien 
järjestämiseen Amatöörien SM-kilpailussa (juniorit-12, juniorit-15 ja juniorit-18, tytöissä sekä 
pojissa). Eri paikkakunnilla järjestettyihin viikkokilpailuihin osallistui paljon uusia juniori-ikäisiä 
pelaajia. 
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SFL oli jäsenseurojensa kautta mukana erilaisissa tapahtumissa, kuten 24.-26.2.Helsingin 
messukeskuksessa järjestetyssä Reaktori-tapahtumassa.  
 
Espoossa puolestaan järjestettiin School Action Day, jossa Suomen frisbeegolfliitto osaltaan 
liikutti satoja koululaisia. 
 
Vuoden 2015 lopussa 19-vuotiaita tai sitä nuorempia juniorijäseniä oli 699 (645 poikaa/54 
tyttöä).  
Kaudelle 2016 junioreiden ikärajat muutettiin siten, että 18-vuotiaat ja sitä nuoremmat luettiin 
junioripelaajiksi.  
Vuoden 2016 lopussa juniorijäseniä oli [päivitetään, kun saamme datan kaivetuksi]. 

 

9. Naistoiminta 

Naistoiminta jatkui naisjaoston vetämänä. Naisille suunnattuja tapahtumia saatiin kasvatettua 
koko maassa sekä naisjäsenten määrää kasvatettua (vuonna 2015 338 kpl naisjäseniä -> 
2016 442 kpl naisjäseniä). Myös kilpailevien naisten määrä kasvoi huomattavasti v. 2015 80 
lisenssistä vuoden 2016 140 lisenssiin. 

 
Lady Tour 
 
Vain naisille suunnattu Lady Tour tapahtumakiertue on matalan kynnyksen kilpailu/tapahtuma 
johon voi osallistua myös lajiin ensimmäistä kertaa tutustuvat. Tapahtumassa on hyvin pieni 
osallistumismaksu eikä siihen tarvitse SFL lisenssiä tai seurojen jäsenyyksiä. 
● 19 kpl ympäri Suomen Rovaniemeltä Hankoon. 
● Osallistumiskertoja 268 kpl 
● Osallistujia 175 kpl eri naista ja tyttöä 
● Nuorimmat heittäjät alle 10 vuotiaita ja vanhimmat yli 60 vuotiaita 

 
 

 

10. Muu toiminta 

Suomen frisbeegolfliitto on osallistunut demotilaisuuksiin, järjestänyt koulutustilaisuuksia 
seuroille ja tukenut jäsenseurojen kilpailu- ja harrastemahdollisuuksia neuvoilla ja 
koulutuksella. 
 
SFL oli toistamiseen mukana GoExpo -messuilla, jossa lajia esiteltiin koululaisryhmille sekä 
yleisölle. Messuilla oli esillä puttikori, heittohäkki ja tutka. Myös naisjaosto oli paikalla 
esittelemässä omaa toimintaansa messuvieraille. 

 
 
 

11. Kansainvälinen toiminta 
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11.1. PDGA EuroTour 

EuroTour-kiertueella kilpailtiin 6 osakilpailua kuudessa maassa. Kausi oli jälleen suomalaisten 
riemukulkua. Avoimessa kuusi ensimmäistä sijaa tuli Suomeen ja viimeisessä osakilpailussa 
Juho Parviainen varmisti voiton tiukan kilpailun jälkeen. Ville Piippo voitti yli 40-vuotiaiden 
masters-luokan ja Eveliina Salonen naisten avoimen luokan. Yksittäisissä kilpailuissa lähes 
jokaisessa oli mukana suomalaisia, sijoittuen aina palkintopallille.  
  
 

11.2. Major-turnaukset ja arvokilpailut 

European Masters, Ruotsi 
Euroopan majoreista vuoden ainoa pelattiin Ruotsissa heinäkuussa. Suomalaisittain parhaiten 
sijoittui Leo Piironen sijalle 9. 

 

USDGC, Yhdysvaltain avoimet mestaruuskilpailut 
USDGC pelattiin jälleen lokakuun alussa Etelä-Carolinassa. Suomesta parhaaseen sijoituksen 
ylsi Teemu Nissinen (7.). 

 

Frisbeegolfin maailmanmestaruuskilpailut, PDGA Pro Worlds 
Kansasin Emporiassa, Yhdysvalloissa pelatuissa maailmanmestaruuskilpailuissa esiintyi yksi 
suomalaispelaaja, Janne Hirsimäki, kilpaillen sijalle 41. 

 

Frisbeegolfin junioreiden maailmanmestaruuskilpailut, PDGA Am & Jun Worlds 
Wisconsinin Madisonissa, Yhdysvalloissa kilpailluissa junioreiden 
maailmanmestaruuskilpailuissa Suomen Mikael Hakala sijoittui upeasti hopealle alle 
16-vuotiaiden junioreiden luokassa. 

 
 

12. Tiedotustoiminta 

Liiton tärkeimpänä tiedotuskanavana toimi liiton kotisivut sekä keskustelufoorumi ja 
sosiaalisen median kanavista Facebook ja Twitter.  
 
SFL:n kisakoneen avulla hallinnoidaan kilpailujen ilmoittautumis-, informointi- ja tulospalveluja. 
 
Liiton sivuilla on raportoitu johdonmukaisesti sekä hallituksen päätöksistä että erityisesti 
kilpailutoiminnasta, lisäksi tärkeimmistä kilpailuista (esim. SM-kisat ja pro-tourin) on toimitettu 
säännöllisesti lehdistötiedotteet. 
 
Vuoden aikana liitto postitti PDGA:n sääntökirja/pelaajaoppaan suomenkielistä versiota SFL:n 
jäsenseuroille jaettavaksi. Liitto jakoi myös SFL:n logolla varustettuja banderolleja niille 
jäsenseuroille jotka järjestivät liitonalaisia kilpailuja. 
 
Jäsenseuroille lähetettiin lisäksi sähköpostitse tiedotteita koskien tärkeitä uudistuksia ja 
muutoksia. 
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13. Frisbeegolfradat  

Vuoden lopussa Suomessa oli noin 550 kiinteää frisbeegolfin harrastuspaikkaa. Suurin osa 
radoista sijaitsee yleisissä puistoissa tai metsissä ja ovat kaikille käyttäjille vapaassa käytössä. 
Jotkut radat sijaitsevat urheilu- tai liikuntaopistojen yhteydessä tai ovat muun kaupallisen 
tahon hallinnoimia. 

 
Liitto on pyrkinyt tukemaan ja auttamaan frisbeegolfratojen perustamisesta kiinnostuneita 
kuntia ja muita yleiseen käyttöön ratoja suunnittelevia tahoja mm. arvioimalla tarjotun 
maa-alueen soveltuvuutta frisbeegolfkäyttöön sekä ohjaamalla etsimään kaupallisia 
suunnittelu- ja toteutuspalveluiden tarjoajia. Lisäksi liiton koulutusjaosto tukee ja neuvoo 
omien yhteistyökumppaneidensa kuten Suomen Ladun ratasuunnitteluhankkeita. 

 
Suomen ratatilanne paranee jatkuvasti, uusia ratoja tulee vuosittain kymmeniä. Suurin osa 
Suomen nykyisistä radoista on hyvin aloittelijoille soveltuvia. Radoista yli 50 soveltuu myös 
kansallisen tason kilpailujen järjestämiseen. Kansainvälisten kilpailujen järjestämiseen 
soveltuvia ratoja on joitakin, mutta erityisesti yleisöystävällisten ratojen määrä on vähäinen. 
 

14. Talous 

Liiton talous perustui pääosin jäsenmaksuista ja kilpailutoiminnasta saatuihin tuloihin. Liiton 
talous oli vakaa, mitä edesauttoi jäsenmäärän runsas kasvu. Kotisivuille myytyjen 
mainospaikkojen tuotot ovat vähäisiä ja yhteistyökumppaneita etsitään jatkuvasti. 
 
Suomen frisbeegolfliitto sai kolmatta kertaa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää 
valtionapua joka oli vuonna 2016 50.000 euroa. Valtionapu käytettiin pääasiassa osa-aikaisen 
toiminnanohjaajan toimen tilalle perustetun kokopäiväisen toiminnanjohtajan palkkakulujen 
kattamiseen sekä vision mukaisen kehitystyön tukemiseen. 
 
Syksyllä jätettiin uusi hakemus valtionavun saamiseksi vuodelle 2017. 
 

 

 
 

15. Jäsenyydet ja yhteistyökumppanuudet 

 
Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio VALO  
 
Suomen frisbeegolfliitto oli vuodesta 2011 lähtien Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n 
tukijäsen. Vuoden 2012 loppupuolella SLU muuttui Valoksi eli Valtakunnalliseksi liikunta- ja 
urheiluorganisaatiot ry:ksi, jonka täysjäsen SFL oli 21.1.2014 lähtien. 
 
Suomen Olympiakomitea 
 
Olympiakomitean syyskokous 26.11.2016 hyväksyi Suomen frisbeegolfliitto ry:n 
hakemuksesta Suomen Olympiakomitean viralliseksi jäseneksi. Valo ja Suomen 
Olympiakomitea fuusioituvat vuoden 2017 alkaessa yhdeksi kansalliseksi etujärjestöksi 
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(Suomen Olympiakomitea). 
SFL on näin ollen mukana keskiössä toteuttamassa kansallista urheilun 
menestyssuunnitelmaa. 

 
PDGA 
 
PDGA (Professional Disc Golf Association) on frisbeegolfin kansainvälinen kattojärjestö, johon 
kuuluvat kaikki kansalliset lajiliitot. PDGA julkaisee frisbeegolfin viralliset säännöt ja koordinoi 
PDGA Europen toimintaa.  
 
PDGA Europe  
 
PDGA Europe on Euroopan maiden lajiliittojen yhteinen komitea, jossa kunkin maan 
PDGA-koordinaattori edustaa kyseistä maata. Tämä toimielin organisoi 
Euroopanmestaruuskilpailut, EuroTourin ja päättää Eurooppaa koskevista erityissäännöistä. 
PDGA Europe ja European Disc Golf Federation myönsivät vuoden 2016 EM-kilpailut Ouluun.  
 
Suomen Urheilun Eettinen Keskus (SUEK) ja antidopingtoimikunta ADT ry 
 
Suomen frisbeegolfliitto jatkoi yhteistyömuotojen kartoitusta ADT:n kanssa. 

 

 

Helmikuussa 2017 
 
Suomen frisbeegolfliitto ry 
Hallitus 

 


