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Suomen frisbeeliitto ry:n toimintakertomus 2012
1. Yleistä
Suomen frisbeeliitto on perustettu vuonna 1998. Vuoden 2012 lopussa Suomen frisbeeliitolla oli
jäsenseuroja 35 ja henkilöjäseniä 1439, joista naisia 90. Vuonna 2012 kilpailulisenssin osti 568
henkilöä, kun vastaava luku vuonna 2011 oli 489.
Kiinnostus frisbeeurheilua kohtaan näkyy edelleen reippaina kasvulukemina jäsenmäärässä −
nousua edellisvuoteen oli 232 henkilön verran.
Myös liiton jäsenseurojen kasvu on pysynyt tasaisen vahvana. Jäsenseurojen määrä vuonna
2011 oli 24, joten lisäystä vuoden aikana on tullut peräti yksitoista.

(Vuodelta 2009 ei ole tiedossa sukupuolijakaumaa)

2. Vuosikokoukset ja hallinto
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.3.2012 Helsingissä ja syyskokous 17.11.2012
Nummelassa.
Liiton puheenjohtajana toimi Sami Poimala, varapuheenjohtajana Tapani Aulu ja hallituksen
ulkopuolisena sihteerinä Jaani Länsiö. Hallituksen muina jäseninä toimivat Teemu Malmelin
Ari Penttala, Kiril Häyrinen ja Ville Kotamäki ja Saija Lehto. Rahastonhoitajana hallituksen
ulkopuolella toimi Dennis Barman.
Vuoden 2013 hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Kajsa Wickström. Sami Poimala jätti
paikkansa liiton hallituksen puheenjohtajana ja vuoden 2013 puheenjohtajaksi valittiin Ville
Kotamäki.
Syyskokouksessa 2011 vahvistetun budjetin perusteella, ensimmäistä kertaa SFL:n historiassa
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liiton toimintaa ohjaamaan palkattiin hallituksen ulkopuolinen, osapäiväinen työntekijä. Toimeen
valittiin hakemusta pohjalta Jaani Länsiö. Toiminnanohjaajan tehtäväkuviin kuuluivat liiton
sihteerin juoksevien töiden lisäksi kilpailutoiminnan koordinointi, seurojen avustaminen
kisajärejestelyissä ja sääntötulkinnoissa, tiedottaminen sekä kotisivujen ylläpito.

3. Strategia ja tulevaisuustyö
Vuoden aikana tehtiin koko jäsenistön kattava strategia ja tulevaisuuskysely, jolla haettiin
jäsenistön mielipiteitä liiton toiminnan kehittämisen tueksi. Tämän pohjalta hallitus laati
ehdotuksen Suomen frisbeeliiton visioksi, joka esiteltiin ja hyväksyttiin pienin sanamuutoksin
liiton syyskokouksessa.
Visio 2022 toimii runkona sekä liiton hallitukselle että seuroille toiminnan kehittämisen suhteen.
Toiminnan kehittämiselle asetetaan vuosittaisia tavoitteita ja visiota toteutumista ja sisältöä
tarkastellaan ja tarkistetaan vuosittain liiton syyskokouksessa.

4. Kilpailutoiminta
Liitto järjesti yhdessä jäsenseurojensa kanssa kauden aikana frisbeegolfin SMkilpailut,
parigolfin SMkilpailut, amatööri ja protourin, sekä runsaasti erilliskilpailuja.

Frisbeegolfin SMkilpailut
Frisbeegolfin SMkilpailut pelattiin vuonna 2012 26.–29.7.Nokian keskusurheilupuistossa. Alla
SMkisoissa sijoittuneiden kärki luokittain.:
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Parigolfin SMkilpailut
Tomoottajat ry järjesti parigolfin SMkilpailut Kankaanpäässä ja Jämijärvellä 29.–30.9.2012.
Kilpailussa järjestettiin avoimen luokan lisäksi myös naisten luokka ja sekapariluokka. Kilpailun
mitalistit:

Avoin luokka
1. Markus Mäntylä & JukkaPekka Luoma
2. Juho Vähätalo & Jyri Salminen
3. Mikko Laihonen & Teemu Nissinen

Naisten luokka:
1. Janiina Gustafson & Ellinoora Heikkilä
2. Anne Matilainen & Nina Kiminki
3. Henna Määttä & Mari Haukka

Sekaparien luokka:
1. Ellinoora Heikkilä & Jukka Leinonen
2. Anne Matilainen & Marko Timonen
3. Janiina Gustafson & Kimmo Mäkelä

Pro ja Amatööritourit sekä erilliskilpailut
Vuoden aikana järjestettiin propelaajille suunnattu protour ja amatööripelaajille suunnattu
Frisbeepointtour. Osakilpailuja oli kummassakin neljä: protouria pelattiin Oulussa, Jämijärvellä,
Tammisaaressa ja Vampulassa. Frisbeepointtouria pelattiin Nummelassa, Kankaanpäässä,
Hangossa ja Lahdessa. ProTourin voitti Pasi Koivu (LDG, Heinola) ja Frisbeepointtourin
Advancedluokan voitti Mikko Laihonen (7k, Turku) ja Intermediateluokan voitti Henri Perälä
(TFS, Tampere).
Erilliskilpailuja järjestettiin kauden aikana 23, joista pohjoisin kilpailu oli Oulussa ja eteläisin
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Raaseporissa, Karjaalla.

5. 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.

6. Vuoden parhaat palkinnot
Perinteisesti liiton syyskokouksessa julkistettiin vuoden parhaiksi palkittavat. SFL:n hallitus
valitsi vuoden 2012 palkittavat.
Vuoden tulokkaaksi 2012 valittiin ryminällä kilpakentille murtautunut Ellinoora Heikkilä (NoFS),
joka vain lyhyen viikkokisakokemuksen jälkeen avasi virallisen kilpauransa voitolla, jota seurasi
heti toinen, kolmas ja neljäs. Heikkilän kilpakauteen ei mahtunutkaan muuta kuin voittoja, joista
peräti kaksi toi hänelle Suomen mestaruudet. Heikkilä voitti sekä Vampulan prokilpailun,
Kankaanpään mestaruuden että parigolfin naisten ja sekaparien Suomen mestaruudet
ensimmäisenä vuotenaan.
Vuoden seuraksi 2012 valittiin Nummelan Frisbeeseura, joka paitsi järjesti useita tasokkaita
kilpailuja kauden aikana, on myös kouluttanut Suomen parhaita pelaajia. Tänä vuonna NFS
hallitsi Nokialla pidettyjen SMkilpailujen mitalitaulukkoa kolmella kullalla ja kahdella hopealla.
Avoimessa luokassa sekä kulta että hopea matkasi Nummelaan, naiset 40 luokassa tuli niin
ikään kaksoisvoitto ja seniorit 40 luokassa ykköstilan valtasi nummelalainen.
Vuoden pelaaja 2012 on Markku Tohni (NoFS), jonka kausi oli kauttaaltaan voitokas. Hänen
vuoden meriitteihinsä kuuluvat Seniorit50luokan protourin voitto, Seniorit60 luokan Suomen
mestaruus ja kirkkaimpana saman luokan EMkulta Englannin elokuisista kilpailuista. Markku
Tohni voitti myös EuroTourin kokonaissarjan Seniorit60luokassa ja hän sijoittui kolmanneksi
senioripelaajien Finnish Masters kilpailussa.

7. Muu toiminta
Suomen frisbeeliitto on osallistunut demotilaisuuksiin, järjestänyt koulutustilaisuuksia seuroille
ja tukenut jäsenseurojen kilpailu ja harrastemahdollisuuksia neuvoilla ja koulutuksella. Vuoden
aikana suomennettiin uudistunut laitos frisbeegolfin sääntökirjasta, jota postitettiin kaikille
jäsenseuroille niin, että sitä riitti jokaiselle seuran jäsenelle ilmaiseksi jaettavaksi.

8. Kansainvälinen toiminta

MMkisat
Vuoden 2012 MMkisat järjestettiin Yhdysvaltain Charlottessa, PohjoisCarolinassa. Paras
suomalainen oli Seppo Paju sijoittumalla kuudenneksi, joka on paras suomalaissijoitus
avoimen luokan MMkilpailussa kautta historian.

PDGA EuroTour
EuroTourfrisbeegolfsarjassa oli yhteensä kahdeksan osakilpailua. Sarjan osakilpailuja
järjestettiin Hollannissa, Tanskassa, Sveitsissä, Suomessa, Norjassa, Ranskassa, Belgiassa ja
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Italiassa.
EuroToursarjan osakilpailuihin osallistui lukuisia suomalaisia pelaajia. Suomen EuroToursarjan
osakilpailu järjestettiin Helsingissä, Talissa 4.−6.5. Kilpailussa oli yhteensä 139 pelaajaa.

Majorturnaukset
USDGC, Yhdysvaltain avoimet mestaruuskilpailut

USDGC pelattiin lokakuussa EteläCarolinassa. Suomesta kilpailuun osallistui seitsemän
pelaajaa. Parhaana suomalaisena Jussi Meresmaa (DGCT, Tampere) sijoittui hienosti
kahdeksanneksi.

SDGO, Tukholman Avoimet
SDGO pelattiin Järvan radalla pohjoisTukholmassa kesäheinäkuun taitteessa.
Suomalaisosallistujia oli kymmeniä, joista parhaiten sijoittuivat Arttu Sikanen sijalle 10 ja Leo
Piironen sijalle 14.

9. Junioritoiminta
Suomen frisbeeliiton junioritoiminta keskittyi pääasiassa juniorisarjojen järjestämiseen
SMkilpailussa (juniorit16 ja juniorit19 sarjoissa). Eri paikkakunnilla järjestettyihin
viikkokilpailuihin osallistui paljon uusia junioriikäisiä pelaajia. Kauden aikana käynnistettiin
valmistelut junioreille suunnattujen peruskurssien järjestämiseksi seuraavan kauden aikana.

10. Tiedotustoiminta
Liiton tärkeimpänä tiedotuskanavana toimi liiton kotisivut sekä keskustelufoorumi. Lisäksi
Facebook otettiin lisäyksenä kotisivujen tietojen levittämiseen. SFL:n Kisakoneen avulla
hallinnoidaan kilpailujen ilmoittautumis, informointi ja tulospalveluja.
Vuoden aikana liitto käännätti uusitun PDGA:n sääntökirjan ja pelaajaoppaan suomenkielisiksi.
Samalla tehtiin yhteistyössä Innova Europen ja Frisbeegolfradatpalvelun kanssa lyhyt
aloittelijaopas. Näitä lähetettiin jäsenseuroille runsaasti jaettavaksi.
Liitto palkkasi kaudelle 2012 toiminnanohjaajan, jonka vastuulla oli myös tiedotustoiminta niin
median kuin jäsenseurojenkin välillä. Syyskokouksessa vahvistetun budjetin perusteella toimeen
valittiin Jaani Länsiö, joka jo vuoden 2011 aikana kirjoitti freelancertoimittajana kisajuttuja liiton
kotisivuille.

11. Frisbeegolfradat
Vuoden lopussa Suomessa oli noin 300 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 jonkin muun kaupallisen
tahon hallinnoimia.
Liitto on pyrkinyt tukemaan ja auttamaan frisbeegolfratojen perustamisesta kiinnostuneita kuntia
ja muita yleiseen käyttöön ratoja suunnittelevia tahoja mm. arvioimalla tarjotun maaalueen
soveltuvuutta frisbeegolfkäyttöön sekä avustamalla ratasuunnittelussa.
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Suomen ratatilanne paranee jatkuvasti, uusia ratoja tulee vuosittain kymmeniä. Vuodesta 2011
vuoden 2012 loppuun mennessä ratamäärässä kasvua oli n. 60 kpl. Suurin osa Suomen
nykyisistä radoista on hyvin aloittelijoille soveltuvia. Radoista n. 30 soveltuu myös kansallisen
tason kilpailujen järjestämiseen. Kansainvälisten kilpailujen järjestämiseen soveltuvia ratoja on
useita.

12. Talous
Liiton talous perustui pääosin jäsenmaksuista ja kilpailutoiminnasta saatuihin tuloihin. Liiton
talous oli vakaa, vaikkakin liiton varat olivat edelleen suhteellisen vaatimattomat. Kotisivuille
myytyjen mainospaikkojen tuotot ovat vähäisiä ja yhteistyökumppaneita etsitään edelleen.

13. SLU:n tukijäsenyys
Suomen frisbeeliitto on vuodesta 2011 lähtien Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n tukijäsen.
Vuoden 2012 loppupuolella SLU muuttui Valoksi eli Valtakunnalliseksi liikunta ja
urheiluorganisaatiot ry:ksi. Valo:n jäsenyyttä on haettava vuonna 2013 uudestaan.

Helmikuussa 2013
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