Suomen frisbeegolfliitto ry:n Toimintasuunnitelma 2019
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1.

YLEISTÄ

1.1. Liiton tarkoitus
Suomen frisbeegolfliitto ry jatkaa toimimista frisbeegolfin edistämiseksi koko Suomessa. Liiton
tarkoituksena on edistää frisbeegolfia, levittää frisbeegolfin harrastusta, kohottaa jäsenkuntansa
fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä sekä edistää frisbeegolfia
harrasteliikuntana.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

-

edistää uusien frisbeegolfseurojen ja frisbeegolfjaostojen perustamista
järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
järjestää kansainvälisiä ja kansallisia kilpailuja
laatii ja vahvistaa frisbeegolfin kilpailu-, peli- ja muut säännöt, valvoo niiden noudattamista ja
ratkaisee niitä koskevat erimielisyydet
vaikuttaa Suomessa liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja
kannanotoin
edistää frisbeegolfratojen rakentamista kaikkialla Suomessa
vastaa frisbeegolfin kansainvälisestä edustuksesta ja yhteistoiminnasta
voi palkata osa- tai kokopäiväisen työntekijän johtamaan toimintaa

1.2. Liiton jäsenet ja harrastajat
Liiton jäsenet koostuvat jäsenseuroista. Liiton varsinaisia jäseniä ovat liiton hallituksen
hyväksymät rekisteröidyt yhdistykset sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden tarkoituksena on
edistää ja kehittää frisbeegolfia, ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä.
Syyskuun 2018 lopussa SFL:lla oli 145 jäsenseuraa ympäri Suomea, joissa yhteensä oli noin 4700
henkilöä jäsenenä. Noin 2700 pelaajalla oli kilpailulisenssi. Kilpailulisenssi on pakollinen
valtaosassa SFL:n alaisista kilpailuista.
Harrastajamääristä ei ole tutkittua tietoa ennen seuraavaa kansallista liikuntatutkimusta. Lukuisten
erilaisten arvioiden perusteella lajilla on yli 100 000 harrastajaa Suomessa. SFL tutkii
mahdollisuuksia saada käyttöön tarkemmat tiedot harrastajamääristä.
Vuoden 2019 aikana sekä lajin harrastajien että kilpapelaajien määrää on tarkoitus kasvattaa
järjestelmällisen yhdenvertaisuustyön kautta, erityisesti lapsi- ja nuorisotyön, nais- ja tyttötyön,
sekä huippu-urheilun kehittämiseen tähtäävien hankkeiden avulla.
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2.

VASTUULLISUUS

2.1. Yhdenvertaisuus
Liitto vahvisti vuonna 2018 yhdenvertaisuussuunnitelmansa vuosille 2018-2019.
Yhdenvertaisuussuunnitelman (liite 1) mukaisesti vuonna 2019

- luodaan liiton toimintamalli syrjintätapauksiin puuttumiseen
- tuetaan liittotasolta seurojen yhdenvertaisuutta tukevia hankkeita sekä jaetaan kokemuksia ja
viestiä hyväksi koetuista käytänteistä ja rakenteista muille

- luodaan ohjeisto frisbeegolfratojen esteettömyyden huomiointiin sekä tähän pohjautuva
esteettömyyssertifikaatti

- levitetään tietoisuutta radoista ja niiden tarjoamista esteettömistä harrastusmahdollisuuksista
- toistetaan seuratoimijoille suunnattu yhdenvertaisuuskysely sekä käynnistetään
yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys tuleville vuosille

Lisäksi liiton edustaja osallistuu Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n ja kunnallisen toimijan
kanssa toteutettavaan esteettömän frisbeegolfradan pilotointiprojektiin.

2.2. Visio ja sen päivitys
Liiton visio 2022 koostuu viidestä eri osa-alueesta:
Elinvoimaiset seurat

Kaikkialla Suomessa voi osallistua lähellä toimivan SFL:n jäsenseuran
toimintaan.

Palveleva liitto

Liitto palvelee jäsenistönsä tarpeita tehokkaasti. Liitolla on laaja
vapaaehtoisten verkosto, osaava, motivoitunut henkilöstö ja turvatut resurssit.

Lasten ja nuorten
suosikkiharrastus

Frisbeegolf lukeutuu lasten ja nuorten suosikkiharrastuksiin. Kaikkialla
Suomessa järjestetään kursseja ja ohjattuja harjoituksia. Frisbeegolf on
suosittu ja haluttu koululiikuntamuoto.

Naiset ja tytöt mukaan

Naiset ja tytöt harrastavat ja pelaavat frisbeegolfia siinä missä miehetkin.

Huippu-urheilua

Suomesta tulee maailman parhaat frisbeegolfin pelaajat. Frisbeegolf saa
mediassa laajaa huomiota siinä missä muukin huippu-urheilu. Liitto
myötävaikuttaa ratojen rakentamiseen ja niiden laadun parantamiseen.

Vuoden 2019 aikana liiton visio päivitetään kartoittamalla yhdessä jäsenseurojen kanssa vision
2022 toteutuminen. Vision päivittäminen edellyttää järjestelmällisen kartoituksen, jossa
tarkastellaan kutakin vision viidestä osa-alueesta.
Yhdenvertaisuustyö sekä yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen seuraaville vuosille kulkevat
rinnan vision päivittämisen kanssa.
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2.3. Naisjaosto
Naisjaoston tehtävänä on tukea seuroja ja antaa seuroille työkaluja naisharrastajien määrän
kasvattamiseen ja naisharrastajille sopivien aktiviteettien luomiseen.
Naisjaoston pääasialliset viestintäkanavat ovat sen omat nettisivut, Facebook-sivut sekä
Instagram-tili. Vuonna 2019 jaosto jatkaa näissä kanavissa naisten tapahtumien ja kilpailuiden
markkinointia sekä naispelaajien esittelyjä. Vuoden 2018 tapaan myös vuonna 2019 järjestetään
myös erityinen naisten viikko, joilloin liiton jäsenseuroja kannustetaan järjestämään naisille
suunnattua toimintaa. Naisjaosto jakaa aktiivisesti tietoa myös naisten viikon eri tapahtumista.
Vuoden 2019 aikana jaosto koordinoi viime vuosien tapaan naisille ja tytöille suunnattua kiertuetta,
Lady Touria. Lisäksi naisjaosto osallistuu liiton mahdolliselle messupisteelle GoExpotapahtumassa.

2.4. Kustannusten kohtuullisuus
Lajien kilpailusäännöillä pidetään kilpailutoimintaan osallistuminen edullisena, jotta
mahdollisimman moni lapsi, nuori ja lajin uusi harrastaja voisi harrastaa frisbeegolfia ikään tai
varallisuuteen katsomatta.
Julkisesti listattuja frisbeegolfratoja Suomessa oli vuoden 2018 syys-lokakuun vaihteessa 649
kappaletta frisbeegolfradat.fi-sivuston mukaan. Ratojen määrä on edelleen vahvasti
nousujohteinen, sillä ratoja oli viime vuoden syyskuussa 613 kpl, vuonna 2016 556 kpl ja vuonna
2015 vastaavaan aikaan 455 kpl.
SFL tiedottaa aktiivisesti myös maksuttomien lähiliikuntapaikkojen rakentamisen eduista ja
harrastusmuotona frisbeegolfin edullisuuden puolesta.

2.5. Sitoutuminen antidopingtoimintaan
Liitto ja sen jäsenseurat ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan dopingsäännöstöön sekä
Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin julkaisemaan luetteloon urheilussa kielletyistä
lääkeaineista ja menetelmistä ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK), Maailman
Antidoping Neuvoston (WADA):n ja kansainvälisten frisbeeyhdistyksien dopingsäännöstöihin sekä
Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen
sekä Suomen valtion allekirjoittamien muiden antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.
Vuonna 2018 SFL laati yhteystyössä SUEKin kanssa oman antidopingohjelmansa. Vuonna 2019
SFL jatkaa tietoisuuden lisäämistä tuoreesta antidopingohjelmastaan. SUEKin koordinoiman
Reilusti paras -ohjelman esittelypiste kutsutaan paikalle avoimien luokkien SM-kilpailuihin. Lisäksi
seuroille suunnatussa viestinnässä muistutetaan aika-ajoin seurojen vastuusta
antidopingkasvatustyössä sekä kerrotaan aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Arvokisoihin valittaville pelaajille toimitetaan tiedoksi ajantasaisin Kielletyt aineet ja menetelmät
urheilussa -listaus.
Lisäksi tupakkatuotteiden käyttö kielletään edelleen SM-kilpailuissa sekä liiton kilpailukiertueilla ja
käyttöä rajoitetaan muissa SFL:n alaisissa kilpailuissa.
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3.

TALOUS

Suomen frisbeegolfliiton taloustilanne on vakaa. SFL hakee jälleen valtionapua, jonka turvin liitto
työllistää edelleen kokopäivätoimisen toiminnanjohtajan liiton toimintaa vetämään, sekä toteuttaa
lapsi- ja nuorisotyön, yhdenvertaisuustyön ja huippu-urheilun kehittämiseen tähtääviä hankkeita.
Valtionavun määrästä riippuen SFL pyrkii työllistämään lisäksi osa-aikaisen työntekijän etupäässä
kehittämistyön tai sen hankkeiden tukemiseksi.
Tämän lisäksi toimintaa rahoitetaan jäsen- ja lisenssimaksuilla. Jäsenmaksumalli säilytetään
kaudella 2014 voimaan astuneessa mallissa, jossa jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenseuran
henkilömäärän mukaan. Lisäksi kilpapelaajilta vaaditaan kilpailulisenssi osallistuakseen SFL:n
alaisiin kilpailuihin.
Toiminnan tukemiseksi etsitään myös ulkopuolisia yhteistyökumppaneita.

4.

IKÄRYHMÄTOIMINTA

4.1. Junioritoiminta
SFL kannustaa ja tukee seuroja junioritoiminnan kehittämisessä. Keskeisiä tapoja seurojen
junioritoiminnan tukemisessa ovat materiaalien tarjoaminen sekä ohjaajien kouluttaminen. SFL
jatkaa vuonna 2018 lanseerattua varustekassitoimintaansa, jossa jäsenseurojen on mahdollista
hakea hankkeeseensa tueksi frisbeegolfin välinekassia ja kohdentaa avustus esimerkiksi
junioritoimintaan. Lisäksi SFL:n junioritoimikunta tuottaa materiaaleja ja ideapankkia seurojen
juniorityöhön ja liiton koulutusjaosto jatkaa ohjaajien kouluttamista.
Vuonna 2019 junioreiden päätapahtumia ovat liiton leiritykset sekä junioriluokkien omat SMkilpailut. Vuosien 2017 ja 2018 tapaan liitto järjestää vuoden aikana ainakin yhden valtakunnallisen
juniorileirin. Lisäksi SFL osallistuu edellisvuosien tapaan paljon lapsia ja nuoria tavoittaviin
demotilaisuuksiin, kuten School Action Day -tapahtumaan ja GoExpo-messuille. Seuroja
kannustetaan järjestämään koululaisille tai lapsiryhmille ohjattuja tutustumismahdollisuuksia
lähialueellaan.

4.2. Masteritoiminta
Vuonna 2019 perustetaan masteritoimikunta. Toimikunnan tarkoituksena on kehittää masteriikäluokkien toimintaa ja pyrkiä lisäämään ikäluokkajäsenten määrää. Lisäksi masteritoimikunta
osallistuu liiton mahdolliselle messupisteelle GoExpo-tapahtumassa.

5.

HARRASTUSTOIMINTA

Suomen frisbeegolfliitto myötävaikuttaa uusien frisbeegolfratojen rakentamiseen Suomessa ja
mahdollisuuksien mukaan auttaa ratoja hankkivia tahoja määrittämään uusien ratojen
vaatimukset.
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SFL rohkaisee seuroja järjestämään paikallisia tasoituksellisia, aloittelijoille suunnattuja viikottaisia
kilpailuja ja erityisesti naisille ja tytöille suunnattuja tapahtumia. Seuroja kannustetaan myös
järjestämään lajiesittelytilaisuuksia yrityksille ja yhteisöille. SFL suosittelee seuroja järjestämään
mahdollisuuksiensa mukaan ilmaisia demotilaisuuksia erityisesti frisbeegolfratojen läheisyydessä
olevien koulujen liikunnanopettajille ja koululaisille.
SFL kannustaa seuroja myös tiedottamaan paikallismediaa sekä olemaan yhteydessä lähialueen
kouluihin ja oppilaitoksiin järjestäessään eritasoisia frisbeegolfkilpailuja, jotta lajitietoisuus, lajin
näkyvyys sekä pelaamisen ja pelikäyttäytymisen perusetiketti tulisivat lajiin tutustuville ja sitä
vierestä seuraaville tutuiksi.
Viestinnässään Suomen frisbeegolfliitto pyrkii yhdenvertaisuutta noudattaen entistä paremmin
huomioimaan kilpailullisten tiedotteiden ohella eri harrastajaryhmät ja toiminnot.

6.

KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA

Vuonna 2019 järjestetään yhteistyössä seurojen kanssa yhteensä seitsemät SM-kilpailut:

-

Avoimet luokat, myönnetty Keuruulle (Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät ry)
Masters-luokat
Junioriluokat
Amatööriluokat
Joukkuefrisbeegolf
Parifrisbeegolf
Sekaparifrisbeegolf

Lisäksi vuonna 2019 järjestetään kiertuemuotoinen pro-sarja, amatöörikilpailusarja sekä
erilliskilpailuja.
Kaikilta SM-kisojen ja pro-tourin osallistujilta vaaditaan hyväksytysti suoritettu ja voimassa oleva
PDGA:n toimitsijatesti. SFL suosittelee PDGA:n toimitsijatestin suorittamista kaikille
kilpailulisenssin haltijoille. SFL tarjoaa kaudella 2018 PDGA toimitsijatestit SFL alaisten kilpailujen
kilpailunjohtajille ja apulaiskilpailunjohtajille.
Kilpailujen järjestäjiä kannustetaan tarjoamaan kilpaluokat aina myös naisille ja tytöille. SFL pyrkii
jäsenseurojensa kautta tarjoamaan myös erityisryhmien kilpailutoimintaa.
Kilpailujen järjestelyjä pyritään kehittämään yhteistyössä järjestävien seurojen kanssa. Kauden
2019 kilpailukalenterin kokoaminen aloitetaan kauden 2018 aikana ja ylläpitoa pyritään pitämään
mahdollisimman joustavana läpi kisakauden. Alueellisia päällekkäisyyksiä koitetaan tarvittaessa
välttää koordinoimalla kilpailuajankohtia osapuolten kesken.
Kauden tavoitteena on että jokainen jäsenseura järjestäisi vähintään yhden kilpailun. SFL julkaisee
suunnitelman kisakalenterille vuoden 2018 loppuun mennessä.
Edelliskauden tapaan kaupallisen tahon on mahdollista lunastaa itselleen kalenterivuosittainen
oikeus kilpailun järjestämiseen. Jäsenseuroille kilpailunjärjestäjän lisenssi on maksuton ja
automaattinen etu. Kilpailunjärjestäjiltä edellytetään toiminnan yhdenmukaisuuden ylläpitämiseksi
SFL:n osoittaman kilpailunhallintajärjestelmän käyttöä kilpailuiden organisointiin ja
ilmoittautumiseen, aina kun se on mahdollista.
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SFL:n hallitus ja palkattu työntekijä tukevat kisajärjestäjiä ennen kisojen järjestämistä liittyvissä
käytännön asioissa. Tarvittaessa ja harkinnanvaraisesti liiton palkattu työntekijä, aluevastaava tai
hallituksen edustaja on läsnä tai tavoitettavissa myös kilpailujen aikana.
Kilpailujen koordinoinnin tueksi SFL tarjoaa hakemusten perusteella nimitetyt vapaaehtoiset
aluevastaavat. Aluevastaavien toimialueet määritellään yhteistyössä SFL:n edustajien kanssa.
Aluevastaavien toimenkuvaan kuuluu oman piirin seurojen avustaminen sekä alueellisten AMkiertueiden yhteyshenkilönä toimiminen omalla alueellaan.
Lisäksi aluevastaava toimii yhteyshenkilönä seurojen ja SFL:n työntekijän tai hallituksen välillä.
SFL:n hallitus jatkaa kilpailujärjestelmän uudistamista parhaaksi katsomallaan tavalla tulevia
vuosia varten. Tarvittaessa hallitus konsultoi aluevastaavia ja/tai jäsenseuroja.

7.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Suomen frisbeegolfliitto on lajin kansainvälisen kattojärjestön PDGA:n edustaja Suomessa.
Suomen frisbeegolfliitto on myös jäsen frisbeegolfin eurooppalaisessa kattojärjestössä, EDGF:ssä.
Tämän lisäksi SFL on yhteydessä suoraan tai välillisesti kaikkien liitokiekkolajien kansainväliseen
kattojärjestöön WFDF:ään, joka on jäsen kansainvälisessä Olympiakomiteassa.
SFL on myös suorassa vuorovaikutuksessa PDGA Europen johtokunnan kanssa.
Liitto myötävaikuttaa, että Suomessa järjestetään kansainvälisesti merkittäviä
frisbeegolftapahtumia kuten PDGA EuroProTourin ja EuroTourin osakilpailuja.
Liitto vastaa tiedottamisesta suomalaiselle medialle merkittävimpien kotimaisten kilpailujen sekä
suomalaispelaajien kansainvälisen kilpailumenestyksen osalta.
Liitto välittää jäsenistölleen tietoa kansainvälisesti merkittävistä muutoksista.
Vuonna 2019 järjestetään joka toinen vuosi järjestettävät World Flying Disc Federationin (WFDF)
alaiset frisbeegolfin joukkue-MM-kilpailut. SFL kokoaa kilpailuihin Suomea edustavan joukkueen
vuoden 2018 aikana julkaistavien valintakriteerien mukaisesti.

8.

SEURATOIMINTA

SFL rohkaisee frisbeegolfin harrastajia järjestäytymään paikallisiin frisbeegolfseuroihin. SFL jatkaa
vuorovaikutusta jäsenseurojen kanssa antamalla ohjausta valmennuksessa, sääntöjen tulkinnassa
ja kisajärjestelyissä, joista erityisesti jälkimmäiseen myös aluevastaavat antavat tukensa.
SFL edellyttää jäsenseurojen toiminnan painopisteiden noudattavan liiton visiota sekä tukevan
SFL:n valmistunutta yhdenvertaisuussuunnitelmaa. SFL tukee seuroja erityisesti lapsi- ja
nuorisotyön kehittämisessä ja yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamisessa.
Liiton tavoitteena on herättää jäsenseuroissa aito halu kehittää ja toteuttaa laadukasta ja
moniarvoista seuratoimintaa, jonka vaikutuksesta toimintaan osallistuvien uusien harrastajien
määrä kasvaa tasaisesti.

7/9

Liiton perinteinen jäsenseuroille tarkoitettu koulutus- ja suunnittelutapahtuma Liitopäivät
järjestetään jälleen syksyllä 2019.
Mahdollisen valtionavun turvin seuratoiminnan kehittämistyöhön pyritään ohjaamaan lisävaroja.
SFL pyrkii osaltaan tiedottamaan jäsenseurojaan aktiivisesti seuratoimijoille järjestettävistä
koulutuksista, seuran toiminnan laadun parantamiseksi. SFL jatkaa vuonna 2018 lanseerattua
varustekassitoimintaansa, jossa jäsenseurojen on mahdollista hakea hankkeeseensa tueksi
frisbeegolfin välinekassia.

9.

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA

Liiton mediapankin, kotisivujen ja sosiaalisen median merkitystä tiedottamisessa ylläpidetään
entiseen malliin. Tiedottamisella pyritään ajantasaiseen ja mielenkiintoiseen niin jäsenistöä kuin
muita alan harrastajia sekä mediaa palvelevaan tiedonjakoon.
SM-tason kilpailutoiminnasta ja sen tuloksista tiedotetaan säännöllisesti kansallista mediaa.
Kilpailunjärjestäjiä pyritään mahdollisuuksien mukaan tukemaan myös verkkovideotuotantojen ja
TV-näkyvyyden mahdollistamiseksi.
Kansainvälisen menestyksen ja ulkomailla menestyvien pelaajien suoritusten tiedottaminen lisää
positiivista mielikuvaa lajista ja saa lisää harrastelijoita kiinnostumaan lajista.
Hallitus tai hallituksen nimeämä edustaja vastaa liiton sisäisestä ja ulkoisesta frisbeegolfiin
liittyvästä tiedottamisesta. Tavoitteena on yleisen medianäkyvyyden lisäksi edelleen myös sisäisen
tiedottamisen kehittäminen jäsenseuroja ja harrastajia palvelevaan suuntaan. SFL jatkaa ePressi
-tiedotepalvelun ja ajantasaisten medialistojen tilausta.
SFL varaa oikeuden SM-kilpailujen ja pro-tourin televisiointi- ja mediaoikeuksiin.
Mediaoikeudet luovutetaan kisajärjestäjille, mikäli liitolla ei ole valmiita sitoumuksia.
SFL kehittää pro-tourin tiedottamista keskitetysti sekä yhteistyössä osakilpailujärjestäjien ja
yhteistyökumppaneiden kanssa. Pro-tourille laadittujen omien kotisivujen kehittämistä jatketaan
edelleen.

10.

SÄÄNNÖT JA VIRALLISET TOIMITSIJAT

Frisbeegolfin virallisten sääntöjen ja kilpailuoppaan uudistettu suomenkielinen versio julkaistaan
aina versiopäivityksen jälkeen. SFL tarjoaa kaikille jäsenseurojen jäsenille ajantasaisen version.
Sähköinen versio säännöistä on ladattavissa SFL:n kotisivuilta.
Liitto edellyttää PDGA:n toimitsijatestin suorittamista kaikilta SFL:n kilpailunjohtajilta ja
apulaiskilpailunjohtajilta, sekä kaikilta SM-kisan ja pro-tourin pelaajilta. Muiden kilpailuiden
johtajille ja pelaajille testin suorittamista suositellaan . SFL tarjoaa kaikille sanktioidun kilpailun
kilpailunjohtajille ja apulaiskilpailunjohtajille toimitsijatestin.
SFL tiedottaa jäsenseurojaan sääntömuutoksista ja painottaa ajantasaisen sääntötuntemuksen
merkityksestä kaikessa kilpailutoiminnassa.
Kansallisista säädöksistä ja poikkeuksista julkaistaan SFL:n nettisivuilla ajantasainen lista.
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11.

KOULUTUS JA VALMENNUS

SFL:n koulutusjaosto, Suomen frisbeegolfkouluttajat, jatkaa aloittamaansa koulutustoimintaa
myös kaudella 2019. Suomen frisbeegolfkouluttajien päätarkoitus on koulutus- ja
valmennusjärjestelmän rakentaminen, koordinointi ja jalkauttaminen siten että se palvelee sekä
lajin harrastajia että kilpaurheilijoita.
Kaudella 2019 jatketaan frisbeegolfohjaaja 1 ja frisbeegolfohjaaja 2 -kurssien vetämistä sekä
koulutusmateriaalin kehittämistä. Kaudella 2019 SFK aloittaa yhteistyössä Varalan urheiluopiston
kanssa valmentajakoulutuksen kehittämisen. SFK osallistuu Miniopintopäivien
koulutustilaisuuksiin yhteistyössä Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry (LIITO RY) kanssa.
SFL järjestää vähintään yhden tasokkaan kansallisen juniorileirin. Mahdollisen valtionavun turvin
leirejä voidaan järjestää useampia.
Vuonna 2018 käynnistettyä systemaattista huippu-urheilutoimintaa jatketaan ja kehitetään
edelleen vuonna 2019 päävalmentajan johdolla. Päävalmentaja johtaa huippu-urheilun
valmennustiimiä ja organisoi sen käytännön toimet. Lisäksi päävalmentaja valmistelee
urheilijavalinnat hallitukselle ja osallistuu SFL:n hallituksen määrittämiin koulutus- ja
tiedotustilaisuuksiin.

12.

JÄRJESTÖYHTEISTYÖ

SFL jatkaa varsinaisena jäsenenä Suomen Olympiakomiteassa. SFL osallistuu aktiivisesti
valikoituihin Olympiakomitean tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin ja pyrkii nostamaan frisbeegolfin
asemaa kansallisessa liikuntayhteisössä.
Suomen frisbeegolfliitto toimii tiiviissä yhteistyössä lajin kattojärjestön PDGA:n, eurooppalaisen
kattojärjestön EDGF:n ja Euroopan muiden maiden liittojen kanssa. Lisäksi SFL on yhteistyössä
suoraan tai välillisesti maailman liitokiekkolajien kattojärjestön WFDF:n kanssa.
Hallituksen nimeämä liiton edustaja Tapani Aulu jatkaa PDGA Europen jäsenvaltioiden
maakoordinaattoriryhmän jäsenenä ja osallistuu isompien kilpailuiden yhteydessä järjestettäviin
kokouksiin ja puhelinneuvotteluihin.
SFL on myös tiiviissä vuorovaikutuksessa PDGA Europen johtokunnan kanssa. PDGA Europen
johtokunnan puheenjohtajana toimii suomalainen Kajsa Wickström.
SFL etsii yhteistyön kautta synergiaetuja muiden kotimaisten lajiliittojen kanssa sekä
urheiluyhteisön tukitoimijoiden kanssa.
***
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YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA
2018-2019
Johdanto
Suomen frisbeegolfliitto ry:n tarkoituksena
on edistää frisbeegolfia, levittää frisbeegolfin
harrastusta, kohottaa jäsenkuntansa fyysistä
kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä sekä edistää frisbeegolfia
harrasteliikuntana. Frisbeegolfliitto on perustettu vuonna 1998.
Frisbeegolfliitto aloitti yhdenvertaisuussuunnitelman alustamisen ja kartoittamisen vuonna
2017. Prosessia koordinoimaan perustettiin
yhdenvertaisuustyöryhmä. Liiton jäsenseuroille
teetettiin loppuvuodesta 2017 yhdenvertaisuuskartoitus. Lisäksi vuodesta 2015 saakka
frisbeegolfliiton toiminnan tasa-arvoa on edistänyt osaltaan liiton naisjaosto. Naisjaston
pitkän tähtäimen visiona on, että vuonna 2022
naiset ja tytöt pelaavat ja harrastavat frisbeegolfia yhdenvertaisesti miesten ja poikien
kanssa.

ja seurojen toimintakulttuuria, esteettömyys
sekä yhdenvertaisuustyön rakenteiden, seurannan ja arvioinnin systematisointi. Yhdenvertaisuussuunnitelma toimii myös pohjana liiton
arvojen määrittelylle ja vision uudistamiselle.
Yhdenvertaisuussuunnitelma koostuu kolmesta
eri luvusta. Ensimmäisessä luvussa määritellään suunnitelmassa hyödynnettävät yhdenvertaisuuden käsitteet. Toisessa luvussa esitellään
poimintoja liiton vuonna 2017 teettämästä
yhdenvertaisuuskartoituksesta. Viimeisessä eli
kolmannessa luvussa avataan itse yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tässä osiossa käydään läpi
liiton yhdenvertaisuustyön nykytilaa sekä avataan yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteita
ja toimenpiteitä vuosille 2018-2019.
Yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty
liiton kevätkokouksessa 18.3.2018.

Tähän yhdenvertaisuussuunnitelmaan on sisällytetty konkreettisia ja näkyviä hankkeita,
joilla edistetään yhdenvertaisuutta frisbeegolfliiton toiminnan eri sektoreilla. Keskeisiä
yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteita ovat
yhdenvertaisuustyön saattaminen osaksi liiton
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1. käsitteet
Frisbeegolfliiton yhdenvertaisuussuunnitelman
laadinnassa on hyödynnetty Suomen Olympiakomitea ry:n yhdenvertaisuussuunnittelun tukimateriaalia1. Tukimateriaalia on hyödynnetty
myös yhdenvertaisuuden käsitteiden määrittelyssä.

misen perusteella. Syrjinnäksi voidaan lukea
yksittäinen teko, kuten ulkopuolelle jättäminen. Syrjintä voi olla myös seurausta käytänteistä tai säännöistä, jotka ovat epäoikeudenmukaisia.

Välineellisellä syrjinnällä tarkoitetaan tilan-

Yhdenvertaisuus ymmärretään tässä yhteydessä netta, jossa näennäisen neutraali kohtelu tai
syrjimättömyydeksi ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan, toimintakykyyn tai muuhun
henkilöön liittyvään syyhyn perustuen.

Tasa-arvolla puolestaan viitataan sukupuolten
väliseen syrjimättömyyteen.

Syrjintä on puolestaan ihmisten eriarvoista

käytäntö johtaa syrjiviin lopputulemiin.

Häirintä on puolestaan henkilön tai ryhmän

arvoa ja koskemattomuutta tarkoituksellisesti
tai tosiasiallisesti loukkaavaa toimintaa, joka
johtuu uhkaavasta, halventavasta tai nöyryyttävästä ilmapiiristä. Häirinnäksi voidaan lukea
esimerkiksi rasistiset vitsit tai nimittely.

kohtelua esimerkiksi johonkin ryhmään kuulu-

frisbeegolfin lajipiirteet & yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuus, syrjinnän ehkäisy ja kaikkien
tasavertainen huomioon ottaminen ovat frisbeegolfyhteisössä toimimisen perusperiaatteita.
Frisbeegolfia voi pelata niin yksin kuin ryhmässäkin. Radat ovat useimmiten kaikille liikkujille avoimia ja ilmaisia liikkumisympäristöjä.
Eritasoiset, -ikäiset ja -taustaiset liikkujat
ovat tasavertaisesti tervetulleita nauttimaan
frisbeegolfin pelaamista. Muiden kunnioittaminen on oleellinen osa lajikulttuuria, eikä minkäänlainen häirintä tai syrjintä ei ole sallittua
frisbeegolfissa.
Frisbeegolfin kilpailutoiminnassa pelataan eri
luokissa. Vaikka kilpailut käydään luokkien
sisäisesti, kierretään ratoja usein eri luokkien
muodostamissa sekaryhmissä. Useimmiten frisbeegolfissa kilpaillaan yksilöinä, mutta ratojen
kiertäminen ja pelaaminen on vahvasti yhteisöllistä toimintaa.

Frisbeegolfliitto edistää lajikulttuuria, jossa
on tarjolla jokaiselle taustasta riippumatta
mahdollisuuksia kehittyä sekä nauttia samalla
yhdessäolosta ja yhteisöllisyydestä, kunnioittavassa ja sallivassa ympäristössä.
Huomionarvoista on, että lajina frisbeegolf on
erityisesti kilpailu- ja seuratoiminnan osalta
vielä melko uusi verrattuna moneen perinteisempään lajiin. Frisbeegolfliitossa yhdenvertaisuutta tulee edistää laaja-alaisesti osana
kaikkea toimintaa. Yhdenvertaisuuden arvioiminen on osa liiton päätöksentekoprosesseja,
tapahtumien suunnittelua ja toteutusta sekä
tiedotusta.
Liiton seuroilleen vuonna 2017 teettämä kysely osoitti, että tasavertaisuuden ja syrjinnän ehkäisyn näkökulmasta liiton ja sen jäsenseurojen toiminnassa on kehityskohteita.
Yhdenvertaisuus on liiton toiminnassa tärkeä
arvo. Tämän vuoksi sen eteen on myös tehtävä
systemaattisesti ja tavoitteellisesti töitä.

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Viitattu 8.3.2018. https://storage.googleapis.com/valo-production/2017/01/yhdenvertaisuussuunnittelu.pdf.
1
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2. Yhdenvertaisuuskartoitus
Frisbeegolfliiton yhdenvertaisuustyöryhmä toteutti marras-joulukuussa 2017 jäsenistölleen
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn. Kartoituskysely toteutettiin Olympiakomitealta tilattua
yhdenvertaisuuskyselyn pohjaa käyttäen. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään yhdenvertaisuuden tilannetta suomalaisissa frisbeegolfseuroissa.
Kartoituskyselyn tulokset löytyvät kokonaisuudessaan liitteestä 1.

Seurani ilmapiiri on moniarvoinen ja avoin
95 %
olen seurassa muihin harrastajiin nähden tasa-arvoisessa asemassa
92 %
97 %

60 %

92 %

99 %

tytöillä ja
pojilla on seurassa
yhtäläiset
mahdollisuudet
harrastamiseen ja
kilpailemiseen

valmentajan,
ohjaajan tai
johtotehtävissä on
mukana sekä miehiä
että naisia

Seurassa ei ole
vammaisurheilua tai
soveltavan liikunnan
toimintaa

seurassa
harrastaminen on
mahdollista
edullisesti

en ole havainnut seura harrastajien, ohjaajien tai johtohenkilöiden käyttävän jotakin ihmisryhmää
syrjivää kielenkäyttöä

83 %
en ole todistanut tai kohdannut syrjivää käytöstä seurassa
82 %
seurassa ei ole keskusteltu syrjinnästä
44 %
seurassa ei ole toimintamalleja syrjintätapausten käsittelyyn
49 %
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3. Yhdenvertaisuussuunnitelma
Harrastaminen suomalaisissa frisbeegolfseuroissa koetaan yhdenvertaiseksi ja moniarvoiseksi toiminnaksi. Lähtökohtaisesti mielletään,
että lajissa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia ja tulla mukaan. Tätä vahvuutta tulee vaalia myös tulevaisuudessa. Frisbeegolfissa yhdenvertaisuutta on jatkossakin
edistettävä avointa, tasavertaista ilmapiiriä ja
toimintakulttuuria vaalimalla. Harrastamisen
on oltava myös tulevaisuudessa mahdollista
edullisesti.
Toisaalta kartoituskysely nostaa esille myös toiminnan kehitystarpeita. Keskeisimmiksi kehitystarpeiksi kartoituksen näkökulmasta nousevat soveltava liikunta ja vammaisurheilu sekä
toimintamallien luominen syrjinnän ehkäisemiseen sekä syrjintätapausten selvittämiseen.
Toiminnan lähtökohtana on oltava, että kynnys
lähteä mukaan frisbeegolfin harrastus- ja kilpailutoimintaan on mahdollisimman matala eri
taustoista tuleville ihmisille. Valmiuksia puuttua syrjintään on vahvistettava entisestään ja
toimintamallit syrjintätapauksissa toimimiseen
on selkiytettävä.
Lisäksi yhdenvertaisuussuunnitelmaan on nostettu keskeiseksi teemaksi edelleen naisten
ja tyttöjen frisbeegolfharrastamisen edistäminen. Tämä tapahtuu jo olemassa olevan ja
asemaansa vakiinnuttaneen liiton rakenteen,
naisjaoston, kautta. Jo vuodesta 2015 asti toimineen naisjaoston arvokasta työtä halutaan
tukea myös tulevina vuosina.

Yhdenvertaisuussuunnitelman 2018-2019 tavoitteena on tuoda yhdenvertaisuustyö ja
syrjinnän ehkäiseminen vahvemmin ja systemaattisemmin osaksi liiton ja seurojen toimintakulttuuria. Toimenpiteiden avulla herätetään
keskustelua toiminnan arvoista ja yhdenvertaisuudesta kirjaamalla ne osaksi toimintaa
ohjaavia dokumentteja sekä järjestämällä ja
tukemalla yhdenvertaisuushankkeita ja -tempauksia.
Frisbeegolfliiton yhdenvertaisuussuunnitelman
tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulu on esitelty taulukossa 1. Suunnitelmassa on pyritty selkeään, konkreettiseen ilmaisuun. Yhdenvertaisuuskartoitukseen ja työryhmän työskentelyyn
pohjaten suunnitelmaan on kirjattu kolme eri
tavoitetta sekä niitä tukevia toimenpiteitä. Jokainen toimenpide on aikataulutettu, mikä luo
raameja myös yhdenvertaisuussuunnitelman
jalkauttamiselle ja toiminnan arvioimiselle.
Koska kyseessä on liiton historian ensimmäinen
yhdenvertaisuussuunnitelma, on sen pääpaino vahvasti yhdenvertaisuustyön perusteiden
luomisessa. Suunnitelma toimii pohjana myös
tulevien vuosien yhdenvertaisuussuunnittelulle, mikä on kantava teema perusteiden luomisen ohella. Suunnitelmaa tarkastellaan jo sen
voimassaolojakson aikana ja tarpeen tullen
päivitetään yhteisten keskustelujen pohjalta.
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Tavoite

toimenpide

aikataulu

Määritellään liiton arvot ja yhdenvertaisuus osana niitä

2018

Yhdenvertaisuus ja syrjinnän
ehkäisy osaksi liiton ja seurojen Osallistetaan seurat mukaan syrjinnän vastaiseen kam2018
toimintakulttuuria
panjaan ja tuodaan sanomaa näkyvästi esille esimerkiksi
sosiaalisen median ja konkreettisten materiaalien avulla
Yhdenvertaisuus ja syrjinnän ehkäisy teemoiksi liiton ja
seurojen toimintasuunnitelmiin ja toimintaan

2018-2019

Luodaan liiton toimintamalli syrjintätapauksiin puuttumiseen

2018-2019

Tuetaan liittotasolta seurojen yhdenvertaisuutta tukevia 2018-2019
hankkeita sekä jaetaan kokemuksia ja viestiä hyväksi
koetuista käytänteistä ja rakenteista muille
Yhdenvertaisuudesta keskusteleminen ja sen arviointi on 2018-2019
osa vuosittain järjestettäviä seuratoimijoiden ja aktiivien Liitopäiviä

Frisbeegolfin harrastaminen ja
tieto esteettömästi saataville

Uudistetaan liiton nettisivut esteettömyys huomioon
ottaen

2018

Tuotetaan liitolle englannin- ja ruotsinkielistä sisältöä

2018-2019

Luodaan ohjeisto frisbeegolfratojen esteettömyyden
2019
huomiointiin sekä tähän pohjautuva esteettömyyssertifikaatti

Yhdenvertaisuustyötä arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti
Ylläpidetään ja luodaan
yhdenvertaisuustyötä tukevia
rakenteita

Levitetään tietoisuutta radoista ja niiden tarjoamista
esteettömistä harrastusmahdollisuuksista

2019

Tuetaan naisten ja tyttöjen frisbeeharrastamista edistävän naisjaoston toimintaa

2018-2019

Arvioidaan ja seurataan yhdenvertaisuussuunnitelman
toimenpiteiden toteutumista

2018-2019

Toistetaan seuratoimijoille suunnattu yhdenvertaisuuskysely

2019

Käynnistetään yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys
tuleville vuosille

2019
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