
Missio 
Suomen frisbeegolfliitto ry:n (SFL) tarkoituksena on edistää ja levittää frisbeegolfin harrastusta, 
kohottaa jäsenkuntansa fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä. 
Lisäksi tarkoituksena on edistää frisbeegolfia kilpa- ja huippu-urheilun sekä harrasteliikunnan 
muotona ja omaehtoista fyysistä aktiivisuutta lajin parissa.


SFL edistää frisbeegolfin yhdenvertaista harrastamista ja sitä, että kynnys harrastuksen 
aloittamiseen olisi mahdollisimman matala. Tarkoituksena on toimia siten, että lajin parissa on 
mahdollisuus saada monenlaisia elämyksiä — pelaajana, ohjaajana ja seuratoimijana.


SFL toimii valtakunnallisesti. Liiton jäseniä ovat frisbeegolfseurat ja -jaostot eri puolilla Suomea. 


Arvot 
Arvojen määrittelyn taustana ovat lajin säännöt sekä harrastaja- ja seurakyselyt. 


Frisbeegolfyhteisössä toimimisen perusperiaatteita ovat yhdenvertaisuus, syrjinnän ehkäisy ja 
kaikkien tasavertainen huomioon ottaminen. Lajia voi harrastaa niin yksin kuin ryhmässäkin, ja 
suurin osa harrastuspaikoista on kaikille avoimia ja ilmaisia. Eritasoiset, -ikäiset ja -taustaiset ovat 
tervetulleita nautimaan frisbeegolfin pelaamisesta. Muiden kunnioittaminen ja kannustaminen on 
oleellinen osa lajikulttuuria. 


Lajin kattojärjestön Professional Disc Golf Associationin (PDGA) frisbeegolfarin koodiin kuuluu 
kolme kokonaisuutta: 


1. Pelaa fiksusti 

2. Kunniota rataa 

3. Edusta lajia, ole positiivinen ja vastuullinen sekä opeta muita.


Harrastajakyselyssä kartoitettiin harrastajille tärkeimpiä asioita frisbeegolfarina:


- 82 % Frisbeegolfin lajitaitojen kohottaminen

- 80 % Yhdessäolo ja sosiaalisuus

- 70 % Liikkuminen luonnossa

- 55 % Terveyden edistäminen ja hyvinvointi

- 42 % Kilpailullisuus ja kilpailumenestys


Seurakyselyssä seurat valitsivat vaihtoehdoista mielestään seuran toimintaa ja tavoitteita 
parhaiten kuvaavia asioita:


- 77 % Yhdessäolo ja sosiaalisuus 

- 73 % Lajin edistäminen, muiden opettaminen ja ohjaus 

- 61 % Lajitaitojen kohottaminen 

- 60 % Lajin olosuhteista huolehtiminen 

- 56 % Yhdenvertaisuus, avoin toiminta kaikille 


Niin lajisäännöissä ja -etiketissä kuin kyselyaineistoissakin korostuvat halu kehittyä pelaajana, 
oppia lajitaitoja ja opettaa niitä muille sekä yhdessäolo ja sosiaalisuus. 


Näiden teemojen pohjalta liiton arvoja ovat:  

- Yhteisöllisyys: Muiden opettamisen ja lajikulttuurin levittämisen merkitys, yhteisöllisyyden 
vaaliminen ja yhdessä toiminnan kehittäminen 

- Yhdenvertaisuus: Matalan kynnyksen laji, kanssapelaajien ja -toimijoiden kunnioitus 



- Vastuullisuus: Yhteiset säännöt ja etiketti, läpinäkyvyys toiminnassa, liikunnan eettisiin arvoihin 
ja urheilun reilun pelin sääntöihin sitoutuva toiminta 


Visio ja strategiset valinnat 
Visiossa 2030 tavoitellaan seuraavaa tilaa:


SFL:n tavoitteena on edistää frisbeegolfia harrastuksena sekä sen kautta toimia myös 
urheiluyhteisön yhteisten strategisten tavoitteiden eteen. Frisbeegolf on matalan kynnyksen 
liikkumismuoto, joka on omiaan edistämään eri väestöryhmien fyysistä aktiivisuutta ja terveyttä. 
SFL on tunnettu ja tunnustettu toimija suomalaisella liikunta- ja urheilukentällä sekä 
kansainvälisessä frisbeegolfyhteisössä. 


SFL edistää erilaisia mahdollisuuksia tutustua lajiin ja löytää sen pariin omaehtoisesti tai 
yhteisöjen kautta. Eri puolilla Suomea on tarjolla monipuolisia, yhteisöllisiä ja yhdenvertaisia tapoja 
harrastaa, liikkua ja kehittyä frisbeegolfin parissa. 

Liitolla on oleellinen rooli yhdessä jäsenseurojen kanssa levittää kasvavan harrastajakunnan 
keskuudessa tietoisuutta frisbeegolfarien yhteisestä etiketistä ja vastuullisuudesta. 


Lisäksi SFL on toimija, joka mahdollistaa lajin parissa mahdollisuudet kehittyä huipulle pelaajana, 
ohjaajana ja seurana. Liitto pitää huolta siitä, että näillä eri sektoreilla toimiville on tarjolla 
tietotaitoa sekä rakenteita, joiden kautta osaaminen leviää käytännön toimintaan. 


Toiminnan kehittämiseksi on tehty strategisia valintoja, jotta päästään kohti visiota. Strategiset 
valinnat on jaettu lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. 


Strategisia valintoja visiokaudella ovat: 

- Lapsi- ja nuorisotoiminta, kouluyhteistyö

- Seuratoiminta ja liiton tukitoimet

- Yhdenvertaisuus

- Huippu-urheilu ja media


Strategisia tavoitteita tarkastellaan vuosittain liiton kokousten yhteydessä sekä osana vuosittaisia 
toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia. Kullekin strategiselle osa-alueelle on määritelty lyhyen ja 
pitkän aikavälin tavoitteita. Vuosittaiset toimintasuunnitelmat konkretisoivat strategiaa ja jakavat 
sitä pienempiin osatavoitteisiin. Strategia toimii liiton toimintaa ohjaavana ylemmän tason 
ohjenuorana.


Lapset, nuoret ja kouluyhteistyö 
Taustaa 

Yksi vuoden 2022 vision painotusalueista oli junioritoiminta. Vuonna 2012 tavoitteeksi asetettiin, 
että vuonna 2022:


”Frisbeegolf on lasten ja nuorten suosikkiharrastus. Kaikkialla Suomessa järjestetään kursseja ja 
ohjattuja harjoituksia. Frisbeegolf on suosittu ja haluttu koululiikuntamuoto.”


Vuonna 2019 toteutetussa seurakyselyssä 69 % vastaajista kertoi, että seuraan kuuluu 
junioripelaajia eli 18-vuotiaita tai sitä nuorempia pelaajia. Selvityksen mukaan kaikissa seuroissa 
juniorit eivät kuitenkaan osallistu aktiivisesti seuran toimintaan. Haasteeksi junioritoiminnan 
käynnistämisessä koettiin konkreettisten vinkkien ja välineiden sekä tekijöiden puute. 


Ohjattuja, erityisesti junioreille suunnattuja harjoituksia on järjestetty 22 % vastaajien seuroista. 
Muuhun lasten ja nuorten liikunnan järjestämiseen (esim. kouluissa) on osallistuttu 50 % 
vastaajien seuroista. Vastaajista 67 % ilmoitti, että oman toimialueen koulut ovat itse olleet 



yhteyksissä seuraan, ja pyytäneet lajiopastusta. 78 % vastaajista kertoi seuran toimialueella 
sijaitsevan kouluja, joista vähintään yhdellä on oma frisbeegolfratansa. 


Vuonna 2015 Suomen frisbeegolfiiton koulutustyöryhmä järjestäytyi jaostoksi ja otti nimekseen 
Suomen frisbeegolfkouluttajat, SFK. Perustamisensa jälkeen SFK on valmistellut 
ohjaajakoulutusmateriaalit ja koulutusrakenteen sekä vastannut ohjaajakoulutuksen järjestelyistä. 
Vuosina 2015-2018 ensimmäisen tason ohjaajakoulutuksen on suorittanut yhteensä 213 ja toisen 
tason koulutuksen 38 henkilöä. Erityisesti toisessa ohjaajakoulutuksessa painotuksena on lasten 
ja nuorten ohjaaminen.


Nykytila tiivistetysti 

Lapsi- ja nuorisotoiminnan kehittäminen on syytä edelleen pitää vision painopistealueena. 
Nykytilanteen tarkastelun perusteella toimintaa edistämään kaivataan erityisesti erilaisia 
materiaaleja, vinkkejä, välineitä ja muita resursseja. 


Ohjattuja junioriharjoituksia järjestetään satunnaisesti, ja aktiivisuus vaihtelee suuresti seuroittain. 
Koulut ovat suhteellisen ahkerasti yhteyksissä seuroihin lajiopastuksen tiimoilta. Liitto on 
käynnistänyt varustekassitoiminnan, jossa jäsenseuralla on mahdollisuus hakea käyttöönsä 
materiaaliavustusta esimerkiksi demotuntien pitämiseen. Ohjaajakoulutuksia järjestetään 
vuosittain. 


Visio 2030 

Tavoite: Frisbeegolfiin tutustuminen on eri puolilla Suomea mahdollista seurojen vakiintuneen 
junioritoiminnan sekä toimivan kouluyhteistyön avulla.


- Lyhyen aikavälin tavoitteena on luoda konkreettisia toimintamalleja, joiden avulla 
junioritoiminnan aloittamista ja järjestämistä voidaan helpottaa SFL:n jäsenseuroissa sekä lisätä 
kouluyhteistyötä. 

- Pitkän aikavälin tavoitteena on vakiinnuttaa junioritoiminnan ja kouluyhteistyön muotoja eri 
puolilla Suomea. Pitkän aikavälin tavoitetta kohti etenemistä mitataan tarkastelemalla 
junioritoimintaa järjestävien tahojen määrää, kattavuutta eri puolilla Suomea sekä toiminnan 
säännöllisyyttä.


Seuratoiminta 
Taustaa 

Vuonna 2012 vision painopisteiksi asetettiin seuraavanlaisia tavoitteita:


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


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


SFL:n jäsenseurojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti vuodesta 2012. Heinäkuussa 2019 
SFL:llä on yhteensä 161 jäsenseuraa, kun taas vuoden 2012 lopussa seuroja oli 35. Jäsenseuroja 
sijaitsee yhteensä 117 eri kunnassa. SFL:n jäsenseura löytyy näin ollen hieman yli joka 
kolmannesta suomalaiskunnasta. Alueellisesti eniten seuroja on Etelä-Suomessa.


Vuonna 2019 toteutetun seurakyselyn perusteella seurojen aktiivisinta perustoimintaa on viikko-, 
pari tai muiden vastaavien matalan kynnyksen kilpailuiden järjestäminen. 94 % vastaajista kertoi, 
että seurassa on järjestetty tällaista toimintaa viimeisen kahden vuoden aikana. 90 % vastaajista 
ilmoitti seuran osallistuneen frisbeegolfradan valvontaan ja hoitoon. Lisäksi suurin osa seuroista 
on järjestänyt lajiopastusta aikuisväestölle (esim. tykytoiminta), järjestänyt PDGA-sanktioidun 



kilpailun tai osallistunut frisbeegolfradan suunnitteluprojektiin. 3 % seurakyselyn vastaajista 
ilmoitti, ettei heidän seuransa ole järjestänyt viimeisen kahden vuoden aikana mitään palveluita tai 
toimintaa.


Vuonna 2012 liitolla oli osa-aikainen työntekijä. Vuonna 2019 liiton henkilöstöresurssi koostuu 
yhdestä kokoaikaisesta työntekijästä. Vapaaehtoisten toimijoiden määrän voi päätellä kasvaneen 
jäsenseurojen ja jäsenmäärän kasvun myötä. Lisäksi aluetasolla seurojen toimintaa tukevat 
aluevastaavat. Seurakyselyyn vastanneet antoivat liiton toiminnasta ja palveluista keskimäärin 
hyvät arvosanat. Liiton toiminta yleisesti sai asteikolla 1-5 keskiarvon 3,8. Liiton hallinnon, johdon 
ja päätöksenteon, työntekijän sekä viestinnän ja erilaisten ohjemateriaalien keskiarvosanat olivat 
asteikolla 1-5 välillä 3,4-3,9.


SFL:n jäsenten, frisbeegolfseurojen ja -jaostojen, työn tukeminen on edelleen tärkeä strateginen 
painopiste. Seurojen määrän lisäämisen sijasta ensisijaisena tavoitteena tulisi kuitenkin jatkossa 
olla panostaminen seurojen toiminnan ja sen kehittämisen tukemiseen.


Nykytila tiivistetysti 

Seurojen vakiintunut ja säännöllinen toiminta painottuu erityisesti matalan kynnyksen 
kilpailutoimintaan sekä olosuhdetyöhön ja aikuisten lajiopastusten järjestämiseen. Tämä 
paikallistason toiminta on tärkeää. Kansallinen kilpailutoiminta on kasvanut vuosi vuodelta. Myös 
liiton jäsenseurojen yhteenlaskettu jäsenmäärä on kasvanut vuosi vuodelta. 


Seurat ovat seurakyselyn perusteella myös kiinnostuneita kehittämään omaa toimintaansa ja 
järjestämään uusiakin aktiviteetteja. Liiton toiminnassa kyky tukea seurojen toimintaa on 
jatkossakin tärkeä kehityskohta. Liiton resurssit ovat vakiintuneet, ja liitolla on yksi kokopäiväinen 
työntekijä.  


Visio 2030 

Tavoite: SFL:n jäsenseurojen on mahdollista kehittää systemaattisesti omaa toimintaansa liiton 
tukitoimien, koulutuksen ja luomien rakenteiden avulla. 


- Lyhyen aikavälin liiton tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia seuratoiminnan tukirakenteita ja 
-toimia sekä rakentamalla uusia tukimuotoja, luomalla esimerkiksi mahdollisuus osallistua 
seuran kehitysohjelmaan (mm. Olympiakomitean kehittämä Tähtiseurat-laatuohjelma). 

- Pitkän aikavälin tavoitteena on vakiintunut ja aktiivinen frisbeegolftoiminta eri puolilla Suomea. 
Mittarina on seuratoiminnan levinneisyys, toiminnan vakiintuneisuus, monipuolisuus ja määrä. 
Laadullisesti tavoitetta mitataan tarkastelemalla seurojen toiminnan monipuolisuutta (esim. 
kohderyhmät juniorit, aikuisikäiset, masterit, harraste/kilpa jne) ja määrää.


Yhdenvertaisuus 
Taustaa 

Visiossa 2022 asetettu tavoite oli:


”Naiset ja tytöt harrastavat ja pelaavat frisbeegolfia siinä missä miehetkin.”


Naispelaajien määrä on kasvanut tasaisesti. Esimerkiksi jäsenmäärän tarkastelussa naisten määrä 
on kasvanut vuodesta 2012 lähtien vuosi vuodelta. Poikkeuksen kasvulle asettaa vuosi 2018, 
jolloin jäsenrekisteriuudistus vaikutti liiton jäsenmääriin kokonaisuudessaan. Naisten osuus koko 
harrastajamäärästä on kuitenkin edelleen huomattavasti pienempi kuin miesharrastajien. 
Seurakyselyn mukaan 98 % vastaajista kokee, että tytöillä ja pojilla on kuitenkin yhtäläiset 
mahdollisuudet harrastaa seurassa. 54 % vastaajista puolestaan ilmoitti, että seuran 
johtotehtävissä on sekä naisia että miehiä.




Nais- ja tyttötoiminnan edistäminen on tärkeä tavoite myös uudella alkavalla visiokaudella. Liiton 
tavoitteena yleisesti on, että harrastajille esimerkiksi iästä, sukupuolesta tai taustasta riippumatta 
on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia tutustua lajiin ja harrastaa. 


Tämän ohella visiokaudella on tärkeää vakiinnuttaa yleisempää yhdenvertaisuustyötä. Liiton 
historian ensimmäinen yhdenvertaisuussuunnitelma vahvistettiin keväällä 2018. Suunnitelmassa 
tavoitteiksi asetettiin yhdenvertaisuusteemojen saattaminen osaksi liiton ja seurojen 
toimintakulttuuria, esteettömyys sekä yhdenvertaisuustyön rakenteiden, seurannan ja arvioinnin 
systematisointi. Yhdenvertaisuussuunnitelma on toiminut myös pohjana liiton arvojen määrittelylle 
ja vision uudistamiselle.


Myös tulevina vuosina yhdenvertaisuustyötä on suunniteltava, toteutettava ja arvioitava 
säännöllisesti. 


Nykytila tiivistetysti 

Liitolla on voimassaoleva yhdenvertaisuussuunnitelma. Lajin vahvuus on erityisesti sen matala 
aloituskynnys esimerkiksi kustannusnäkökulmasta.  
 
Keskeisimmiksi kehitystarpeiksi yhdenvertaisuuskartoituksien näkökulmasta ovat nousseet sen 
sijaan soveltava liikunta ja vammaisurheilu sekä toimintamallien luominen syrjinnän ehkäisemiseen 
sekä syrjintätapausten selvittämiseen. 


Naisjaosto tekee tärkeää työtä nais- ja tyttöharrastamisen edistämiseksi. Naisharrastajien määrä 
on kasvanut vuosittain, mutta on yhä huomattavasti pienempi kuin miesten. 


Visio 2030 

Tavoite: Nais- ja tyttöharrastajien määrä ja osuus harrastajakunnasta on kasvanut vuosi vuodelta. 
Liiton yhdenvertaisuustyötä on toteutettu suunnitelmallisesti ja työn tulokset ovat mitattavissa. 
Frisbeegolf on tunnettu yhdenvertaisena ja kaikille helposti lähestyttävänä liikkumismuotona 
esimerkiksi iästä, sukupuolesta tai taustasta riippumatta. 


- Lyhyellä aikavälin tavoitteet perustuvat kahden vuoden välein laadittaviin 
yhdenvertaisuussuunitelmiin. Suunnitelmien toteutumista seurataan vuosittain. Naistoiminta on 
kiinteä osa yhdenvertaisuussuunnittelua ja -toimintaa. 

- Pitkällä aikavälillä naisharrastajien osuus koko harrastajakunnasta on kasvanut. Tavoitetta 
mitataan jäsentilastoilla. Yhdenvertaisuussuunnittelu on säännöllistä ja seurattua myös pitkällä 
aikavälillä. Harrastajille on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia tutustua lajiin ja harrastaa esimerkiksi 
iästä, sukupuolesta tai taustasta riippumatta. 


Huippu-urheilu ja media 
Taustaa 

Visiossa 2022 tavoitteeksi asetettiin:


”Suomesta tulee maailman parhaat frisbeegolfin pelaajat. Frisbeegolf saa mediassa laajaa 
huomiota siinä missä muukin huippu-urheilu. Liitto tukee ratojen rakentamista ja niiden laadun 
kehittämistä.”


SFL:n huippu-urheilutoiminta on konkretisoitunut entisestään viimeisten vuosien aikana. Vuonna 
2018 liittoon perustettiin huippu-urheiluyksikkö, jonka tavoitteena on kerätä yhteen lahjakkaita 
pelaajia sekä tukea heidän kasvuaan huippu-urheilijoiksi. 


Yhdysvallat on vuonna 2019 edelleen lajin hallitsijamaa, jos tarkastellaan maailman rating-tilastoja. 
Esimerkiksi suomalaissijoitukset rating-tilastoissa ovat vuosien mittaan kuitenkin parantuneet. 



Esimerkiksi vuonna 2020 maailman rating-tilaston avoimen luokan TOP30-joukosta löytyi yksi 
suomalaisnimi. Vuonna 2018 avoimessa luokassa TOP30-joukossa oli kaksi pelaajaa sekä naisten 
avoimessa luokassa kaksi pelaajaa TOP10-listalla. Kokonaisuudessaan, esimerkiksi 
arvokisamenestyksen pohjalta, voi Suomea pitää lajissa Euroopan kärkimaana. 


Mediassa laji huomioidaan pääosin yksittäisten kilpailuiden ja saavutusten kautta. 
Frisbeegolfratojen määrä on kasvanut huomattavasti vuodesta 2012. Vuonna 2012 ratoja oli noin 
300 kiinteää rataa, kun taas elokuussa 2019 vastaava luku on jo arviolta 680 kappaletta. 


Tulevaisuudessa tärkeää on vakiinnuttaa liiton talentti- ja valmennusryhmätoiminta sekä luoda tätä 
kautta rakennetta frisbeegolfarin polulle kohti maailman huippua. Liitto tukee lahjakkaiden 
pelaajien kehitystä maailman huipulle eritoten ryhmätoiminnan ja -valmennuksen kautta. 
Tavoitteena on edistää tietotaitoa ja sen kautta huipulle valmentautumisen laatua. Tarkoituksena 
on tukea pelaajien kokonaisvaltaista kasvua ja urheilijan arkea. 


Liiton erilaisista hankkeista  - myös huippu-urheilusta - on viestittävä aktiivisesti ja toimintaa 
nostettava esille mediaan koko laajuudeltaan.


Nykytila tiivistetysti 

Liiton valmennusryhmätoiminta on käynnistetty. Suomessa on paljon kehittyviä pelaajia, ja 
Suomea voi pitää kisamenestyksen näkökulmasta Euroopan parhaana frisbeegolfmaana. 


Lajin medianäkyvyys painottuu uutisointiin eri kilpailuista. Suomessa on yli 650 kiinteää 
frisbeegolfrataa. Keskimääräinen harrastuspaikalle kuljettu matka on 3,7 kilometriä.


Visio 2030 

Tavoite: Liiton valmennus- ja kilpailutoiminta on vakiintunut. Vakiintunut valmennus- ja 
talenttiryhmätoiminta tukee pelaajien kehitystä maailman huipulle. Frisbeegolfista eri muodoissaan 
(huippu-urheilu, kilpailutoiminta, harraste) viestitään mediassa aktiivisesti. SFL on tunnettu ja 
tunnustettu toimija suomalaisella liikunta- ja urheilukentällä sekä kansainvälisessä 
frisbeegolfyhteisössä. 


- Lyhyen aikavälin tavoitteena on vakiinnuttaa liiton valmennusryhmä- ja talenttitoimintaa. Laji on 
aktiivisesti ja säännöllisesti esillä mediassa. 

- Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda pidemmän jakson rakenne, jossa pelaaja kasvaa 
seuratoiminnasta talenttitoiminnan kautta maailman huipulle, ns. frisbeegolfarin polku). 
Tavoitetta mitataan toimintaan, kuten leirityksiin, osallistuvien pelaajien määrän sekä arvokisa- 
ja rating-tilastojen pohjalta. SFL on vaikuttava toimija suomalaisella liikunta- ja urheilukentällä 
sekä kansainvälisessä frisbeegolfyhteisössä. 
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