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SFL tiedottaa 2/2020: huhtikuun lopun ajankohtaiset asiat 

Tervehdys seuran yhteyshenkilö!


Tästä tiedotteesta löydät seuraavat kokonaisuudet:


- Ajankohtaiset koronavirustiedotteet liiton sivuilla

- SM-viikolla kilpaillaan pituusheiton SM-mitaleista

- Leo Piironen aloittanut nuoriso- ja koulutuskoordinaattorina

- Junioritoiminnan kysely seuroille tulossa viikolla 17

- Aluevastaavat

- Unelmien liikuntapäivä 10.5.

- Katso-tunnisteet poistuvat käytöstä vuoden 2020 lopussa

- Lisätalousarviosta tukea liikunnan ahdinkoon


Ajankohtaiset koronavirustiedotteet liiton sivuilla 

Vallitseva koronavirustilanne vaikuttaa harrastustoimintaan frisbeegolfissa ja muissa 
lajeissa. Liiton koronavirusohjeistusta päivitetään viranomaisten suositusten sekä PDGA:n 
ohjeistuksien mukaisesti. 


Kaikki liiton koronavirusohjeet päivitetään tälle sivulle, joka löytyy myös linkitettynä 
suoraan liiton verkkosivujen etusivulta: https://frisbeegolfliitto.fi/koronavirusinfo/ 


Sivun tuorein päivitysajankohta on kirjattu tekstiosion alkuun. Tiedotan merkittävimmistä 
ohjeistukseen tehtävistä päivityksistä seuran yhteyshenkilöitä myös erikseen.  

SM-viikolla kilpaillaan pituusheiton SM-mitaleista 

SFL on ilmoittautunut ensimmäistä kertaa mukaan SM-viikolle. SM-viikko on urheilun 
monilajitapahtuma, jossa neljän päivän aikana tuhannet urheilijat kilpailevat omien lajiensa 
SM-mitaleista. SM-viikko on järjestetty vuosittain vuodesta 2016 alkaen. 


https://frisbeegolfliitto.fi/koronavirusinfo/
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SFL tuo Salossa 1.-4.7.2021 järjestettävään tapahtumaan toteutettavaksi frisbeen 
pituusheiton SM-kilpailut. Nyt SFL kartoittaa karsintakilpailuiden järjestämisestä 
kiinnostuneita jäsenseuroja ja kilpailunjärjestäjiä eri puolilta Suomea. Tietoa 
kiinnostuneista karsintakilpailun järjestäjistä kerätään erillisen lomakkeen kautta 30.4.2020 
saakka.


Lisätietoja ja linkki lomakkeelle: https://frisbeegolfliitto.fi/2020/04/08/sm-viikolla-2021-
kilpaillaan-pituusheiton-sm-mitaleista/ 


Leo Piironen aloittanut nuoriso- ja koulutuskoordinaattorina 

Leo Piironen on aloittanut SFL:n nuoriso- ja koulutuskoordinaattorin tehtävässä 1.4.2020 
alkaen. Koordinaattoriin voi olla yhteyksissä juniori-, koulutus-, kurssi- ja leiritoimintaan 
liittyvissä asioissa (050 330 0685 / leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi). 


Junioritoiminnan kysely seuroille viikolla 17 

Nuoriso- ja koulutussektorilla työt käynnistetään seuroille järjestettävällä junioritoiminnan 
kartoituksella. Junioritoiminnalla tarkoitetaan junioreille suunnattua ohjattua toimintaa tai 
toimintaa, jossa juniorit on erikseen huomioitu.


Kyselyn avulla kartoitetaan Suomen frisbeegolfiiton jäsenseurojen junioritoimintaa liiton 
visiotyön ja junioritoiminnan kehittämisen tueksi. Lisäksi kyselyn pohjalta on tarkoitus 
lähteä kehittämään juniorityön materiaaleja ja vinkkipankkeja sekä kokoamaan yhteen 
junioritoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita lajitoimijoita. 


Kysely on tarkoitus lähettää jäsenseuroille vastattavaksi viikon 17 aikana.  

Aluevastaavat 

SFL:n aluevastaavien tehtävänä on tukea seura- ja kilpailutoimintaa sekä edistää seurojen 
välistä yhteistyötä. Seurat ja kilpailunjärjestäjät voivat olla suoraan yhteydessä omaan 
aluevastaavaansa, joka toimii yhteistyössä liiton toiminnanjohtajan kanssa. 
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Vuodenvaihteessa aluevastaavien kokoonpanoon on tullut uusia lisäyksiä. 
Ajantasaisimman aluevastaavien kokoonpanon löydät liiton sivuilta: https://
frisbeegolfliitto.fi/aluevastaavat/ 


Unelmien liikuntapäivä 10.5. 

Kaikenlaisen liikkumisen popup-päivää, Unelmien liikuntapäivää, vietetään jälleen 10.5. 
Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi teemapäivä toteutetaan tänä vuonna sosiaalisen 
median kampanjana siten, että ihmisiä innostetaan jakamaan somessa se, miten liikkuvat 
esimerkiksi kotioloissa. 


#unelmienliikuntapäivä – näin olet mukana: 


1. Jaa 10.5. kuvasi tai videosi somessa tunnisteella #unelmienliikuntapäivä. Voit lisätä 
omia aihetunnisteita ja osoittaa tukesi näin esim. seurallesi tai muulle yhteisöllesi 
(esim. PDGA:n lanseeraama #discgolffromhome).


2. Kannusta kaverit, lapset, vanhemmat, isovanhemmat, työkaverit, oppilaat ja kaikki 
muutkin liikkumaan. “Minä liikun näin, miten sinä liikut?“ 


Katso-tunnisteet poistuvat käytöstä vuoden 2020 lopussa 

Muun muassa tulorekisteriin kirjautumisessa käytettävät Katso-tunnisteet poistuvat 
vaiheittain käytöstä tämän vuoden aikana. Katso-tunnistautumista ja Katso-valtuutuksia 
voi käyttää tulorekisterissä vuoden 2020 loppupuolelle saakka. Sen jälkeen käytössä ovat 
vain Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet, joita voi jo nyt hyödyntää. 


Yhdistys voi Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa valtuuttaa toisen hoitamaan yhdistyksen 
asioita, jos yhdistys on rekisteröinyt nimenkirjoitusoikeudellisen henkilötunnuksen 
yhdistysrekisteriin.


Lisätietoja Suomi.fi-valtuuksista: https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/
yrityksen-tai-yhteison-puolesta-asiointi 
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Tulorekisterin tiedote asiasta: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/tietoa-
tulorekisteristä/ajankohtaista/uutiset/katso-tunnisteita-ja--valtuutuksia-voi-kayttaa-
vuoden-2020-loppupuolelle/ 


Lisätalousarviosta tukea liikunnan ahdinkoon 

Valtion lisätalousarvioesityksessä esitetään koronaviruspandemian vuoksi vaikeuksiin 
ajautuneelle seura- ja järjestökentälle sekä liikunnan koulutuskeskuksille noin 20 
miljoonan euron tukea. Seuratoiminnan tukeen on tästä tarkoitus ohjata yhteensä 11 
miljoonaa euroa.


Lisätietoja Olympiakomitean tiedotteesta: https://www.olympiakomitea.fi/2020/04/08/
lisatalousarviosta-tukea-liikunnan-ahdinkoon/ 


Seuratiedotteet liiton nettisivuilla 

Toimitamme jäsenseuroillemme seuratiedotteita noin kerran kuussa sähköpostitse 
seurojen yhteyshenkilöille. Tiedotteet kerätään myös Seuratoiminta-valikon alle kohtaan 
”Seuratiedotteet” liiton nettisivuilla. Jaattehan tietoa ajankohtaisista asioista eteenpäin 
seurassanne aktiivisesti.


Mikäli toivotte seuratiedotteita toimitettavaksi jatkossa eri osoitteeseen, päivittäkää 
yhteystieto liiton toiminnanjohtajalle (toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi).
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