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SFL tiedottaa 6/2020: Liitopäivät, SM-kisahaut, syysloma ja paljon muuta 

Tervehdys seuran yhteyshenkilö!


Tästä tiedotteesta löydät seuraavat kokonaisuudet:


- Liitopäivien ilmoittautuminen käynnissä 8.10. saakka

- #BeActive ja Euroopan urheiluviikko

- Seurapaitapäivä 29.9.

- SFL hakee järjestäjiä SM-kilpailuille 2021 ja 2022 — viimeinen hakupäivä 30.9.

- Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -raportti julkaistu

- Toiminnanjohtaja syyslomalla 19.-27.9.


Liitopäivien ilmoittautuminen käynnissä 8.10. saakka 

Vuoden 2020 Liitopäivät järjestetään 17.-18.10. Partaharjun toimintakeskuksessa 
Pieksämäellä. Liitopäivät on Suomen frisbeegolfliiton vuosittainen, seuratoimijoille 
suunnattu yhteinen ideointi- ja kehitystapahtuma. 


Viimeinen ilmoittautumispäivä tapahtumaan on torstai 8.10.2020. Jokaisen SFL:n 
jäsenseuran seurakohtainen osallistujakiintiö on 2 osallistujaa. Ilmoittautuminen tapahtuu 
erillisellä lomakkeella.


SFL kustantaa viikonlopun tilat, ruokailut (aamupala, lounas, päivällinen, kahvit ja 
välipalat, iltapala) ja ohjelman. Osallistujat vastaavat kuitenkin itse tapahtuman 
majoituskuluista ja majoituksen varaamisesta (varaukset suoraan Partaharjun 
toimintakeskuksen vastaanottoon).


Lisätietoja tapahtumasta ja linkki ilmoittautumislomakkeelle: https://frisbeegolfliitto.fi/
2020/09/10/ilmoittautuminen-liitopaiville-2020-kaynnissa-8-10-saakka/ 
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#BeActive ja Euroopan urheiluviikko 

Euroopan urheiluviikko (European week of Sport EWoS) on Euroopan komission aloite 
urheilun ja liikunnan edistämiseksi kaikkialla Euroopassa. Sen tavoite on innostaa 
eurooppalaisia olemaan #BeActive säännöllisesti ja liikkumaan omassa arjessaan 
enemmän. Teemaviikkoa vietetään 23.-30. syyskuuta 2020 ympäri Eurooppaa.


Euroopan urheiluviikkoa promotaan erilaisilla oheistapahtumilla kuten kilpailuilla, 
haasteilla, blogeilla, twiiteillä, joihin toivotaan runsasta osanottoa teemaviikon 
aihetunnisteella #BeActive.


Liitto osallistuu #BeActive-viikkoon sosiaalisessa mediassa School Action Dayn 
merkeissä. 


Lisätietoja teemaviikosta: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/beactive-euroopan-urheiluviikko 


Seurapaitapäivä 29.9. 

Olympiakomitean organisoimaa #Seurapaitapäivää juhlitaan tiistaina 29.9. 
Seurapaitapäivänä kaikkia kannustetaan pukemaan töihin, kouluun ja menoihin oman 
seuran pelipaita, verkkarit tai fanipaita – tai muuten vaan sonnustautumaan seuran 
väreihin. Seurapaitapäivän kuvia voi jakaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella 
#seurapaitapäivä #seurasydän ja #seurannimi.


Lisätietoja ja valmista aineistoa Seurapaitapäivän viettoon: https://
www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seurasydan/ 


SFL hakee järjestäjiä SM-kilpailuille 2021 ja 2022 — viimeinen 
hakupäivä 30.9. 

SFL hakee kilpailunjärjestäjiä kuudelle eri frisbeegolfin SM-kisaformaatille vuodelle 2021 
sekä frisbeegolfin SM-kilpailuille (MPO & FPO) vuodelle 2022. Viimeinen hakupäivä on 
30.9.2020.
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Lisätietoja ja linkki hakulomakkeelle: https://frisbeegolfliitto.fi/2020/09/01/sm-
kilpailunjarjestajahakuja-vuosille-2021-ja-2022-kaynnissa/ 


Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -raportti julkaistu 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on julkaissut tutkimuksen, jonka tarkoitus oli 
selvittää, ovatko urheilijat kokeneet tai havainneet seksuaalista tai sukupuoleen 
perustuvaa häirintää viimeisen viiden vuoden aikana urheilutoiminnassa. Frisbeegolfliitto 
sai tutkimusryhmältä myös oman lajikohtaisen osaraporttinsa.


Lisätietoja tutkimustuloksista sekä liiton toimenpiteistä asiaa koskien: https://
frisbeegolfliitto.fi/2020/09/08/hairinta-suomalaisessa-kilpaurheilussa-raportti-julkaistu/ 


Toiminnanjohtaja syyslomalla 19.-27.9. 

Liiton toiminnanjohtaja on syyslomalla aikavälillä 19.-27.9.2020. Loman aikana 
toiminnanjohtajan työtehtäviin kuuluvien akuuttien asioiden osalta (muun muassa 
lisenssiasiat, kilpailuhakemukset) yhteydenottoihin vastaa nuoriso- ja 
koulutuskoordinaattori Leo Piironen (050 330 0685, leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi).


Liiton kaikki yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://frisbeegolfliitto.fi/yhteystiedot/ 
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