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1. YLEISTÄ

1.1. Liiton tarkoitus

Suomen frisbeegolfliitto ry on perustettu vuonna 1998. 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 kokopäiväisiä työntekijöitä johtamaan toimintaa

1.2. Liiton jäsenet ja harrastajat

Vuoden 2020 lopussa Suomen frisbeegolfliitolla oli 170 jäsenseuraa (kasvua edellisvuodesta +7
%), joissa henkilöjäseniä oli 6 488 (kasvua edellisvuodesta 16 %). Naisia SFL:n jäsenenä oli
429 (+4 %). Juniorijäseniä oli 849 (+71 %). Jäsenmäärän kehitys vuosina 2009-2020 on esitelty
kuviossa 1. Vuoden 2009 sukupuolijakauma ei ole tiedossa.

Vuonna 2020 liiton kilpailulisenssin hankki 2 965 henkeä (kasvua edellisvuodesta 3 %).



Lisää tilastoja ja lukuja on julkaistu liiton kotisivuilla osoitteessa:
https://frisbeegolfliitto.fi/tilastoja-ja-lukuja/

1.3. Vuosikokoukset ja hallinto

Liiton sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 15.6.2020 Helsingissä sekä etäyhteyksien
välityksellä. Alun perin kevätkokous oli tarkoitus järjestää 29.3.2020, mutta kokousta siirrettiin
koronapandemian vuoksi myöhäisempään ajankohtaan. Kevätkokouksessa käytiin läpi
sääntömääräiset asiat sekä hyväksyttiin liiton kurinpitosäännöt ja muutoksia toimintasääntöihin.
Liiton syyskokous järjestettiin 18.10.2020 Pieksämäellä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi
kokouksessa hyväksyttiin päivitetty versio liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta
vuodelle 2021.

Liiton puheenjohtajana toimi Ari Penttala vastuualueinaan yhdenvertaisuus, yhteistyö muiden
järjestöjen ja jäsenseurojen kanssa, julkaisutoiminta, avoimien luokkien SM-kilpailut,
joukkuefrisbeegolfin SM-kilpailut, vision mukaisen toiminnan kehittäminen ja valtionavustuksen
hakemisen ja selvityksen koordinointi sekä antidopingasiat.

Varapuheenjohtajana toimi Laura Heikkilä. Heikkilän vastuualueina hallituksessa olivat
naisjaosto, junioritoiminta, masteritoimikunta, koulutusjaosto ja messut.

https://frisbeegolfliitto.fi/tilastoja-ja-lukuja/


Hallituksen sihteerinä toimi hallituksen ulkopuolelta toiminnanjohtaja Anniina Ihamäki.

Hallituksen muita jäseniä olivat:

● Tapani Aulu, vastuualueinaan sääntöasiat ja kannanotot sääntöihin,
maajoukkuetoiminta, pro-tour, avoimien luokkien SM-kilpailut sekä
PDGA-maakoordinaattorin.

● Markku Kivelä, vastuualueinaan junioreiden SM-kilpailut, amatöörien SM-kilpailut,
paririsbeegolfin SM-kilpailut ja Amateur Series -kilpailut

● Juha Kytö, vastuualuinaan Liitopäivät ja IT-järjestelmät
● Mikko Wikman, vastuualueinaan aluevastaavatoiminta, erilliskilpailut ja PDGA-liigat

sekä AM-tourit
● Petri Anttiroiko, vastuualueinaan Mastereiden SM ja sekaparifrisbeegolfin SM,
● Rahastonhoitajana hallituksen ulkopuolelta toimi Dennis Barman.

Vuoden 2020 aikana liitossa työskentelivät kokopäiväinen toiminnanjohtaja sekä osa-aikainen
nuoriso- ja koulutuskoordinaattori. Toiminnanjohtajana toimi Anniina Ihamäki.
Toiminnanjohtajan keskeisiin työtehtäviin kuuluivat seura- ja kilpailutoiminnan tuki ja
koordinointi, tiedottaminen ja media-asiat, sponsoriyhteistyö, hankevalmistelu, hallinnolliset
asiat sekä muut järjestön toiminnan juoksevat asiat. Liiton toinen työntekijä, nuoriso- ja
koulutuskoordinaattori, Leo Piironen, aloitti työssään huhtikuussa 2020. Koordinaattorin
työtehtäviin kuuluivat frisbeegolfin nuoriso-, koulutus- ja valmennustoiminnan kehittäminen.

1.4. Visio

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 edistää erilaisia mahdollisuuksia tutustua lajiin ja löytää sen pariin omaehtoisesti tai
yhteisöjen kautta.Tavoitteena on olla 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.

Liiton visiossa 2030 on määritelty neljä painopistealuetta:

- Lapsi- ja nuorisotoiminta, kouluyhteistyö
- Seuratoiminta ja liiton tukitoimet
- Yhdenvertaisuus
- Huippu-urheilu ja media

Lapsi- ja nuorisotoiminnan sekä kouluyhteistyön saralla lyhyen aikavälin tavoitteena on vision
mukaisesti konkreettisten toimintamallien luominen juniori- ja koulutoiminnan järjestämiseen.



Vuonna 2020 liitto otti isoja harppauksia eteenpäin tämän tavoitteen saavuttamiseksi, kun
osa-alueelle palkattiin ensimmäistä kertaa oma, osapäiväinen työntekijänsä. Vuonna 2020
nuoriso- ja koulutuskoordinaattori laati muun muassa kattavan junioritoiminnan kyselyn liiton
jäsenseuroille, valmisti seuroille tukimateriaalin frisbeegolfin tekniikkakoulun ohjaamiseen,
pilotoi frisbeegolfin opettajakoulutusta sekä uudisti liiton ohjaajakoulutusta.

Toisen strategisen valinnan, seuratoiminnan ja liiton tukitoimien osa-alueella tavoitteena on, että
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 rakentaa uusia
tukimuotoja. Vuonna 2020 seuroille jaettiin tietoa erilaisista tukimuodoista ja -koulutuksissa
seuratiedotteiden välityksellä, laadittiin toimintaohjeita esimerkiksi häirintätapausten käsittelyyn
ja koronapandemian aikaiseen toimintaan sekä järjestettiin perinteiset seuratoimijoiden
Liitopäivät. Lisäksi vuoden 2020 lopulla käynnistettiin valmistelut, joiden tavoitteena oli liittyä
Olympiakomitean Tähtiseura-laatuohjelmaan mukaan vuoden 2021 aikana.

Yhdenvertaisuuden edistämisen lyhyellä aikavälin tavoitteet perustuvat kahden vuoden välein
laadittaviin yhdenvertaisuussuunitelmiin. Vuoden aikana seuroille viestittiin erilaisista
yhdenvertaisuuteen ja häirinnän ehkäisyyn liittyvistä koulutuksista, luotiin uusia ohjeistuksia
häirintä- ja syrjintätapausten käsittelyyn sekä uudistettiin liiton toiminta- ja kurinpitosäännöt.
Yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitettiin SUEKin Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa
-tutkimuksen pohjalta. Liiton naisjaosto jatkoi toimintaansa kiinteänä osa
yhdenvertaisuussuunnittelua ja -toimintaa. Lisäksi vuoden aikana muun muassa aloitettiin
soveltavan liikunnan hankkeen suunnittelu Soveltava Liikunta SoveLi ry:n kanssa.

Huippu-urheilun ja median alalla lyhyen aikavälin tavoitteena on vakiinnuttaa liiton
valmennusryhmä- ja talenttitoimintaa. Tavoitteena on myös pitää lajia aktiivisesti ja
säännöllisesti esillä mediassa. Vuoden 2020 aikana liiton tuore nuoriso- ja
koulutuskoordinaattori suunnitteli ja avasi uuden, lajin huippulupauksille suunnatun
junioriakatemiatoiminnan. Akatemiatoiminnan on tarkoituksena toimia ensimmäisenä liiton
tukiaskelmana frisbeegolfarin polulla kohti lajin kansainvälistä kärkeä. Medialle liitto lähetti
vuoden aikana erityisesti kilpailutoimintaa koskevia tiedotteita. Koronapandemian aikana laji oli
aktiivisesti esillä mediassa.

2. VASTUULLISUUS

Suomen Olympiakomitea lanseerasi vuoden 2020 alussa urheiluyhteisön yhteisen
vastuullisuusohjelman. SFL on Olympiakomitean jäsenenä sitoutunut yhteisiin
vastuullisuustavoitteisiin ja pyrkii edistämään ohjelman toteutumista kaikessa toiminnassaan.



2.1. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja turvallinen toimintaympäristö

Vuoden 2020 aikana yhdenvertaisuustyötä jatkettiin vuonna 2019 päivitetyn
yhdenvertaisuussuunnitelman viitoittamalla tavalla. Vuoden aikana liiton edustaja osallistui
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n ja kunnallisen toimijan kanssa toteutettavaan esteettömän
frisbeegolfradan pilotointiprojektiin. Projekti eteni vuonna 2020 aktiiviseen
suunnitteluvaiheeseen ja pilotin rakennusvaihe alkaa keväällä 2021 Vihdin kunnan
toteuttamana. Tämän projektin rinnalla on rakennettu esteettömien ratojen arviointijärjestelmää,
ja vuoden 2021 on tarkoitus tehdä ensimmäiset rata-arvioinnit tämän pohjalta. Vuonna 2020
tehtiin jo VAU:n kanssa alustavia arviointikäyntejä esteettömyyteen panostaneilla radoilla
pohjamateriaalin saamiseksi

Vuoden aikana liitossa laadittiin syrjintä- ja häirintätapausten käsittelyä koskeva toimintaohje,
jota noudatetaan tilanteissa, joissa liittoon raportoidaan esimerkiksi jäsenseuran toimintaa
koskevasta tapauksesta. Samassa yhteydessä liiton verkkosivujen Yhdenvertaisuus ja
häirinnän ehkäisy -osiota päivitettiin. Sivustolle on koottu seurojen käyttöön toimintamalli
syrjintä- ja häirintätapausten käsittelyyn seuran sisällä, tietoa Et ole yksin -palvelusta sekä
muuta tukimateriaalia yhdenvertaisuuden edistämiseen. Vuonna 2020 liitolla oli myös erikseen
nimetyt vastuuhenkilönsä yhdenvertaisuus- ja häirintäasioissa. Vastuuhenkilöinä toimivat liiton
puheenjohtaja Ari Penttala ja toiminnanjohtaja Anniina Ihamäki. Lisäksi seuroille jaettiin
seuratiedotteissa ja nettisivuilla tietoa Häirintävapaa urheilu -koulutuskiertueesta ja
-verkkokoulutuksista.

Toimintavuoden aikana liiton henkilöstö osallistui Olympiakomitean Vastuullinen valmentaja
-verkkokoulutuksen sparraustilaisuuksiin sekä päivitti liiton ohjaajakoulutusjärjestelmän sisältöjä
kattamaan paremmin turvallisen ilmapiirin luomisen. Liitto päivitti kevätkokouksessa 2020
toimintasääntönsä sekä vahvisti uudet kurinpitosäännöt. Säännöt ja määräykset
ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.

Liitto aloitti yhteistyön Soveltava Liikunta Soveli ry:n kanssa ja haki liikunnan tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden kehittämishankkeeseen erityisavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Erityisavustus myönnettiin joulukuussa 2020 ja hanketyö aloitettiin. Hanke toteutetaan vuoden
2021 aikana. Hankkeen tavoitteena on yhdenvertaisuuden ja matalan kynnyksen
frisbeegolfharrastamisen edistäminen kansalaistoiminnassa.

Lisäksi liiton yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2020-2021 tehtiin päivityksiä Suomen urheilun
eettisen keskuksen SUEKin julkaiseman Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -raportin
pohjalta. Vuoden 2019 joulukuussa liitto lisenssipelaajineen otti osaa SUEK ry:n selvitykseen
seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa.
Selvityksen tulokset julkaistiin syyskuussa 2020. Frisbeegolfliiton lisenssipelaajien joukosta



kyselyyn saatiin yhteensä 199 vastausta (vastausprosenssi 7). Vastausprosentti oli matala, joten
osaraportin mukaan lajikohtaisia tuloksia tulee pitää suuntaa-antavina, eikä tulosten perusteella
ei voi tehdä koko lajia koskevia suoria yleistyksiä.

Frisbeegolfin osatutkimusraportista ilmeni, että vastaajista 28 % oli viimeisen viiden vuoden
aikana kokenut urheilutoiminnassa seksuaalista häirintää. Naisista häirintää oli kokenut 54 % ja
miehistä 22 %. Seksuaalisen häirinnän muodoista yleisimpiä frisbeegolfissa olivat yleisempi
häiritsevä puhe (47 vastaajaa) sekä sanallinen seksuaalinen häirintä (16 vastaajaa).

Naisvastaajista 59 % oli kokenut puolestaan sukupuolista häirintää. Eniten koettuja
sukupuolisen häirinnän muotoja frisbeegolfin osatutkimuksessa olivat ominaisuuksien vähättely
tai kyseenalaistaminen sukupuolen perusteella (21 vastausta), syrjintä tai sukupuolen
perusteella heikompaan asemaan asettaminen (10) sekä sukupuolen tai sen ilmaisun
halventaminen (9). Seksuaaliseen ja sukupuoleen häirintään ovat syyllistyneet yleisimmin toiset
urheilijat. Suurin osa syyllistyneistä oli miespuolisia.

Frisbeegolfliitossa tutkimustuloksiin suhtaudutaan erittäin vakavasti. Syrjinnän ja häirinnän
vastainen työ on keskeinen painopistealue liiton vastuullisuustyössä. Vastuullisuusteemoista
pyritään jatkossa myös tiedottamaan entistä aktiivisemmin ja monikanavaisemmin, jotta
häirinnän ehkäisemistyö tulee lajissa aiempaa paremmin näkyville.

2.3. Naisjaosto

Jaoston kokoonpano

Naisjaoston kokoonpano uudistui kokonaisuudessaan vuoden vaihteessa. Jaoston jäseninä
toimivat Mila Puumala (pj), Tiina Korve, Suvi Ylipuranen ja Teija Soukkila (09/2020 asti).

Syksyllä jaostoon päätettiin hakea lisävahvistusta ja samalla jaoston toimintaperiaatetta
muutettiin niin, että jatkossa kaksivuotiselle kaudelle haetaan jäseniä vuosittain ja korkeintaan
puolet jaostosta vaihtuu kerralla.

Vuoden Naistoimija

Vuoden aluksi Naisjaosto palkitsi toista kertaa valitun Vuoden Naistoimijan. Äänestyksessä
eniten ääniä sai Mira Ekroos Äänekoskelta. Vuoden Naistoimija -palkitsemisen ja äänestyksen
tavoitteena on tuoda esiin naisia, jotka toimivat lajin parissa aktiivisesti. Palkintona toimi ”We
can do it”-teemalla värjätty kiekko ja kukkakimppu.

Vuoden Naistoimijaäänestys järjestettiin taas syksyllä 2020 ja se keräsi paljon positiivista
huomiota.

GoExpo-messut



Naisjaoston jäseniä osallistui GoExpo-messuille. Jaoston jäsenet päivystivät edellisten vuosien
mukaisesti Frisbeegolfliiton standilla. Tarkoituksena oli saada naisnäkyvyyttä standille ja näyttää
että laji sopii myös tytöille ja naisille.

Sanktiointimaksut

SFL:n hallitus jatkoi toimintamallia jossa liitto maksaa sellaisten kilpailujen sanktiointimaksun,
joissa tarjotaan vain naisten- ja junioreiden kilpailuluokkia.

Lady Tour

Naisjaosto koordinoi Lady Tour -kilpailuja. Korona-vuosi vaikutti osakilpailujen järjestämiseen
niin, että kisoja järjestettiin vähemmän kuin yleensä.Osakilpailuja järjestettiin yhteensä
maalis-marraskuussa 8. Pelattavat luokat olivat lisenssipelaajat ja lisenssittömät pelaajat sekä
juniorit. Kilpailun järjestäminen pyrittiin tekemään mahdollisimman helpoksi valmistelemalla
kisajärjestäjälle Metrix-pohja valmiiksi.

Naistenviikko

Naisjaosto panosti tänäkin vuonna heinäkuiseen naistenviikkoon. Jaoston nettisivuilla julkaistiin
sarja artikkeleita, joissa tänä vuonna oli teemana naiskilpapelaajat eri luokista. Esittelyssä oli
pelaajia amatööriluokista, pro-luokista sekä eri ikäisiä pelaajia. Lisäksi nettisivuilla ylläpidettiin
viikon tapahtumakalenteria, jonne seurat saivat ilmoittaa omia naistenviikon tapahtumiaan.

2.4. Antidoping

Liiton nettisivuilla on julkaistu virallinen antidopingohjelma sekä hyödyllisiä linkkejä, kuten linkki
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -listaukseen sekä kilpailunjärjestäjän ohjeisiin. Liiton
henkilöstö osallistui aktiivisesti SUEKin organisoimiin tilaisuuksiin koskien tulevia
antidopingsäännöstön muutoksia sekä uutta koulutusstandardia. Liiton nuoriso- ja
koulutuskoordinaattori osallistui myös SUEKin organisoimaan lajiliittojen kouluttajakoulutukseen.

Avoimien luokkien SM-kilpailuihin pyrittiin saamaan Reilusti paras -ohjelman esittelypiste, joka ei
kuitenkaan toteutunut. Perinteisesti Kielletyt aineet ja menetelmät -julkaisusta on levitetty tietoa
maajoukkueurheilijoille. Vuonna 2020 maajoukkuetoiminta oli kuitenkin tauolla EM-kilpailuiden
siirron vuoksi. Sisällöt otettiin kuitenkin alusta alkaen mukaan liiton uuden
junioriakatemia-toiminnan koulutussisältöjen suunnittelussa.



2.5. Ympäristö ja kestävä kehitys

Vuonna 2020 toimenpiteitä olivat Olympiakomitean KEKE-koutsi-työkalun markkinointi
seuratiedotteissa. Lisäksi ympäristöteemat olivat vahvasti läsnä seuraavan vuoden toiminnan
suunnittelussa. Vuonna 2021 liitto julkaisee oman ympäristöohjelmansa.

3. TALOUS

Liiton taloustilanne vuonna 2020 ja sen jälkeen on vakaa. Liiton talous perustui pääosin
jäsenmaksuista ja kilpailutoiminnasta saatuihin tuloihin. Lisäksi Suomen frisbeegolfliitto sai
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionapua, joka vuonna 2020 oli 60 000 euroa.

Syksyllä jätettiin uusi hakemus valtionavun saamiseksi vuodelle 2021. Lisäksi liitto haki
ensimmäistä kertaa liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankeavustusta. Erityisavustus 20
000 € myönnettiin joulukuussa 2020. Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana.

4. KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA

Suomen frisbeegolfliiton alainen kansallinen kilpailutoiminta koostui vuonna 2020 eri
SM-kilpailuista, kansallisen kärkikiertueen Prodigy Disc Pro Tourin osakilpailuista, Amateur
Series -SM-karsintakilpailuista, alueellisista AM-kiertueista sekä erilliskilpailuista ja
PDGA-liigoista.

Järjestettyjen kilpailujen määrä väheni edellisvuodesta huomattavasti koronarajoitusten vuoksi.
Keväällä kilpailut olivat kokonaan keskeytyksessä useita kuukausia ja loppuvuodestakin
jouduttiin kisoja perumaan. Vuonna 2020 kilpailuja pystyttiin lopulta järjestämään vain 242 kun
vuonna 2019 määrä oli 339. Kilpailuista 188 oli erilliskilpailuja, 37 PDGA-liigan osakilpailuja,
neljä pro-tourin osakilpailuja, 6 Amateur Series -kilpailuja ja seitsemän SM-kilpailuja.

Osallistumiskertoja kilpailuissa oli yhteensä 15 209 (v. 2019: 18 255 kpl).

4.1. Frisbeegolfin SM-kilpailut

Avoimen luokan (MPO) ja naisten avoimen luokan (FPO) Suomen mestaruudet ratkottiin
6.-9.8.2020 Sipoossa, Sibbenfrisbeegolfradalla. SM-kilpailuihin osallistui yhteensä 120 Suomen
kärkipelaajaa.

Kilpailun järjestivät Natural Born Disc Golfer ja Porvoon Frisbeegolfseura.

I II III



MPO Niklas Anttila,
Vuorelan Veikot

Jesse Niminen,
Vuorelan Veikot

Väinö Mäkelä,
Puskaputtaajat

FPO Henna Blomroos,
Rauman Frisbee

Eveliina Salonen,
Valkeakoski Disc Golf

Heidi Laine,
Mikkelin Frisbeegolf

4.2. Mastereiden SM-kilpailut

Mastereiden SM-kilpailut järjestettiin 20.-23.8.2020 Turussa Lausteen radalla. Kilpailuiden
järjestävä seura oli Frisbeegolfseura 7k.

Suomen mestaruuksista pelattiin yhteensä kuudessa eri luokassa: 40-vuotiaissa miehissä
(MP40) ja naisissa (FP40), 50-vuotiaissa miehissä (MP50) ja naisissa (FP50) sekä
60-vuotiaissa (MP60) ja 70-vuotiaissa (MP70) miehissä. Yhteensä kilpailuihin osallistui 112
pelaajaa.

I II III

MP40 Janne Hirsimäki,
Nummelan frisbeeseura

Juhani Vainio,
Tampereen frisbeeseura

Ville Piippo,
Team Hippo

FP40 Nina Rajala,
Järvenpään frisbeegolf

Anna Elo,
Liitokiekkoseura Mustavaris

Soile Mutikainen,
Disc Golf Hyvinkää

MP50 Kari Vesala,
Talin Tallaajat

Marko Rauha,
Frisbeegolfseura 7k

Jouni Leskinen,
Nummelan frisbeeseura

FP50 Kirsi Kaikkonen,
Lohjan Liitokiekkoilijat

Riina Kotamäki,
Nummelan frisbeeseura

Virva Pääskysmäki,
Lohjan Liitokiekkoilijat

MP60 Jari Hannula,
Wirmo DiscGolf Mynämäki

Heikki Riekki,
Oulun frisbeeseura

Esko Jokinen,
Joroisten Urheilijat

MP70 Jorma Toivainen,
Frisbeegolf Kauhajoki

Ari Lehtiranta,
Nummelan frisbeeseura

Keijo Koskelainen,
Järvenpään Frisbeegolf

4.3. Junioreiden SM-kilpailut

Junioreissa kilpailtiin SM-pokaaleista Ähtärissä, Mustikkavuoren frisbeegolfradalla 1.-2.8.2020.
Järjestelyistä vastasi paikallinen seura Ähtärin Urheiljat.



Suurin osa paikoista junioreiden SM-kilpailuihin jaettiin aiemmin kesällä pelatuissa Amateur
Series -kilpailuissa. Jäljelle jääneet paikat jaettiin pelaajille villein kortein. Mestaruudet ratkottiin
yhteensä neljässä eri luokassa, 18-vuotiaissa pojissa (MJ18) ja tytöissä (FJ18) sekä
15-vuotiaissa pojissa (MJ15) ja tytöissä (FJ15). Mukana oli yhteensä 64 pelaajaa.

I II III

MJ18 Daniel Davidsson,
Tampereen frisbeeseura

Leevi Isotalo,
Ylöjärven Ryhti
Ricko Kokko,
Nastola Woodpeckers Disc
Club
Samuli Rantanen,
Liikotiekkoseura Mustavaris

MJ15 Elias Luukkonen,
Puskasoturit

Ossi Valkeajärvi,
Frisbeegolfseura 7k

Mikael Hautala,
Frisbeegolf Ruka

FJ18 Olivia Kindstedt,
Porvoon Frisbeegolfseura

Anni Mäkelä,
Vampulan Urheiljat

Sonja Laine,
Jyväskylän Liitokiekkoilijat

FJ15 Sanni Oikarinen,
Arctic Circle Disc Golf

Jemina Koskela
Oulun frisbeeseura

4.4. Amatöörien SM-kilpailut

Oulun frisbeeseura järjesti amatööriluokkien SM-kilpailut Virpiniemessä, Oulussa 14.-16.8.2020.

Suomen mestaruuksista pelattiin 112 pelaajan voimin yhteensä viidessä eri luokassa: MA1- ja
FA1-luokissa sekä ikäluokissa, 40-vuotiaissa naisissa (FA40) ja miehissä (MA40) sekä
50-vuotiaissa miehissä (MA50).

I II III

MA1 Juhani Rytilä,
Oulun frisbeeseura

Hao Kanerva,
Jyväskylän Liitokiekkoilijat

Aaro Mäkinen,
Jämsän frisbeegolf

FA1 Jenni Karppinen,
Disc Klupi Kuhmoinen

Sonja Laine,
Jyväskylän Liitokiekkoilijat

Mervi Syväluoma,
Oulun frisbeeseura
Suvi Yläpuranen,
Arctic Circle Disc Golf



MA40 Mika Kumpula,
Oulun frisbeeseura

Jouni Räihä,
Oulun frisbeeseura

Terho Hautala,
Frisbeegolf Ruka

FA40 Annemari Lumppio,
Nummelan frisbeeseura

Saija Anttila,
Riihimäen Frisbeegolf

Heini Lindroos
Joen Liiitokiekko

MA50 Ilkka Moilanen,
Vuorelan Veikot

Timo Pirkola,
Urheiluseura Ruukin Into

Pasi Pyykönen,
Lahden Frisbee Club

4.5. Parifrisbeegolfin SM-kilpailut

Parifrisbeegolfin SM-kilpailut järjestettiin Laukaassa, Peurungan frisbeegolfradalla
29.-30.8.2020 Kilpailuiden järjestäjänä toimi Puska Puttaajat.

Suomen mestaruuksista miteltiin avoimessa luokassa (MPO) ja naisten avoimessa luokassa
(FPO), 40-vuotiaissa miehissä (MP40) sekä 18-vuotiaiden (MJ18) junioriluokassa. Mukana oli
yhteensä 73 paria.
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MPO Niklas Anttila,
Vuorelan Veikot
&
Oskari Vikström,
Jyväskylän Liitokiekkoilijat

Tuomas Autio,
Ähtärin Urheilijat
&
Samuel Hänninen,
Talin Tallaajat

Väinö Mäkelä, Puska
Puttaajat & Riku Vink,
Talin Tallaajat

Sampo Kurvonen, Talin
Tallaajat & Juho
Väisänen, Lohjan
Liitokiekkoilijat

FPO Henna Blomroos,
Rauman Frisbee
&
Eveliina Salonen,
Nummelan frisbeeseura

Maija Laitinen,
Rovaniemen Rolffarit
&
Jenni Eskelinen,
Oulun frisbeeseura

Justine Bitka,
Mikkelin frisbeegolf
&
Vilma Kivimäki,
Sipoon Disctroyers

MP40 Mikko Makkonen, Joen
Liitokiekko & Ville
Nivalainen, Joen
Liitokiekko

Ville Kolari, Puska Puttaajat
& Sami Väisänen, Puska
Puttaajat

Jouni Huhtamäki, Oulun
frisbeeseura & Ilkka Silkamo,
Oulun frisbeeseura



FP40 Kirsi Kaikkonen, Lohjan
Liitokiekkoilijat & Anna
Elo, Liitokiekkoseura
Mustavaris

Mari Kaipio, Puska Puttaajat
& Soile Mutikainen, Disc Golf
Hyvinkää

Annemari Lumppio,
Nummelan frisbeeseura
& Nina Kiminki,
Nummelan frisbeeseura

MJ18 Daniel Davidsson,
Tampereen frisbeeseura &
Aaro Koskela, Tampereen
frisbeeseura

Leevi Isotalo, Ylöjärven Ryhti
& Veeti Väätänen, Ylöjärven
Ryhti

Jooa Saari, Pusta
Puttaajat & Casper
Ahonen Padasjoen
Frisbeegolf

4.6. Sekaparifrisbeegolfin SM-kilpailut

Sekaparifrisbeegolfin Suomen mestaruudet ratkottiin 4.-5.7.2020 Kontiolahdella ja Joensuussa.
Kilpailuihin osallistui yhteensä 48 paria. Mestaruudet ratkottiin avoimessa luokassa, junioreissa
sekä 40-vuotiaiden ja 50-vuotiaiden mastersluokissa.
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MPO/FPO Henna Blomroos,
Rauman Frisbee &
Jani Ikonen, Rauman
Frisbee

Eveliina Salonen, Valkeakoski
Disc Golf & Luukas
Rokkanen, Woodpeckers
DiscGolf

Jenni Karppinen, Disc
Klupi Kuhmoinen &
Samuli Koskinen, Disc
Klubi Kuhmoinen

MP40/FP40 Saija Anttila,
Riihimäen Frisbeegolf
& Mika Koljonen,
Riihimäen Frisbeegolf

Riitta Savolainen
Frisbeegolfseura Kouvolan
Lentävät Lautaset & Kalle
Lehto, Frisbeegolfseura
Kouvolan Lentävät Lautaset

Nina Rajala,
Järvenpään Frisbeegolf
&
Riku Tähtinen,
Mikkelin Frisbeegolf



MP50/FP50 Taina Ylelä, Joroisten
Urheilujat & Maco
Moilanen, Joroisten
Urheilijat

Pirjo Hollemo,
Team Hippo
&
Jukka Kälkäjä, Kempeleen
Frisbeeseura

Kirsi Kaikkonen, Lohjan
Liitokiekkoilijat & Heikki
Savolainen, Talin
Tallaajat

MJ18/FJ18 Olivia Kindstedt,
Porvoon
Frisbeegolfseura &
Tuukka Lappi,
Pieksämäen
Ohiheittäjät

Silva Saarinen, Riihimäen
Frisbeegolf & Samu
Kesonen, Joen Liitokiekko

Piitu Oksanen, Disc Golf
Hyvinkää & Joni Hiisvirta,
Disc Golf Hyvinkää

4.7. Joukkuefrisbeegolfin SM-kilpailut

Joukkuefrisbeegolfin SM-kilpailut Lohjalla 12.-13.9.2020. SM-kilpailuihin osallistui avoimessa
luokassa 18 nelihenkistä joukkuetta ja sekasarjassa niin ikään 18 nelihenkistä joukkuetta.

I II III

Avoin Frisbeegolfseura 7k Vuorelan Veikot Oulun Frisbeeseura

Seka Porvoon Frisbeegolfseura Ähtärin Urheilijat Oulun Frisbeeseura

4.8. Prodigy Disc Pro Tour

Vuonna 2020 pro-pelaajille suunnattu frisbeegolfin kärkikiertue kulki nimellä Prodigy Disc Pro
Tour. Kiertue toteutettiin yhteistyössä Prodigy Disc Europen kanssa, ja se koostui yhteensä
neljästä osakilpailusta. Alun perin tourilla piti olla 5 osakilpailua, mutta tour typistyi neljään
kisaan ja kisat jouduttiin siirtämään myöhempään kesään koronarajoitusten vuoksi.

Osakilpailut järjestettiin seuraavasti:

- 26.-28.6.2020, Talin frisbeegolfpuisto, Helsinki (Talin Tallaajat)
- 10.-12.7.2020, Aninkainen Frisbeegolfpuisto, Turku (Fore Turku)
- 24.-26.7.2020, Tampereen frisbeegolfkeskus, Tampere (Tampereen frisbeeseura)
- 31.7.-2.8.2020, Puijo, Kuopio (Vuorelan Veikot)



Kiertueella kilpailtiin kuudessa eri luokassa, avoimessa (MPO), naisten avoimessa (FPO),
40-vuotiaissa miehissä (MP40) ja naisissa (FP40) sekä 50-vuotiaissa (MP50) ja 60-vuotiaissa
(MP60) miehissä.

Kokonaiskiertueen kärkikolmikot luokittain olivat:

I II III

MPO Väinö Mäkelä,
Puskaputtaajat

Niklas Anttila,
Vuorelan Veikot

Severi Saviniemi,
Frisbeegolfseura 7k

FPO Eveliina Salonen,
Valkeakoski Disc Golf

Henna Blomroos,
Rauman Frisbee

Heidi Laine,
Mikkelin Frisbeegolf

MP40 Marko Hämäläinen,
Hämeenlinnan Discaajat

Kalle Lehto,
Frisbeegolfseura Kouvolan
Lentävät Lautaset

Mikko Makkonen,
Joen Liitokiekko

FP40 Anna Elo,
Liitokiekkoseura
Mustavaris

Riitta Savolainen,
Frisbeegolfseura Kouvolan
Lentävät Lautaset

Susanna Lindqvist,
Team Hippo

MP50 Kari Vesala,
Talin Tallaajat

Marko Rauha,
Frisbeegolfseura 7k

Peter Seeck,
Valkeakoski Disc Golf

MP60 Ilari Niemipelto,
Frisbeegolfseura 7k

Marko Timonen,
Liitokiekkoseura Mustavaris

Arto Hyvönen,
Deep in the Forest

4.9. Amateur Series

Amateur Series -kilpailut on suunnattu amatöörien kärkitason- ja junioripelaajille. Amateur
Series -kilpailuissa on jaossa paikkoja amatööri- ja junioriluokkien SM-kilpailuihin. Vuonna 2020
SM-karsintakilpailuja järjestettiin yhteensä kuusi kappaletta.

- 13.-14.6. Äijänpelto, Espoo (Puskasoturit) 139
- 13.-14.6. Laajalahti, Kokkola (West Coast Disc Golfers Kokkola) 89
- 27.-28.6. Utra, Joensuu (Joen Liitokiekko) 111
- 27.-28.6. Kettulanvuori, Petäjävesi (Frisbeegolf Petäjävesi) 94
- 4.-5.7. Viisari, Hämeenlinna (Hämeenlinnan Discaajat) 120
- 11.-12.7. Illinsaari, Ii (Hardcore Discgolf) 123



SM-karsintakilpailuissa pelattiin yhdeksässä eri luokassa, amatööriluokissa MA1 ja FA1 sekä
ikäluokissa MA40, MA50, FA40 sekä junioriluokissa MJ18, FJ18, MJ15 ja FJ15. Kuudessa
osakilpailussa kilpaili yhteensä 568 pelaajaa.

4.10. AM-tour

Koronan tuoman ennakoimattomuuden vuoksi alueellisia AM-toureja ei järjestetty 2020.

5. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA

5.1. Frisbeegolfin EM-kisat

Elokuussa Tsekissä pidettäväksi suunnitellut EM-kisat siirtyivät koronan takia vuoteen 2021.

5.2. PDGA EuroTour

PDGA EuroTour peruttiin kokonaan vuodelta 2020

5.3. Major-turnaukset ja muut arvokilpailut

Kaikki muut majorit peruttiin vuodelta 2020, paitsi Yhdysvaltain mestaruuskisat USDGC, jonne
ei kuitenkaan päässyt ulkomaalaisia pelaajia osallistumaan.

6. MUU TAPAHTUMATOIMINTA

6.1. Liitopäivät

SFL:n jäsenseurojen yhteinen kehitys-, koulutus- ja suunnittelutapahtuma Liitopäivät järjestettiin
vuonna 2020 seitsemättä kertaa. Tällä kertaa Liitopäiviä vietettiin 17.-18.10. Partaharjun
toimintakeskuksessa Pieksämäellä

Tapahtuman päällimmäisenä tarkoituksena oli antaa jäsenseuroille vinkkejä toiminnan
parantamiseen ja yleisesti verkostoitua sekä vaihtaa mielipiteitä muiden seurojen aktiivien
kanssa sekä osallistua tulevan kauden kilpailutoiminnan ja toimintamallien suunnitteluun.

Liitopäivien ohjelmaa pystyi seuraamaan kattavasti myös verkon välityksellä.



6.2. Messut

SFL oli mukana GoExpo -messuilla 28.2.–1.3.2020 Messuilla lajia esiteltiin koululaisryhmille
sekä yleisölle. Messustandilla oli kaksi heittohäkkiä sekä puttikori. Heittoharjoituksia varten
osastolle vuokrattiin kunnollinen nopeustutka. Tutka houkutteli paljon heittäjiä osastolle. TOinen
heittoverkko mahdollisti useamman yhtäaikaisen heittäjän harjoittelun. Osastolla työskentelivät
liiton hallituksen jäsenten lisäksi lähialueiden seuroista tulleet vapaaehtoiset..

7. VUODEN PARHAAT -PALKINNOT

SFL:n hallitus suoritti perinteiset Vuoden parhaat -valinnat alkuvuodesta 2020. Vuoden parhaat
valittiin yhteensä kuudessa eri kategoriassa.

Vuoden naisurheilija: Eveliina Salonen, Valkeakoski Disc Golf

- FPO, Prodigy Disc Pro Tour 2020 -kokonaiskiertueen voitto, SM-hopea, parifrisbeegolfin
SM-kulta

Eveliina Salonen voitti kolme Prodigy Disc Pro Tour -osakilpailua ja samalla kokonaiskilpailun.
Eveliina voitti myös Yhdysvalloissa Wacossa maaliskuussa Disc Golf Pro Tourin osakilpailun
Waco Annual Charity Openin. Kaudella 2020 Eveliina ansaitsi myös naisten avoimen luokan
SM-hopeaa sekä parifrisbeegolfin SM-kultaa yhdessä Henna Blomroosin kanssa.

Vuoden miesurheilija: Niklas Anttila, Vuorelan Veikot

- MPO, SM-kulta, parifrisbeegolfin SM-kulta

Niklas Anttila voitti avoimen luokan Suomen mestaruuden Sipoossa sekä parifrisbeegolfin
Suomen mestaruuden Laukaassa yhdessä Oskari Vikströmin kanssa. Niklas kirjasi myös kaksi
osakilpailuvoitto Prodigy Disc Pro Tourilla ja samalla kokonaiskilpailun kakkossijan. Hopeamitali
tarttui mukaan myös joukkuefrisbeegolfin SM-kisoista Lohjalta Vuorelan Veikkojen joukkueessa.

Anttila oli myös Urheilutoimittajain Liiton valinta vuoden 2020 parhaaksi frisbeegolfurheilijaksi.

Vuoden juniori: Daniel Davidsson, Tampereen Frisbeeseura

- MJ18, SM-kulta, parifrisbeegolfin SM-kulta



Daniel Davidsson uusi mestaruutensa alle 19-vuotiaiden luokassa voittamalla Ähtärin
junioreiden SM-kisat hurjalla 13 heiton erolla. Kultaa tuli myös Aaro Koskelan kanssa
parifrisbeegolfin SM-kisoista MJ18-luokassa. Daniel sijoittui kymmenen parhaan joukkoon
avoimen SM-kisoissa kolmatta kertaa peräkkäin. Daniel on myös seura-aktiivina järjestänyt
kilpailuja ja junioritoimintaa Tampereen Frisbeeseurassa.

Vuoden läpimurto: Severi Saviniemi, Frisbeegolfseura 7k

- MPO, Joukkuefrisbeegolfin SM-kulta, Prodigy Pro Tour 3.

Severi Saviniemi löi läpi kaudella 2020 pelaamalla useissa videoiduissa kärkikorteissa ja
nappaamalla kärkipään sijoituksia useissa kisoissa. Prodigy Pro Tourilla Severi sijoittui kahdesti
kakkosksi ja kokonaiskilpailussa kolmanneksi. Avoimen SM-kisoista tuli 6. sija ja
joukkuefrisbeegolfin SM-kisoista kultaa Turun 7kn joukkueessa.  Severi nosti ratingiaan yli 20
pistettä ja nousi rating-listalla Suomen sijalta 38 sijalle 8.

Vuoden frisbeegolfteko: Ahvenanmaan frisbeegolfsaarihanke

Ahvenanmaan kunnat promoottori Mats Adamzakin johdolla käynnistivät maailman suurimman
frisbeegolfratahankkeen. Projektissa rakennetaan jokaiseen Ahvenanmaan kuntaan oma rata -
yhteensä 16 rataa, mikä takaa tiettävästi maailman tiheimmän rataverkoston.

Frisbeegolfradat ovat kiinteä osa Visit Åland -markkinointia, joka tuo laajaa näkyvyyttä lajille
myös varsinaisten harrastajien ulkopuolelta. Visit Ålandin sivut radoista.

Vuoden jäsenseura: Oulun Frisbeeseura

Oulun Frisbeeseura järjesti vuoden 2020 amatöörien SM-kilpailut ja lukuisia muita kisoja sekä
ylläpiti ratoja ja tuotti toimintaa paikallisesti yhteistyössä muiden Oulun seudun seurojen kanssa.
OFS pyrkii luomaan jäsenilleen ja oululaisille harrastajille hyvät edellytykset harrastaa ja kisailla
frisbeegolfissa toteuttamalla toiminnallaan näkyvästi liiton arvoja yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus
ja vastuullisuus. OFS on jäsenmäärältään SFL:n toiseksi suurin seura.

8. HARRASTUSTOIMINTA

Liiton jäsenseurat järjestivät frisbeegolfissa niin kutsuttuja viikkokilpailuja, joissa uudet
aloittelevat harrastajat pääsevät tutustumaan lajin sääntöihin, välineisiin ja harrastukseen
sopiviin ratoihin. Viikkokilpailuja järjestettiin lähes kaikissa SFL:n jäsenseuroissa säännöllisesti
erityisesti läpi kesäkauden.

Jäsenseurat järjestivät tahoillaan aktiivisesti myös monimuotoisia tapahtumia, tempauksia ja
kampanjoita yhteistyössä muun muassa koulujen, erilaisten järjestöjen, kaupallisten

https://www.visitaland.com/fi/nae-koe/frisbeegolf/


yhteistyökumppaneiden ja muiden toimijoiden kanssa. SFL tuki seuroja tarjoamalla
tapahtumakäyttöön välineitä varustekassien muodossa.

9. FRISBEEGOLFRADAT

Vuoden 2020 lopussa Suomessa oli yli 780 kiinteää frisbeegolfin harrastuspaikkaa. Suurin osa
radoista sijaitsee yleisissä puistoissa tai metsissä, ja ne ovat kaikille käyttäjille vapaassa
käytössä. Jotkin radoista sijaitsevat urheilu- tai liikuntaopistojen yhteydessä tai ovat muun
kaupallisen tahon hallinnoimia.

Liitto on pyrkinyt tukemaan ja auttamaan frisbeegolfratojen perustamisesta kiinnostuneita kuntia
ja muita yleiseen käyttöön ratoja suunnittelevia tahoja mm. arvioimalla tarjotun maa-alueen
soveltuvuutta frisbeegolfkäyttöön sekä ohjaamalla etsimään kaupallisia suunnittelu- ja
toteutuspalveluiden tarjoajia.

Suomen ratatilanne paranee jatkuvasti, ja uusia ratoja rakennetaan vuosittain kymmeniä. Suurin
osa Suomen nykyisistä radoista on hyvin aloittelijoille soveltuvia. Radoista yli 50 soveltuu myös
kansallisen tason kilpailujen järjestämiseen. Kansainvälisten kilpailujen järjestämiseen
soveltuvia ratoja on joitakin, mutta erityisesti yleisöystävällisten ratojen määrä on vähäinen.

10. KOULUTUS- JA VALMENNUSTYÖ

Liitossa aloitti vuoden 2020 huhtikuussa osa-aikainen nuoriso- ja koulutuskoordinaattori,
Leo Piironen. Koordinaattorin työtehtäviin kuuluivat frisbeegolfin nuoriso-, koulutus- ja
valmennustoiminnan kehittäminen.

Suomen frisbeegolfliiton koulutusjaoston tarkoituksena on suunnitella ja kehittää
frisbeegolfin koulutusjärjestelmää, valmistella koulutusohjelmia, valmistaa
koulutusmateriaalia, toteuttaa koulutuksen järjestäminen ja edesauttaa kouluttajien
yhteistyötä ja verkostoitumista.

Vuoden 2020 keväällä käynnistettiin Suomen frisbeegolfkouluttajien koulutusmateriaalien
päivitys. Päivityksessä käsittelyyn otettiin Ohjaaja-oppaan kuvitus ja ulkoasu. Samalla
oppaan sisältö päätettiin videoida kirjallisen materiaalin tueksi. Uudistettavat kuvat ja tueksi
luotava videomateriaali kuvattiin alkusyksyn aikana.

Koulutusmateriaalia uudistettiin myös lisäämällä osio Olympiakomitean “Vastuullinen
valmentaja”-ohjelmasta osaksi Ohjaaja 1-kurssin sisältöä.

Vuosittain järjestettäviä Ohjaaja 1-kursseja ei järjestetty vuonna 2020 puhjenneen Covid-19
pandemian vuoksi.



Vuoden 2020 lokakuussa pilotoitiin opettajille suunnattu frisbeegolfkurssi. Pilotointi tapahtui
järjestettiin Viitasaarella ja pilotointiin osallistui yhteensä kahdeksan opettajaa. Kurssin
sisällön työstämistä jatkettiin pilotoinnista saadun palautteen perusteella.

11. IKÄRYHMÄTOIMINTA

11.1. Junioritoiminta

Keväällä 2020 liitto toteutti jäsenseuroilleen junioritoiminnan kyselyn osana liiton kanssa
yhteistyössä toteutettavaa AMK-opinnäytetyötä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa
jäsenseurojen junioritoiminnan tilasta, sekä kartoittaa toimintaan liittyviä haasteita ja
onnistumisia. Kyselyn tulokset julkaistiin liiton verkkosivuilla 16.6.2020. Kyselyn yhteydessä
toteutettiin myös frisbeegolfin junioritoiminnan järjestämisestä kiinnostuneiden
seura-aktiivien verkoston kokoaminen.

Vuonna 2020 liitto järjesti neljättä kertaa valtakunnallisen juniorileirin alle 15-vuotiaille
frisbeegolfareille. Leiri järjestettiin Varalan Urheiluopistolla 4.-6.9.2020. Leirin ohjaajina
toimivat Leo Piironen, Toni Kariniemi, Toni Syrjänen ja Erno Leskinen.

Loppusyksystä 2020 liiton hallitus käynnisti uuden, juniorien valmennustoimintaan liittyvän
projektin, Junioriakatemian, jonka tavoitteena on tarjota potentiaalisille ja ennen kaikkea
motivoituneille nuorille ponnahduslauta lajin huipulle pääsemiseksi, sekä tutustuttaa heidät
urheilullisiin ja terveisiin elämäntapoihin.

Haku Junioriakatemiaan toteutettiin 3.-15.11.2020 välisenä aikana. Akatemiaan valittiin
kaiken kaikkiaan kolmetoista nuorta urheilijaa. Akatemiaan valitut henkilöt kaudelle
2020-2021:

Anni Mäkelä
Eetu Salomäki
Elias Luukkonen
Joni Hiisvirta
Joonas Mäkelä
Justus Sjövall
Kasperi Pakarinen
Ossi Valkeajärvi
Pekka Hyvönen
Samuli Rantanen



Sinna Talvensola
Teemu Lampainen
Timi Huisman

Loppuvuodesta 2020 valmistui Haaga-Helian Ammattikorkeakoulusta liikunnanohjaajan
opinnäytetyönä toteutettu frisbeegolfin tekniikkapankki. Tekniikkapankin materiaali painettiin
vihkoksi (Frisbeegolfin tekniikkakoulu- Ohjaajan opas) ja se on jäsenseurojen saatavilla
junioritoimintaa tukemaan

11.2. Mastersjaoston toiminta

Liitopäivillä vuonna 2018 tehdyn aloitteen pohjalta liitolle perustettiin oma mastersjaosto, joka
jatkoi toimintaansa vuonna 2020. Mastersjaoston tarkoituksena on edistää ja ideoida
ikäluokkien frisbeegolfin harrastus- ja kilpailutoimintaa. Mastersjaoston puheenjohtajana toimi
Susanna Lindqvist ja jäseninä Riku Tähtinen, Pentti Miettinen, Jouni Holopainen, Jussi
Anttila ja Petri Lahti. Jaoston kaksivuotinen toimikausi päättyi vuoden lopussa. SFL:n hallitus
päätti jatkaa jaoston toimintaa ja hakea alkuvuodesta 2021 uusia jäseniä jaostoon.

12. TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA

Liiton tärkeimpänä tiedotuskanavana toimivat liiton kotisivut sekä ePressi-tiedotepalvelu. Liiton
sivuilla julkaistiin vuoden aikana muun muassa tiedotteita kilpailutoiminnasta, liiton toiminnasta
sekä juttusarja frisbeegolfin toimijoista. Tiedotepalvelu ePressin kautta lähetettiin vuoden aikana
yhteensä 63 mediatiedotetta. Pääosa mediatiedotteista käsitteli kilpailutoimintaa.

Sosiaalisen median kanavista keskeisimpiä olivat Facebook ja Twitter. Lisäksi liiton
Instagram-tilille päivitettiin tunnelmia kauden pääkilpailuista. Kilpailutoiminnassa
päätiedotuskanavana ja tulospalveluna toimi Disc Golf Metrix.

Vuoden aikana liitto jakoi SFL:n logolla varustettuja banderolleja niille jäsenseuroille, jotka
järjestivät liiton alaisia kilpailuja. Jäsenseuroille lähetettiin lisäksi sähköpostitse seuratiedotteita
koskien tärkeitä uudistuksia ja muutoksia.

13. JÄSENYYDET JA YHTEISTYÖKUMPPANUUDET

Vuonna 2020 liitto jatkoi yhteistyötään Varalan urheiluopiston kanssa. Urheiluopistolla
järjestettiin vuoden aikana juniorileiri ja junioriakatemian leiritoimintaa suunnitellaan yhdessä
Varalan kanssa.

Lisäksi liitto toimi jäsenenä ja yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa.



Suomen Olympiakomitea

Suomen frisbeegolfliitto jatkoi Suomen Olympiakomitean varsinaisena jäsenenä kaudella 2020.
SFL oli näin ollen mukana keskiössä toteuttamassa kansallista urheilun menestyssuunnitelmaa.
SFL:n edustajat osallistuivat valikoituihin Olympiakomitean koulutustilaisuuksiin kuluneen
vuoden aikana. Ensimmäiset SFL:n jäsenseurat aloittivat vuonna 2020 Olympiakomitean
Tähtiseuraohjelman kautta toiminnan kehittämisen ja vuoden 2021 aikana on tavoitteena
auditoida ensimmäinen Tähtiseura.

Vuoden 2020 aikana Olympiakomitean kanssa oltiin tiiviissä yhteistyössä etenkin koronatoimien
ja -suositusten saralla, sekä yhdenvertaisuustyössä.

PDGA

PDGA (Professional Disc Golf Association) on frisbeegolfin kansainvälinen kattojärjestö, johon
kuuluvat kaikki kansalliset lajiliitot. PDGA julkaisee frisbeegolfin viralliset säännöt ja koordinoi
PDGA Europen toimintaa. Vuoden 2020 lopussa julkaistiin päivitetty sääntökirja, joka
suomennettiin vuoden lopussa ja julkaistaan vuoden 2021 alussa. Lisäksi suomennettiin PDGA
International Program Guide, eli PDGA:n kansainvälisen toiminnan käsikirja.

Suomen PDGA-maakoordinaattorina toimii Tapani Aulu.

PDGA Europe

PDGA Europe on Euroopan maiden lajiliittojen yhteinen komitea, jossa kunkin maan
PDGA-koordinaattori edustaa kyseistä maata. Tämä toimielin organisoi EuroTourin ja päättää
Eurooppaa koskevista erityissäännöistä.

PDGA Europen hallituksessa toimii kaksi suomalaista: Kajsa Wickström ja Tiina Riekkola.

EDGF

SFL jatkoi aktiivisena toimijana European Disc Golf Federationissa, joka organisoi
Euroopanmestaruuskilpailut joka toinen vuosi.
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