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1. YLEISTÄ

1.1. Liiton tarkoitus

Suomen frisbeegolfliitto ry on frisbeegolfin lajiliitto Suomessa. Liiton tarkoituksena on edistää
lajia koko kansan liikuttajana, kehittää yhdenvertaisuutta lajin harrastamisessa, pitää yllä lajin
luontoliikunta-arvoja, kehittää lajia kilpaurheiluna ja kehittää frisbeegolfin urheilijan polkua.

Suomen frisbeegolfliitto pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään vastuullisuutta. 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.

Toimintamme tavoitteena on edistää monipuolisesti liikuntalain 2 §:n tavoitteita. Edistämme eri
väestöryhmien liikkumista sekä laajemmin väestön hyvinvointia. Vision mukaisia painopisteitä
toiminnassa ovat lasten ja nuorten harrastaminen, seuratoiminta, yhdenvertaisuus sekä
huippu-urheilu. Olemme Olympiakomitean jäsenjärjestönä sitoutuneet urheiluyhteisön
vastuullisuusohjelmaan.



Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

● edistää uusien frisbeegolfseurojen ja frisbeegolfjaostojen perustamista
● avustaa seurojen jäsenhankintaa jäsenyyskampanjoilla
● tukee seurojen toimintaa koulutuksilla, neuvonnalla, tarvikkeilla, oppailla, sähköisillä

materiaaleilla
● vastaa frisbeegolfin kansainvälisestä edustuksesta ja yhteistoiminnasta
● vaikuttaa Suomessa liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun

lausunnoin ja kannanotoin
● edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja vastuullisuutta seuratoiminnassa ja

frisbeegolfissa yleisesti
● edistää lajin harrastamista lasten ja nuorten parissa osallistumalla harrastamisen

Suomen mallin toimintaan
● edistää ikääntyvien ja erityisryhmien harrastamista kehittämällä soveltavaa ja

saavutettavaa frisbeegolfia
● tukee frisbeegolfin huippu-urheilun kehitystä junioriakatemian ja maajoukkuetoiminnan

kautta
● edistää anti-dopingtoimintaa etenkin huippu-urheilijoiden keskuudessa
● laatii ja vahvistaa frisbeegolfin kilpailu-, kurinpito-, ja muut säännöt, valvoo niiden

noudattamista ja ratkaisee niitä koskevat erimielisyydet
● järjestää kansallisia kilpailuja ja tukee kansallisten ja  kansainvälisien kisojen

järjestämistä Suomessa
● kehittää harjoitus- ja valmennusjärjestelmiä
● järjestää ohjaajakursseja
● järjestää juniorileiritystä
● edistää frisbeegolfratojen rakentamista kaikkialla Suomessa
● seuraa lajin ympäristövaikutuksia ja edistää ympäristöasioita
● viestii aktiivisesti lajista medialle, jäsenistölle sekä harrastajille jäsenistön ulkopuolelle
● tukee, kehittää ja edistää tarvepohjaisesti SFL:n toimintaa edistäviä ja tehostavia

digitaalisia järjestelmiä
● palkkaa osa- tai kokopäiväisiä työntekijöitä johtamaan toimintaa

Toimintansa tukemiseksi liitto voi harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, voi ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja, järjestää huvitilaisuuksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista
irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja
rahankeräystä.

1.2. Liiton jäsenet ja harrastajat

Vuoden 2021 lopussa Suomen frisbeegolfliitolla oli 179 jäsenseuraa, joissa henkilöjäseniä oli
10527 (+61,5 %) (uniikkeja jäseniä 9942). Naisia SFL:n jäsenenä oli 587 (+36,8 %).



Juniorijäseniä oli 2634 (+210 %). Jäsenmäärän kehitys vuosina 2009-2021 on esitelty kuviossa
1. Vuoden 2009 sukupuolijakauma ei ole tiedossa.

Vuonna 2021 liiton kilpailulisenssin hankki 3874 henkeä (kasvua edellisvuodesta 31 %).

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

Kuvio 1.

1.3. Vuosikokoukset ja hallinto

SFL:n sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 29.3. Etäyhteyksillä määräaikaisen
poikkeuslain perusteella.Kokouksessa käytiin sääntöjen mukaisesti läpi tilinpäätös ja
toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Lisäksi esityslistalla oli uuden hallituksen jäsenen valinta, mutta määräaikaan mennessä ei
saatu yhtään ehdokasta, joten paikka jäi vapaaksi ja täytetään myöhemmin syyskokouksessa.
Lisäksi käsiteltiin ja hyväksyttiin liiton sääntöihin muutos, joka sallii etäyhteydellä osallistumisen
myös normaalioloissa.

Liiton puheenjohtajana toimi Laura Heikkilä vastuualueinaan sidosryhmäyhteistyö,
yhdenvertaisuus, häirintäyhdyshenkilö, Frisbeegolfin SM (yhdessä Tuomo Rikmanin kanssa),

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


Naisjaosto, junioritoiminta (yhdessä Markku Kivelän kanssa), koulutustoiminta, Soveltavan
liikunnan hanke, viestintä (yhdessä Tuomo Rikmanin kanssa)

Varapuheenjohtajana toimi Markku Kivelä. KIvelän vastuualueina hallituksessa olivat
junioritoiminta (yhdessä Laura Heikkilän kanssa), Amatöörien SM, Amateur Series ja
Sekaparifrisbeegolfin SM.

Hallituksen sihteerinä toimi hallituksen ulkopuolelta toiminnanjohtaja Tapani Aulu siihen
saakka, kunnes järjestösihteerin tehtävään valittu Annika Nyström aloitti työnsä (6.9.).

Hallituksen muita jäseniä olivat:

● Johanna Parviainen, vastuualueinaan masterstoiminta ja Mastereiden SM
● Tuomo Rikman, vastuualueinaan Frisbeegolfin SM (yhdessä Laura Heikkilän kanssa),

aluevastaavatoiminta, alueelliset AM-tourit, tekniikka ja tietosuoja, viestintä (yhdessä
Laura Heikkilän kanssa)

● Mikko Kaakinen, vastuualueinaan maajoukkuetoiminta, Soveltavan liikunnan hanke,
SM-viikko 2022, erilliskilpailut ja PDGA-liigat

● Petri Anttiroiko, vastuualueinaan messut, Pro tour 2021 ja Parifrisbeegolfin SM
● Rahastonhoitajana hallituksen ulkopuolelta toimi Dennis Barman.

Vuoden 2021 aikana liitossa työskentelivät kokopäiväinen toiminnanjohtaja sekä osa-aikainen
nuoriso- ja koulutuskoordinaattori. Toiminnanjohtajana toimi 12.2. äitiyslomalle jäänyt Anniina
Ihamäki. Hänen sijaisekseen valittiin Tapani Aulu, joka aloitti toiminnanjohtajan tehtäviin
perehtymisen 10.1. Järjestösihteerin osa-aikainen tehtävä laitettiin hakuun 28.6. Tehtävään
valittiin Annika Nyström, joka aloitti työnsä 6.9.

Toiminnanjohtajan keskeisiin työtehtäviin kuuluivat seura- ja kilpailutoiminnan tuki ja
koordinointi, juniori- ja koulutustoiminnan ja vastuullisuustyön kehittäminen, tiedottaminen ja
media-asiat, sponsoriyhteistyö, hankevalmistelu, hallinnolliset asiat sekä muut järjestön
toiminnan juoksevat asiat. Nuoriso- ja koulutuskoordinaattori Leo Piirosen työtehtäviin kuuluivat
frisbeegolfin nuoriso-, koulutus- ja valmennustoiminnan kehittäminen. Järjestösihteerin
pääasiallisiin tehtäviin kuului tiedottaminen, kilpailujen sanktiointi, seurayhteistyö ja
sanktiointilaskuasiat.

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

1.4.1. Lapsi- ja nuorisotoiminta

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

Vuonna 2020 osa-alueelle palkattiin ensimmäistä kertaa oma, osapäiväinen työntekijänsä.
Vuonna 2021 nuoriso- ja koulutuskoordinaattori työskenteli muun muassa SFL:n ja SoveLin
yhteisessä soveltavan frisbeegolfin hankkeessa, koordinoi SFL:n ja Koululiikuntaliiton välisen
yhteistyötä sekä edisti SFL:n ja Kisiksen vuonna 2021 aloittamaa yhteistyötä liikunnan
ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen saralla.

1.4.2. Seuratoiminta ja liiton tukitoimet

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 2021 seuroille jaettiin tietoa erilaisista tukimuodoista ja koulutuksista verkkosivujen ja
seuratiedotteiden välityksellä ja järjestettiin perinteiset seuratoimijoiden Liitopäivät.

Liitto tuki seuroja Suomisport-migraatioon (1.12.2021) liittyvissä muutoksissa julkaisemalla
verkkosivuillaan uutisia ja ohjeita uuden Seurapalvelun käyttöönotosta sekä mainostamalla
Olympiakomitean Suomisport-webinaareja. Seura-aktiiveille tarjottiin mahdollisuus kommentoida
liiton julkaisemia Suomisport-ohjeita etukäteen ja migraation muutoksista käytiin vilkasta
keskustelua seura-aktiivien Facebook-ryhmässä.



SFL:n verkkosivuilla julkaistiin syksyn aikana uusia sivuja, joiden tavoitteena on tukea seurojen
toimintaa: Harrastamisen Suomen malli, Frisbeegolf ja tyky-päivät, Videot, Tähtiseura-ohjelma
sekä Frisbeegolfseuroille suunnatut avustukset. Loppuvuonna aloitettiin myös Työntekijän
palkkaaminen frisbeegolfseuraan -sivun laatiminen.

SFL liittyi mukaan Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmaan. Tähtiseura-ohjelma on
Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tarjoaa seuroille
erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä
Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa. Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat
tunnistaa Tähtimerkistä.  Tähtimerkin osa-alueita ovat: lapset ja nuoret, aikuiset sekä
huippu-urheilijat. SFL auditioi tällä hetkellä vain aikuisten osa-aluetta. Tähtiseuroihin ei lukeudu
vielä yhtään SFL:n jäsenseuraa.

SFL tiedotti koronapandemian vaikutuksista frisbeegolfkilpailuihin etenkin kevään 2021 aikana
verkkosivuillaan.

SFL avasi kaikille avoimen seurafoorumin Seurakahvit keväällä 2021. Huhti-toukokuussa
pidettiin kaksi Seurakahvit -keskustelutilaisuutta Teamsin välityksellä. Seurakahveille
osallistuneille annettiin aluksi lyhyt katsaus ajankohtaisista asioista ja tämän jälkeen oli avointa
keskustelua. Kysymyksiä ja ehdotuksia keskustelunaiheiksi sai lähettää etukäteen
toiminnanjohtajalle. Huhtikuun Seurakahveille osallistui reilut 30 kuulijaa paristakymmenestä
frisbeegolfseurasta.

SFL kutsui jäsenseurojaan mukaan Olympiakomitean Seurasydän-kampanjaan julkaisemalla
verkkosivuillaan ja some-kanavissaan tietoa kampanjasta ja kampanjaan liittyvää materiaalia.
Kampanjasta tiedotettiin myös seuratiedotteessa.

1.4.3. Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuden edistämisen lyhyellä aikavälin tavoitteet perustuvat kahden vuoden välein
laadittaviin yhdenvertaisuussuunitelmiin. Suunnitelma vahvistettiin liiton syyskokouksessa 2020.

Vuoden aikana seuroille viestittiin yhdenvertaisuuteen ja häirinnän ehkäisyyn liittyvistä asioista
julkaisemalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulokset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi,
osallistumalla useisiin yhdenvertaisuutta edistäviin kampanjoihin sekä julkaisemalla liiton sivuilla
yhdenvertaisuusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2022.

Liiton naisjaosto jatkoi toimintaansa kiinteänä osa yhdenvertaisuussuunnittelua ja -toimintaa.

Lisäksi vuoden aikana muun muassa aloitettiin soveltavan liikunnan hanke Soveltava Liikunta
SoveLi ry:n kanssa.



1.4.4. Huippu-urheilu ja media

Huippu-urheilun ja median alalla lyhyen aikavälin tavoitteena on vakiinnuttaa liiton
valmennusryhmä- ja talenttitoimintaa. Tavoitteena on myös pitää lajia aktiivisesti ja
säännöllisesti esillä mediassa.

Lajin huippulupauksille suunnatun junioriakatemian toiminta jatkui vuoden 2021 aikana.
Akatemiatoiminnan on tarkoituksena toimia ensimmäisenä liiton tukiaskelmana frisbeegolfarin
polulla kohti lajin kansainvälistä kärkeä.

Medialle liitto lähetti vuoden aikana erityisesti kilpailutoimintaa koskevia tiedotteita.

2. VASTUULLISUUS

Suomen Olympiakomitea lanseerasi vuoden 2020 alussa urheiluyhteisön yhteisen
Vastuullisuusohjelman 2020-2024. SFL on Olympiakomitean jäsenenä sitoutunut yhteisiin
vastuullisuustavoitteisiin ja pyrkii edistämään ohjelman toteutumista kaikessa toiminnassaan.

2.1. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja turvallinen toimintaympäristö

Yhdenvertaisuustyö perustuu liiton syyskokouksen vuonna 2020 vahvistamaan
yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Liitto julkaisi vuoden 2021 aikana tasa-arvo -ja
yhdenvertaisuussuunnitelman pohjalta tavoitteet vuodelle 2022 verkkosivuillaan. Tavoitteet
jaettiin kolmeen osioon: yhdenvertaisuus ja syrjinnän ehkäisy osaksi liiton ja seurojen
toimintakulttuuria, frisbeegolfin harrastaminen ja tieto esteettömästi saataville sekä
yhdenvertaisuustyötä arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti, ja ylläpidetään ja luodaan
yhdenvertaisuustyötä tukevia rakenteita.

SFL kartoitti keväällä 2021 tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyllä yhdenvertaisuustyön
toteutumista seuroissa. Kyselyyn vastasi 461 liiton jäsentä. Suomalaisten frisbeegolfseurojen
ilmapiiri näyttäytyi 2021 kysely perusteella positiivisena ja kehitys on ollut valtaosaltaan hyvää,
mutta paikoin tilanteessa on parannettavaa ja joiltakin osin kehitys on ollut negatiivista edellisiin
vuosiin verrattuna. 99 % vastaajista (vrt. 2019 98 % ja 2017 99 %) kertoi, että seurassa
harrastaminen on mahdollista edullisesti. Sen sijaan kehityskohdaksi yhdenvertaisuuden
näkökulmasta voidaan edelleen nähdä vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan asema
seuroissa. Vuonna 2021 seuransa ilmapiirin koki avoimeksi ja moniarvoiseksi 91 % vastaajista.
Kyselyn mukaan seuroissa ei silti vieläkään puhuta riittävästi syrjinnästä. Vain pienessä osassa
seuroja syrjinnästä on puhuttu aktiivisesti.



Syyskokouksessa hyväksyttiin vastuullisuuteen liittyviä sääntömuutoksia. Liiton tarkoitukseen ja
tarkoituksen toteuttamiseen kirjattiin vastuullisuuden edistäminen kaikessa toiminnassa (pykälä
2.) sekä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja vastuullisuuden edistäminen seuratoiminnassa ja
frisbeegolfissa yleisesti (pykälä 3.). Kurinpitomenettelyä (pykälä 9.) täydennettiin vakavaa
epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskien Olympiakomitean
ohjeistuksen mukaisesti.

Liiton verkkosivuilla olevaa Vastuullisuus -sivua sekä Yhdenvertaisuus ja häirinnän ehkäisy
-sivua päivitettiin vuoden aikana. Vuoden 2021 aikana liitolla oli edellisvuoden tapaan myös
erikseen nimetyt vastuuhenkilönsä yhdenvertaisuus- ja häirintäasioissa. Vastuuhenkilöinä
toimivat liiton puheenjohtaja Laura Heikkilä ja toiminnanjohtaja Tapani Aulu.

SFL reagoi nopeasti Youtubessa elokuussa julkaistuun videoon, jonka sisältö katsottiin
naisfrisbeegolfaajien arvoa alentavaksi ja aiheutti kiivastakin keskustelua lajin sisällä ja
ulkopuolella. Liiton puheenjohtaja Laura Heikkilä tuomitsi videon jyrkästi YLE:n syyskuussa
julkaisemassa jutussa, jossa haastateltiin myös muita aktiivisia frisbeegolfaajia.

Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutuksen suoritti liiton työntekijöistä toiminnanjohtaja ja
nuoriso- ja koulutuskoordinaattori. Hallituksesta kurssin suoritti 3 henkilöä.

Olympiakomitean järjestämässä Turvallinen seuratoiminta -webinaarissa 5.11. käsiteltiin
epäasiallisen käytöksen, kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyä sekä näihin tapauksiin
puuttumista urheilun ja liikunnan kentällä. Turvallisen liikunta- ja urheiluympäristön merkitystä
käsiteltiin tilaisuuden paneelikeskustelussa, jossa oli läsnä toiminnanjohtaja Tapani Aulu. Aulu
painotti vastuullisen valmentamisen merkitystä lajiliiton toiminnassa.

Liitto osallistui #Pukukoppipuhe2021 -kampanjaan lokakuussa. Pukukoppipuhe-kampanjan
avulla liitto halusi kannustaa frisbeegolfyhteisöä pohtimaan omaa käyttäytymistä ja puhetyyliä.
Liitto osallistui myös Ihmisoikeusliiton marraskuussa 2021 käynnistämään Älä riko urheilua
-ihmisoikeuskampanjaan julkaisemalla verkkosivuillaan uutisia aiheesta sekä some-kanavillaan
kampanjamateriaalia.

SFL ja Soveltava Liikunta SoveLi kehittivät soveltavaa frisbeegolfia opetus- ja
kulttuuriministeriön erityisavustuksella, joka on tarkoitettu liikunnan kansalaistoiminnan
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämishankkeisiin. Hankkeessa laadittiin koulutusohjelma
ja valmiita malleja seurojen käyttöön soveltavan frisbeegolfin tarjoamiseksi jäsenilleen ja
soveltavan liikunnan kohderyhmille. Tämän avulla seurat voivat toteuttaa omaa ja liiton visiota
yhdenvertaisuudesta. Soveltavan frisbeegolfin koulutus järjestettiin Tampereella Varalan
urheiluopistolla 19.6.2021. Koulutus oli yksipäiväinen ja koostui useasta teorialuennosta sekä
käytännön kokeilusta. SFL oli mukana myös Nummelaan syyskuussa avatun esteettömän
frisbeegolfradan suunnittelussa.



SFL laati yhdessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin sekä Spin18 kanssa
frisbeegolfpalvelun turvallisuusohjeistuksen 2021. Frisbeegolf on kuluttajapalvelu, jonka
turvallisuuteen sovelletaan kuluttajaturvallisuuslakia. Laissa on säädetty velvollisuuksista, jotka
koskevat rata-alueiden omistajia, ratojen suunnittelijoita, rakentajia sekä ylläpitäjiä. Turvallisuus-
ja kemikaalivirasto Tukes valvoo kuluttajapalvelujen turvallisuutta.

Suomen frisbeegolfliitto päätti hakea Paralympiakomitean jäsenyyttä, ja jäsenyys hyväksyttiin
18.11.2021.

2.3. Naisjaosto

Jaoston kokoonpano

Jaoston jäseninä toimivat vuonna 2021 Mila Puumala (pj), Tiina Korve, Nina Taronen, Tiina
Karlsson ja Jenna Tuominen.

Vuoden Naistoimija

Vuoden Naistoimijaäänestys järjestettiin 1.-14.12.2021. Ehdolla oli kymmenen henkilöä (kaksi
henkilöä oli ehdolla yhden palkinnon saajaksi). Vuoden 2021 naistoimijaa ei ollut vielä valittu
tätä toimintakertomusta kirjoittaessa.

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.

GoExpo-messut

Messut siirrettiin maaliskuulle 2022 koronan takia.

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 kuitenkin esti osakilpailuiden järjestämisen.

Naistenviikko



Naisjaosto panosti tänäkin vuonna heinäkuiseen naistenviikkoon. Jaoston nettisivuilla julkaistiin
sarja artikkeleita, joissa esiteltiin seitsemän suomalaista naisheittäjää.

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 antidopingohjelman
muutoksia sekä reilun kilpailun ohjelmaa. Liiton nuoriso- ja koulutuskoordinaattori osallistui
myös SUEKin organisoimaan lajiliittojen kouluttajakoulutukseen.

Syyskokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos liiton tarkoituksen toteuttamiseen liittyen: SFL
edistää anti-dopingtoimintaa etenkin huippu-urheilijoiden keskuudessa.

Avoimien luokkien SM-kilpailuihin pyrittiin saamaan Reilusti paras -ohjelman esittelypiste, joka ei
kuitenkaan toteutunut. Perinteisesti Kielletyt aineet ja menetelmät -julkaisusta on levitetty tietoa
maajoukkueurheilijoille. Suomen maajoukkue edusti EM-kilpailuissa vuonna 2021.

Junioriakatemian jäsenet suorittivat Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen.

2.5. Ympäristö ja kestävä kehitys

Vuonna 2021 aloitettiin ympäristöosaamisen kehittäminen Ekokompassijärjestelmään
sitoutumisella. Suomen frisbeegolfliitto rakensi syksyllä 2021 ympäristöohjelman ja tavoittelee
Ekokompassi-sertifiointia vuonna 2022.

Lokakuussa 2021 suoritettiin ympäristöasioiden alkukartoitus yhdessä Ekokompassin kanssa ja
tunnistettiin tällä hetkellä tärkeimmät ympäristöpuutteet ja -onnistumiset sekä pisteytettiin
erilaisten toimien vaikuttavuus sekä mahdollisuudet parantaa. Näiden pohjalta rakennetaan
toimenpidesuunnitelmaa ja tavoitteita sekä mittareita vuodelle 2022. Ympäristöohjelman
tärkeimmät painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja vaikuttavuusarviointi vuodelle 2022 julkaistiin
liiton sivuilla loppuvuodesta. Tärkeimmiksi painopistealueiksi valittiin viestintä, vaikuttaminen
sekä logistiikka ja liikkuminen.

3. TALOUS

Liiton taloustilanne vuonna 2021 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 2021 oli 66 000 euroa.
Syksyllä jätettiin uusi hakemus valtionavun saamiseksi vuodelle 2022.

4. KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA

Suomen frisbeegolfliiton alainen kansallinen kilpailutoiminta koostui vuonna 2021 eri
SM-kilpailuista, kansallisen kärkikiertueen Prodigy Disc Pro Tourin osakilpailuista, Amateur
Series -SM-karsintakilpailuista sekä erilliskilpailuista ja PDGA-liigoista.

Tammi-helmikuussa ei koronarajoitusten takia järjestetty SFL:n sanktioimia kisoja. Suomen
hallitus totesi poikkeusolot 8.3.-28.3. ja tänä aikana ei järjestetty frisbeegolfkilpailuja. SFL
tiedotti 27.3., että SFL:n hallitus oli päättänyt siirtyä alueelliseen harkintaan, jolloin toimintaa
voitiin alkaa asteittain avata. Uusi linjaus tehtiin Aluehallintoviraston ja Olympiakomitean
ohjeiden mukaan. Toisin sanoen PDGA-kilpailuja sai järjestää maaliskuun lopusta alkaen –
kaikille avoimia kisoja ei. Huhtikuun puolivälissä tiedotettiin, että kilpailut järjestetään edelleen
ilman yleisöä ja vastuullisilla järjestelyillä. Ohje oli voimassa 30.4. asti. Huhtikuun lopussa
tilanne oli se, että sanktioiduissa PDGA-liigoissa ja Women’s Global Event -kilpailuissa sai
PDGA:n sääntöjen mukaan pelata ilman lisenssiä. Jos kilpailussa mahdollistettiin
lisenssittömien pelaaminen, se tulkittiin kuitenkin yleisötapahtumaksi, jolloin kilpailun
yhteenlaskettu pelaajamäärä ei saanut ylittää paikallisten yleisötilaisuuksien
kokoontumisrajoitusten maksimihenkilömäärää. Ohjeistus oli voimassa 15.5. saakka ja perustui
valtioneuvoston, aluehallintoviraston ja Olympiakomitean määräyksiin, ohjeisiin ja suosituksiin.
Toukokuun lopussa annettiin 11.6. asti voimassa ollut ohje, jonka mukaan SFL:n alueiden väliset
liikkumissuositukset poistettiin, kuten ne oli poistettu Olympiakomitean
ulkotapahtumaohjeistakin.

Vuonna 2021 kilpailuja pystyttiin järjestämään 354. Edellisvuonna määrä oli 242 (vuonna 2019
339). Kilpailuista 234 oli erilliskilpailuja (edellisvuonna 188),  PDGA-liigan osakilpailuja 120
(edellisvuonna 37), viisi Pro tourin osakilpailua, kuusi Amateur Series -kilpailua ja seitsemän
SM-kilpailua.

Osallistumiskertoja kilpailuissa oli yhteensä 22315 (v. 2020: 15 209 ja v. 2019: 18 255 kpl).

4.1. Frisbeegolfin SM-kilpailut

Avoimen luokan (MPO) ja naisten avoimen luokan (FPO) Suomen mestaruudet ratkottiin
Oulussa, Virpiniemi Disc Golf Parkissa 19.-22.8.2021. SM-kilpailuihin osallistui yhteensä 120
Suomen kärkipelaajaa.

Kilpailun järjesti Oulun Frisbeegolfseura.

I II III



MPO Väinö Mäkelä
Dark Flight

Joonatan Häme
Lahden frisbeegolfclub

Daniel Davidsson,
Tampereen Frisbeeseura

FPO Henna Blomroos,
Rauman Frisbee

Eveliina Salonen,
Valkeakoski Disc Golf

Jenni Eskelinen,
Oulun frisbeeseura

4.2. Mastereiden SM-kilpailut

Frisbeegolfin mastersluokkien SM-kilpailut järjestettiin 26.-29.8.2021 Heinolan Pro
DiscGolfParkin Blue ja Green -radoilla. Kilpailuiden järjestävänä seurana toimi Heinolan Lords
of Disc Golf ry.

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 116
pelaajaa.
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MP40 Heikki Saunanen
Ähtärin Urheilijat

Jari Madekivi
Vampulan Urheilijat

Ari Hakkarainen
Deep in the Forest

FP40 Nina Rajala
Järvenpään
frisbeegolf

Anna Elo
Porin Mustavaris

Riitta Savolainen

MP50 Tatu Nokelainen
Disc Golf Hyvinkää

Jari Löytynoja
Oulun frisbeeseura

Ilkka Leimu
Disc Golf Hyvinkää

FP50 Kirsi Kaikkonen
Lohjan Liitokiekkoilijat

Kristiina Sylman
Talin Tallaajat

Pirjo Hollemo
Team Hippo

MP60 Juha Pohjalainen
Talin Tallaajat

Olavi Koivunen
DGCP ry

Marko Timonen
(Mustavaris)
Jari Hannula (Wirmo
Disc Golf)

MP70 Kauko Laitala
Nummelan
frisbeeseura

Jouni Pakarinen
Disc Golf Hyvinkää

Markku Tohni
Nokian frisbeeseura



4.3. Junioreiden SM-kilpailut

Junioreissa kilpailtiin SM-pokaaleista Espoon Äijänpellon radalla 1.8.2021. Järjestelyistä vastasi
paikallinen seura Puskasoturit.

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 82 (kolmas kierros vain
Metrixissä) pelaajaa.
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MJ18 Nestori Tuhkanen,
Mikkelin frisbeegolf

Eemi Pantsari,
Joen Liitokiekko ja
Kasperi Pakarinen,
Deep in the Forest

MJ15 Joonas Mäkelä,
Harjavallan Disc Golf

Onni Ruusunen,
Harjavallan Disc Golf

Juuso Timonen,
Nätkin annukat

FJ18 Essi Hölsö,
7K

Emilia Kallio,
Harjavallan Disc Golf

Sonja Laine,
Jyväskylän Liitokiekkoilijat

FJ15 Jemina Koskela,
Oulun frisbeeseura

4.4. Amatöörien SM-kilpailut

Valkeakoski Disc Golf ry järjesti amatööriluokkien SM-kilpailut Valkeakoskella Korkeakangas
DGP:ssä 6-8.8.2021.

Suomen mestaruuksista pelattiin 127 pelaajan voimin yhteensä viidessä eri luokassa: MA1- ja
FA1-luokissa sekä ikäluokissa, 40-vuotiaissa naisissa (FA40) ja miehissä (MA40) sekä
50-vuotiaissa miehissä (MA50).
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MA1 Teemu Honkanen,
Frisbeegolfclub Hyrylä

Matti Paussua, Brutal Force Onni Arminen, LemKi
Disc Golf ja Samu
Kesonen, Joen liitokiekko



FA1 Jonna Säkkinen,
Pieksämäen palloilijat

Marjo Haarala, Nokian
frisbeeseura

Sonja Laine,
Jyväskylän Liitokiekkoilijat
ja Sannakaisa Puttonen,
Tampereen Frisbeeseura

MA40 Niklas Nieminen, Vuorelan
veikot

Jari Lahtinen, Valkeakoski
DiscGolf

Teemu Pietarinen, Joen
Liitokiekko

FA40 Heidi Helin-Harinen,
Valkeakoski Disc Golf

Riikka Salmén, Team Hippo Kirsi Lindholm,
Frisbeegolf Forssa

MA50 Jani Heiskanen, KarTe
DiscGolf

Jouko Talja, Pirkkalan
Frisbeegolfseura Aviaattorit

Sami Wirkkula, Aviaattorit

4.5. Parifrisbeegolfin SM-kilpailut

Parifrisbeegolfin SM-kilpailut järjestettiin Tampereella Disc Golf Centerin radalla 11-12.9.2021.
Kilpailut järjesti Tampereen frisbeeseura.

Suomen mestaruuksista miteltiin avoimessa luokassa (MPO) ja naisten avoimessa luokassa
(FPO), 40-vuotiaissa miehissä (MP40) sekä 18-vuotiaiden (MJ18) junioriluokassa. Mukana oli
yhteensä 71 paria.
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MPO Niklas Anttila,
Vuorelan Veikot
&
Oskari Vikström,
Jyväskylän Liitokiekkoilijat

Joonatan Häme &  Mikael
Häme, Lahden frisbeegolf

Tuomas Hyytiäinen,
Dark Flight Disc Golf &
Joona Heinänen, Talin
Tallaajat

FPO Henna Blomroos,
Rauman Frisbee
&
Eveliina Salonen,
Valkeakoski Disc Golf

Maria Asikainen,
Frisbeekotkat & Hannele
Määttä, BSC Disc Golf Team

Maija Laitinen,
Rovaniemen Rolffarit
&
Jenni Eskelinen,
Oulun frisbeeseura

MP40 Kimmo Lehtonen, Fore
Turku & Mikko Kaakinen,
7K

Heikki Saunanen, Ähtärin
Urheilijat & Raimo
Saunanen, Team Spirit sekä
Marko Hämäläinen & Sami
Pollari, Hämeenlinnan
Discaajat



FP40 Kristiina Sylman, Talin
Tallaajat & Riitta
Savolainen, Kouvolan
lentävät lautaset

Kirsi Kaikkonen, Lohjan
Liitokiekkoilijat & Anna Elo,
Liitokiekkoseura Mustavaris

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

MJ18 Tuukka Lappi,
Pieksämäen ohiheittäjät &
Kasperi Pakarinen, Deep
in the forest

Aaro Huttunen & Joni
Hiisvirta, Disc golf Hyvinkää

Onni Ruusunen &
Joonas Mäkelä,
Harjavallan Disc Golf,
Onni Arminen & Eetu
Tuominen, Lempäälän
kiekko sekä Timi
Huisman, Multi Ace Disc
Golf & Taavi Mäkelä, DG
Rollers Mänttä-Vilppula.

4.6. Sekaparifrisbeegolfin SM-kilpailut

Sekaparifrisbeegolfin SM-kilpailut pelattiin Jyväskylän Laajavuoressa 10.-11.7.2021. Kilpailun
järjestelyistä vastasi Jyväskylän Liitokiekkoilijat yhteistyössä Suomen frisbeegolfliiton kanssa.
Suomen mestaruuksista pelattiin kolmessa eri luokassa: avoimessa, 40-vuotiaissa ja
50-vuotiaissa. Kilpailuihin osallistui yhteensä 46 paria.
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MPO/FPO Eveliina Salonen,
Valkeakoski Disc Golf
& Luukas Rokkanen,
Woodpeckers Disc
Golf

Samu Kesonen, Joen
Liitokiekko & Silva Saarinen,
Riihimäen Frisbeegolf

Jenni Karppinen, Joen
Liitokiekko & Tero
Jaatinen, Joen
Liitokiekko

MP40/FP40 Anne Matilainen,
Frisbeegolfseura 7k &
Tapani Aulu,
Tomoottajat Disc Golf

Saija Anttila, ReTee ry & Jani
Parkkonen, Talin Tallaajat

Nina Rajala,
Järvenpään Frisbeegolf
&
Riku Tähtinen,
Pieksämäen Palloilijat ja
Riitta Savolainen & Kalle
Lehto, Kouvolan
Lentävät Lautaset



MP50/FP50 Kirsi Kaikkonen,
Lohjan Liitokiekkoilijat
& Heikki Savolainen,
Talin Tallaajat

Pirjo Hollemo,
Team Hippo & Kari Vesala,
Talin tallaajat

Taina Ylelä & Maco
Moilanen, Joroisten
Urheilijat

4.7. Joukkuefrisbeegolfin SM-kilpailut

Joukkuefrisbeegolfin SM-kilpailut pelattiin Siilinjärvellä 19.-20.6.2021. Kilpailun järjestäjänä oli
Vuorelan Veikot. SM-kilpailuihin osallistui avoimessa luokassa 18 nelihenkistä joukkuetta ja
sekasarjassa niin ikään 18 nelihenkistä joukkuetta.
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Avoin FORE Turku Vuorelan Veikot Oulun Frisbeeseura

Seka Joen Liitokiekko Ähtärin Urheilijat Frisbeekotkat

4.8. Prodigy Disc Pro Tour

Vuonna 2021 pro-pelaajille suunnattu frisbeegolfin kärkikiertue kulki nimellä Prodigy Disc Pro
Tour. Kiertue toteutettiin yhteistyössä Prodigy Disc Europen kanssa, ja se koostui yhteensä
viidestä osakilpailusta.

Osakilpailut järjestettiin seuraavasti:

- 14.-16.5.2021, Talin frisbeegolfpuisto, Helsinki (Talin Tallaajat)
- 28.-30.5.2021, Tampereen frisbeegolfkeskus, Tampere (Tampereen frisbeeseura)
- 11-13.6.2021, Aninkainen Frisbeegolfpuisto, Turku (Fore Turku)
- 30.7.-1.8.2021, Puijo Disc Golf, Kuopio (Vuorelan Veikot ja Deep in the Forest)
- 3-5.9.2021, Heinola DiscGolfPark World (Lords of Disc Golf ry)

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:
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MPO Väinö Mäkelä,
Dark Flight

Lauri Lehtinen,
Jyväskylän Liitokiekkoilijat

Niklas Anttila,
Vuorelan Veikot

FPO Eveliina Salonen,
Valkeakoski Disc Golf

Henna Blomroos,
Rauman Frisbee

Heidi Laine,
Lahden Frisbeegolf

MP40 Juhani Vainio,
Tampereen frisbeeseura

Marko Hämäläinen,
Hämeenlinnan Discaajat

Kimmo Lehtonen,
FORE Turku

FP40 Nina Rajala,
Järvenpään Disc Golf

Riitta Savolainen,
Frisbeegolfseura Kouvolan
Lentävät Lautaset

Susanna Virtanen,
Ekenäs IF

MP50 Patrik Ekström,
Ekenäs IF

Kari Vesala,
Talin Tallaajat

Peter Seeck,
Valkeakoski Disc Golf ry

MP60 Seppo Kuikka,
Talin Tallaajat

Jari Väyrynen,
KKP Bats, Nurmijärvi

Marko Timonen,
Liitokiekkoseura Mustavaris

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 2021
SM-karsintakilpailuja järjestettiin yhteensä 6 kappaletta.

- 22.-23.5. Tuusula, Ford DGP, Frisbeegolfclub Hyrylä Ry
- 22.-23.5. Joensuu, Lykynlampi, Joen Liitokiekko
- 12.-13.6. Multia, Multian frisbeegolfrata, Multi Ace DG / Multian Jyske ry
- 12.-13.6. Hämeenlinna, Viisari, Hämeenlinnan Discaajat
- 19.-20.6. Mynämäki, Mynämäki Discgolf park, Wirmo Disc Golf
- 17.-18.7. Rovaniemi, Toramo, Rovaniemen Rolffarit

SM-karsintakilpailuissa pelattiin kahdeksassa eri luokassa, amatööriluokissa MA1 ja FA1 sekä
ikäluokissa MA40, MA50, FA40 sekä junioriluokissa MJ18, FJ18 ja MJ15. Kahdessa
osakilpailussa kilpaili yhteensä 288 pelaajaa.

4.10. AM-tour

Koronan tuoman ennakoimattomuuden vuoksi alueellisia AM-toureja ei järjestetty 2021, lukuun
ottamatta Itä-Suomessa järjestettyä AM-touria.



5. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA

5.1. Frisbeegolfin EM-kisat

EM-kisat pidettiin Tšekin Konopištěssä 11-14.8.2021. EM-kisat siirtyivät koronan takia
edellisvuodelta vuodelle 2021.

5.2. PDGA EuroTour

PDGA EuroTour järjestettiin seuraavasti:

- Sipoo 1-3.7.2021, ET#5 - NBDG TYYNI SPONSORED BY LATITUDE 64,
- Langewåg, Norja 7-10.7.,ET#6 - PCS SULA OPEN

5.3. Major-turnaukset ja muut arvokilpailut

Yhdysvaltain mestaruuskisat USDGC, United States Disc Golf Championship, järjestettiin
6.-9.10.2021. Mestaruuskisoihin osallistui kolme suomalaista; Juhani Vainio, Luukas Rokkanen
ja Väinö Mäkelä.

Frisbeegolfin MM-kilpailut, 2021 PDGA Pro Disc Golf World Championships, järjestettiin
Yhdysvalloissa 22.-26.6.2021. Kilpailuihin ei osallistunut suomalaispelaajia avoimessa eikä
naisten avoimessa luokassa koronatilanteesta johtuen.

Amatööriluokkien MM-kilpailuissa, 2021 PDGA Amateur Disc Golf World Championships,
17.-21.8.2021, Mastereiden MM-kilpailuissa, 2021 PDGA Masters World Championships 3.-7.8,
ja junioriluokkien MM-kilpailuissa, 2021 PDGA Junior Disc Golf World Championships 7.-10.7.,
ei myöskään ollut suomalaisosallistujia koronatilanteesta johtuen.

Nokialla vuosittain järjestettävä frisbeegolfin kansainvälinen Major-turnaus Disc Golf European
Open 2021 peruttiin koronatilanteen vuoksi.

Vuoden 2021 Disc Golf Pro Tour järjestettiin kokonaisuudessaan Yhdysvalloissa. Tourilla ei ollut
suomalaisia kilpailijoita.



6. MUU TAPAHTUMATOIMINTA

6.1. Liitopäivät

SFL:n jäsenseurojen yhteinen kehitys-, koulutus- ja suunnittelutapahtuma Liitopäivät järjestettiin
vuonna 2021 kahdeksatta kertaa. Tällä kertaa Liitopäiviä vietettiin Urheiluopisto Kisakeskuksella
Raaseporissa 30-31.10.

Tapahtuman tarkoituksena oli antaa jäsenseuroille vinkkejä erityisesti junioritoiminnan
parantamiseen ja tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen muiden seurojen aktiivien kanssa.
Liitopäivien yhteydessä pidettiin myös liiton syyskokous.

Liitopäivien ohjelmaa pystyi seuraamaan kattavasti myös verkon välityksellä (Facebook).

6.2. Messut

Urheilun ja liikkumisen suurtapahtuma GoExpo siirtyi vuodella eteenpäin maaliskuulle 2022
koronatilanteen vuoksi.

7. VUODEN PARHAAT -PALKINNOT

SFL:n hallitus suoritti perinteiset Vuoden parhaat -valinnat alkuvuodesta 2022. Vuoden parhaat
2021 valittiin yhteensä seitsemässä eri kategoriassa.

Vuoden naisurheilija: Henna Blomroos (Rauman frisbee)

- EM-kulta, SM-kulta, Prodigy Disc Pro Tour -kiertueen kokonaiskilpailusta hopeaa

Henna Blomroos voitti naisten luokan frisbeegolfin Euroopan mestaruuden Tšekissä.
FPO-luokan Suomen mestaruuden Blomroos voitti ylivoimaisesti ja otti peräti neljännen
peräkkäisen Suomen mestaruutensa ja yhteensä uransa viidennen. Blomroos sijoittui Prodigy
Disc Pro Tourilla 2021 FPO-luokassa toiseksi.

Blomroos oli myös Urheilutoimittajain Liiton valinta vuoden 2021 parhaaksi
frisbeegolfurheilijaksi.

Vuoden miesurheilija: Väinö Mäkelä (Dark Flight)

- SM-kulta, Prodigy Disc Pro Tour -kiertueen kokonaiskilpailusta kultaa



Väinö Mäkelä ylsi ensimmäiseen Suomenmestaruuteensa Oulun Virpiniemessä MPO-luokassa.
Kauden huippusaavutuksiin lukeutuu myös Prodigy Disc Pro Tour -kiertueen kokonaisvoitto.

Vuoden juniori: Silva Saarinen (Riihimäen frisbeegolf)

- EM-kulta FJ19-luokasta, Sekaparifrisbeegolfin SM-hopea

Silva Saarinen voitti FJ19-luokan Euroopan mestaruuden Tšekissä. Sekaparifrisbeegolfin
SM-hopean Saarinen saavutti yhdessä Samu Kesosen (Joen Liitokiekko) kanssa. Parivaljakon
vuoden 2020 junioriluokan hopea vaihtui vuoden 2021 hopeaan avoimessa luokassa. Saarinen
pelasi nousujohteisesti koko kauden, ja rating nousi kauden aikana peräti yli 30 pisteellä.

Vuoden läpimurto: Nestori Tuhkanen (Mikkelin frisbeegolf)

- SM-kulta MJ18-luokasta

Nestori Tuhkanen pelasi koko kauden nousujohteisesti, mistä kertoo osaltaan ratingin nousu yli
20 pisteen verran kauden aikana. Tuhkasen läpimurron kruunasi MJ18-luokan SM-kulta.

Vuoden frisbeegolfteko: NBDG:n livelähetykset

NBDG aloitti vuonna 2021 säännöllisen livetuotannon kotimaan frisbeegolfkilpailuista. NBDG on
edistänyt frisbeegolfin tunnettuutta laadukkailla livelähetyksillään.

Vuoden jäsenseura: Jyväskylän Liitokiekkoilijat

Jyväskylän Liitokiekkoilijat on tehnyt uraa uurtavaa työtä juniorifrisbeegolfin edistämiseksi
tarjoamalla laadukkaasti ohjattuja junioriharjoitteita. JyLi:llä oli SFL:n jäsenseuroista
ylivoimaisesti eniten juniorijäseniä (232) vuonna 2021. JyLi järjesti myös sekaparifrisbeegolfin
SM-kisat vuonna 2021.

Vuoden läpimurto: The Powerputt Girls & Ladies Open 2021

The Powerputt Girls & Ladies Open 2021 järjestettiin  25.9. Karkkilan frisbeegolfradalla. Sadalla
osallistujalla, mikä oli kilpailun maksimiosallistujamäärä, The Powerputt Girls & Ladies Open
2021 lunasti paikan Euroopan suurimpana naisten kilpailuna. Tapahtuman suojelijoina toimivat
Suomen ykköspelaajat Eveliina Salonen ja Henna Blomroos. Tapahtuma sai valtakunnallista
medianäkyvyyttä, sillä Yle uutisoi kilpailusta Urheiluruutu -lähetyksessä.



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. Tammi-maaliskuussa viikkokisoja ei järjestetty lainkaan
koronarajoitusten vuoksi.

Jäsenseurat järjestivät tahoillaan aktiivisesti myös monimuotoisia tapahtumia, tempauksia ja
kampanjoita yhteistyössä muun muassa koulujen, erilaisten järjestöjen, kaupallisten
yhteistyökumppaneiden ja muiden toimijoiden kanssa. Varustekasseja ei ollut vuonna 2021
seuroille tarjolla.

9. FRISBEEGOLFRADAT

Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli yli 830 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

Leo Piironen työskenteli koko vuoden osa-aikaisena nuoriso- ja koulutuskoordinaattorina.
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. SFK:n kouluttajat työskentelevät Suomessa alueittain ja
heitä kutsutaan SFK:n aluevalmentajiksi. Aluevalmentajina jatkoivat vuonna 2021: Sami
Poimala, Juho Rantalaiho, Erno Väyrynen, Jenni Eskelinen ja Leo Piironen.

SFL julkaisi verkkosivuillaan osion, jonne kerätään lajiin liittyviä tutkimuksia ja
opinnäytetöitä.

10.1. Yhteistyö Koululiikuntaliiton kanssa

Suomen frisbeegolfliitto ja Koululiikuntaliitto aloittivat yhteistyön frisbeegolfin tukemiseksi
osana koulun liikuntaa. Toiminnan tavoitteena on, että koulut kykenisivät ottamaan
frisbeegolfin paremmin osaksi koulun liikuntatunteja ja järjestämään koululaisille tarkoitetun
frisbeegolfkisan. Yhteistyöhön sisältyy niiden seurojen kartoittaminen, jotka olisivat
kiinnostuneita toimimaan oman alueensa koulun tai koulujen frisbeegolf-kumppanina sekä
kouluttaa frisbeegolfista kiinnostuneita opettajia lajiin liittyvissä asioissa.

Kouluvierailuja tai koulujen omia frisbeegolfkisoja ei liiton saamien tietojen mukaan
järjestetty vuoden 2021 aikana, mutta niitä pyritään järjestämään vuoden 2022 aikana.
Yhteistyössä hyödynnetään mm. liiton vuonna 2020 pilotoimaa opettajille suunnattua
frisbeegolfkurssia ja muita yhteistyön aikana syntyviä materiaaleja.

10.2. Frisbeegolfin Ope-kurssi

SFL julkaisi huhtikuussa Frisbeegolfin Ope-kurssin, joka on Suomen frisbeegolfliiton
suunnittelema lajikoulutus opettajille. Ope-kurssi on suunniteltu niin, että liiton jäsenseurat
voivat itsenäisesti kouluttaa toiminta-alueensa ala- ja yläkoulun, sekä lukion
liikunnanopettajia frisbeegolfiin liittyvissä asioissa.

Frisbeegolfin Ope-kurssi on tiivistetty versio Ohjaaja 1-kurssin sisällöstä ja kurssiin onkin
kiteytetty heittotekniikan osalta vain kaikkein keskeisimmät asiat. Ope-kurssin sisällöt ovat
näin ollen Ohjaaja 1-kurssin suorittaneelle henkilölle entuudestaan tuttuja.

10.3. Liikunnan ammattitutkinto: yhteistyö SFL:n ja Urheiluopisto Kisiksen kanssa



Suomen frisbeegolfliitto ja urheiluopisto Kisis aloittivat yhteistyössä liikunnan
ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen toteuttamisen. Koulutus sopii erinomaisesti
seuroille ja henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään seuran valmennus-, ohjaus-, ja
harrastustoimintaa. Liikunnan osaamisalan koulutuksesta saa samalla kertaa
liikuntaneuvojan pätevyyden sekä frisbeegolfin Ohjaaja 1-koulutuksen. Urheiluopisto
Kisakeskuksen ja Suomen Frisbeegolfliiton välisen yhteistyön tarkoituksena on kehittää
Suomalaista frisbeegolfharrastamista, lisätä frisbeegolfohjaajien määrää
frisbeegolfseuroissa ja tarjota tulevaisuudessa frisbeegolfohjausta yhä enemmän myös
lapsille ja nuorille. Haku koulutukseen alkoi 4.6. ja päättyi 13.8.2021. Koulutus alkaa
syksyllä 2022.

11. IKÄRYHMÄTOIMINTA

11.1. Junioritoiminta

11.1.1. Junioritoiminnan kysely

Liitto toteutti keväällä 2020 jäsenseuroilleen junioritoiminnan kyselyn osana liiton kanssa
yhteistyössä toteutettavaa AMK-opinnäytetyötä. Hieman pienimuotoisempi junioritoiminnan
kysely lähetettiin jäsenseuroille syksyn 2021 aikana, ensin Liitopäiville osallistuneille
jäsenseuroille ja sen jälkeen muille jäsenseuroille. Vastausaikaa kyselyyn pidennettiin
tammikuun 2022 loppuun saakka, sillä kyselyyn vastanneita seuroja oli vuoden loppuun
mennessä vasta muutamia.

11.1.2. Juniorileiri

Suomen frisbeegolfliitto ry järjesti historiassaan viidennen juniorileirin. Leiri järjestettiin
Varalan Urheiluopistolla ja sen lähiympäristössä perjantaista sunnuntaihin 17.-19.9.2021.
Leirin ohjaajina toimivat Leo Piironen, Erno Leskinen ja Mikko Kivioja. Leirille osallistui
yhteensä 18 nuorta.

11.1.3. Junioriakatemia

Junioriakatemian tavoitteena on tarjota potentiaalisille ja ennen kaikkea motivoituneille
nuorille ponnahduslauta lajin huipulle pääsemiseksi, sekä tutustuttaa heidät urheilullisiin ja
terveisiin elämäntapoihin.



Haku Junioriakatemiaan toteutettiin 6.-24.10.2021 välisenä aikana. Akatemiaan valittiin
uusien hakijoiden joukosta yhteensä neljä nuorta urheilijaa. Hakemuksia saapui viime
vuoden tapaan ympäri Suomea. Akatemiaan valitut uudet henkilöt kaudelle 2021-2022
olivat Nelli Forsberg, Aaro Huttunen, Tuukka Lappi ja Onni Ruusunen.

Liitto päätti jatkaa toimintaa kaudelle 2020-2021 valittujen nuorten kanssa, sillä kuluneen
kauden leiritykset jäivät vajaaksi koronan vuoksi. Näin ollen Junioriakatemiaan kuuluu
kaudelle 2021-2022 yhteensä 17 nuorta.

11.1.4. Yläkoululeiritys

Suomen frisbeegolfliitto ja Varalan Urheiluopisto aloittivat yhdessä yläkoululeirityksen.
Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa.

Varalan urheiluopistolla järjestettiin ensimmäinen yläkoululeiritys 7-9 luokkalaisille
tavoitteellisesti frisbeegolfurheiluun suuntautuneille nuorille 11.-14.10.2021.  Haku leiritykseen
päättyi 30.9. ja leirille valittiin yhteensä 15 nuorta. Ensimmäisen leirin jälkeen mukaan liittyi vielä
4 nuorta.

11.1.5. Tekniikkakoulu

Frisbeegolfin tekniikkakoulu julkaistiin keväällä 2021. Tekniikkakoulu on Suomen frisbeegolfliiton
jäsenseurojen junioritoimintaa varten tuotettu lajiharjoittelun tukimateriaali. Tekniikkapankin
tarkoituksena on tukea jäsenseurojen junioritoimintaa, sekä toimia ohjaajien työkaluna
lajiharjoittelussa. Tekniikkakoulu syntyi osana Leo Piirosen opinnäytetyötä vuonna 2020.

Tekniikkakoulu koostuu yhteensä kymmenestä frisbeegolfin heittotekniikkaan liittyvästä
aihealueesta.

11.2. Mastersjaoston toiminta

Liitopäivillä vuonna 2018 tehdyn aloitteen pohjalta liitolle perustettiin oma mastersjaosto, joka
jatkoi toimintaansa vuonna 2021. Mastersjaoston tarkoituksena on edistää ja ideoida
ikäluokkien frisbeegolfin harrastus- ja kilpailutoimintaa.

Mastersjaoston jäsenet toimikaudella 2021-2022: Johanna Parviainen (pj.), Tampereen
Frisbeeseura, Jussi Perttu, KFC ry Kellokosken Frisbeegolf Club ry,  Pentti Miettinen, Mandon
kiertäjät ry, Teija Soukkila, Vampulan Urheilijat frisbeegolf, Antti Taronen, Riihimäen frisbeegolf
ry.



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 Olympiakomitean järjestämistä tapahtumista. Tiedotepalvelu ePressin kautta lähetettiin
vuoden aikana yhteensä 53 mediatiedotetta. Pääosa mediatiedotteista käsitteli kilpailutoimintaa.
Tiedotteiden saaneita oli vuoden aikana yhteensä 11055 ja tiedotteiden avauksia 2242 (21 %).
Eniten tiedotteita julkaistiin elokuussa (14 kpl).

Sosiaalisen median kanavista keskeisimpiä olivat Facebook ja Instagram.
Instagram-julkaisuiden määrää lisättiin syksyn 2021 aikana. 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 kahdeksan
seuratiedotetta koskien tärkeitä uudistuksia ja muutoksia.

13. JÄSENYYDET JA YHTEISTYÖKUMPPANUUDET

Vuonna 2021 liitto jatkoi yhteistyötään Varalan urheiluopiston kanssa. Urheiluopistolla
järjestettiin vuoden aikana juniorileiri ja yläkoululeiritys.

Lisäksi liitto toimi jäsenenä ja yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa:

Suomen Olympiakomitea

Suomen frisbeegolfliitto jatkoi Suomen Olympiakomitean varsinaisena jäsenenä kaudella 2021.
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. Vuoden 2021 aikana ohjelmaan liittyi joitakin
uusia frisbeegolfseuroja.

Vuoden 2021 aikana Olympiakomitean kanssa oltiin tiiviissä yhteistyössä etenkin koronatoimien
ja -suositusten saralla, sekä yhdenvertaisuustyössä. Suomisportin migraatioon liittyvää
keskustelua käytiin tiiviisti koko loppuvuoden ajan Olympiakomitean henkilökunnan kanssa.

Suomen Paralympiakomitea

Paralympiakomitean tehtävänä on kehittää ja koordinoida suomalaista vammaisurheilua ja
-liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina kansainväliseen huippu-urheiluun saakka.



SFL hyväksyttiin Suomen Paralympiakomiteaan 18.11.2021. Paralympiakomiteaan kuului
tuolloin SFL:n ohella 24 valtakunnallista urheilulajiliittoa.

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.

Joulukuussa julkaistiin 1.1.2022 voimaan astuva päivitetty sääntökirja ja kilpailuopas, jonka
Tapani Aulu suomensi vuoden loppupuolella.

Suomen PDGA-maakoordinaattorina toimi edelleen 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: Teija Soukkila (hallituksen jäsen)  ja Tiina
Riekkola (rahastonhoitaja). PDGA Europen työntekijöihin kuuluu yksi suomalainen: Kalle
Vainikka.

EDGF

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

Helmikuussa 2022

Suomen frisbeegolfliitto ry


