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1.

YLEISTÄ
1.1.

Liiton tarkoitus ja tavoitteet

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, kehittää frisbeegolfin urheilijan polkua ja
edistää frisbeegolfin huippu-urheilua.
Suomen frisbeegolfliitto pyrkii kaikessa toiminnassaan vastuullisuuteen. 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 liikkujana, ohjaajana ja seuratoimijana.
Toimintamme tavoitteena on noudattaa monipuolisesti liikuntalain 2 §:n tavoitteita. Edistämme
eri väestöryhmien liikkumista ja sitä kautta väestön hyvinvointia. Visiomme mukaisia
painopisteitä toiminnassa ovat lasten ja nuorten harrastaminen, seuratoiminta, yhdenvertaisuus
sekä huippu-urheilu. Olemme Olympiakomitean jäsenjärjestönä sitoutuneet urheiluyhteisön
vastuullisuusohjelmaan.
Liiton vision mukaisesti tavoitteitamme ovat erityisesti:
1. Lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen ja fyysisen aktiivisuuden tukeminen.
Vuonna 2023 panostetaan etenkin lasten- ja nuorten ohjatun toiminnan kehittämiseen.
2. Seuratoiminnan tukeminen. Tavoitteena on edistää seurojen mahdollisuuksia kehittää
systemaattisesti omaa toimintaansa liiton tukitoimien, koulutuksen ja luomien
rakenteiden avulla, sekä seurojen toiminnan monipuolisuutta.
3. Nais- ja tyttöharrastajien määrän ja osuuden kasvattaminen. Lisäksi liiton
yhdenvertaisuustyötä toteutetaan suunnitelmallisesti ja työn tuloksia mitataan.
4. Liiton urheilijan polun vahvistaminen. Tavoitteena on, että vakiintunut maajoukkue- ja
akatemiatoiminta tukee pelaajien kehitystä maailman huipulle.
5. Frisbeegolfista eri muodoissaan (huippu-urheilu, kilpailutoiminta, harraste) viestiminen
mediassa aktiivisesti. Lisäksi pyrkimyksenä on vankistaa SFL:n asemaa tunnettuna ja
tunnustettuna toimijana suomalaisella liikunta- ja urheilukentällä sekä kansainvälisessä
frisbeegolfyhteisössä.
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Tavoitteiden saavuttamiseksi 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 kansainvälisten 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

1.2.

Liiton jäsenet ja harrastajat

Frisbeegolfia harrastaa Luonnonvarakeskuksen toukokuussa 2022 julkaiseman
ulkoiluharrastustutkimuksen mukaan frisbeegolfia harrastaa vähintään kerran viikossa noin 20
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% eli joka viides suomalaisesta aikuisväestöstä. 15-24-vuotiaiden keskuudessa osuus on vielä
paljon suurempi, peräti 42 %. SFL arvioi, että vähintään kerran vuodessa heittäviä on yli
miljoona, aktiiviharrastajia noin 200 000 ja seurojen järjestämään toimintaan osallistuu 50 000
ihmistä vuodessa.
Liiton jäsenet koostuvat jäsenseuroista. Syyskuun 2022 lopussa SFL:lla oli 202 jäsenseuraa
ympäri Suomea, joissa yhteensä 10 940 henkilöjäsentä. 4321 pelaajalla oli kilpailulisenssi, joka
oikeuttaa kilpailemisen SFL:n alaisissa kilpailuissa. Kilpailuita on kauden 2022 aikana järjestetty
yli 300. Lisäksi jäsenseurat järjestävät ohjattua harjoitustoimintaa, junioritoimintaa sekä tuhansia
erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia, kuten viikkokilpailuja ja tyky-tapahtumia.
Vuoden 2022 aikana lajin harrastajien ja kilpapelaajien määrä kasvoi maltillisesti kahden
räjähdysmäisen kasvun vuoden jälkeen. Vuonna 2023 liitto keskittyy eritoten lasten ja nuorten
liikuntaan, ohjatun harjoitustoiminnan laajentamiseen, huippu-urheiluun ja seuratoiminnan
tukemiseen sekä harrastajamäärien kehityksen pysymiseen kasvukäyrällä.

1.3.

Visio

Liiton visio luo suuntaviivoja kohti vuotta 2030. SFL:n tavoitteena on edistää frisbeegolfia
harrastuksena sekä sen kautta toimia myös urheiluyhteisön yhteisten strategisten tavoitteiden
eteen. Frisbeegolf on matalan kynnyksen liikkumismuoto, joka on omiaan edistämään eri
väestöryhmien fyysistä aktiivisuutta ja terveyttä. SFL on tunnettu ja tunnustettu toimija
suomalaisella liikunta- ja urheilukentällä sekä kansainvälisessä frisbeegolfyhteisössä.
Visiossa on määritelty visiokaudelle liiton strategiset valinnat, jotka ovat:
●
●
●
●

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

Vuoden 2022 aikana liitto on kehittänyt seuroille konkreettisia toimintamalleja junioritoiminnan
aloittamiseen ja järjestämiseen junnufriba.fi -sivuston kautta sekä ohjaajakurssin päivittämisellä.
Vuoden 2022 aikana käynnistettiin myös OKM:n erityisavustuksella junioriohjauksen hanke,
jossa tavoitteena on kouluttaa 10 aluekouluttajaa, 100 uutta ohjaajaa ja saada näin 2000
junioria ohjatun harrastustoiminnan pariin. Hanke on päässyt hyvin vauhtiin ja jatkuu vuoden
2023 aikana. Pitkällä aikavälillä liiton tavoitteena on vakiinnuttaa ja kasvattaa nuorisotoimintaa.
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Vision mukaisen toiminnan kehittymistä seurataan tarkastelemalla junioritoimintaa järjestävien
tahojen määrää, kattavuutta eri puolilla Suomea sekä toiminnan säännöllisyyttä.
Seuratoiminnan osalta vuonna 2023 tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia seuratoiminnan
tukirakenteita ja -toimia sekä laajentaa ohjatun toiminnan kattavuutta entistä useampiin
seuroihin.
Yhdenvertaisuuden saralla vuosittainen visiotyö ja seuranta perustuvat
yhdenvertaisuussuunnitelmaan.
Huippu-urheilun ja median osalta liitto jatkaa ja kehittää edelleen akatemiatoimintaa ja
suunnitelmien mukaan tuo sinne myös enemmän tukipalveluita.
Vuoden 2023 aikana nuoriso- ja koulutuskoordinaattori kehittää frisbeegolfaajan polkua
pidemmälle. Polun kaikkia vaiheita edistetään: koulufriba, ohjattu junioritoiminta, juniorileiritys,
yläkoululeiritys yhteistyössä urheiluopistojen kanssa, junioriakatemia ja maajoukkue.
Maajoukkuetoiminta käynnistetään Suomi-Ruotsi-yhteistyöllä, julkaisemalla uudet
maajoukkueet, luomalla Disc Golf Team Finlandille identiteettiä ja tuomalla sen kautta esille
liiton arvoja.
Huippu-urheilun tukea, medianäkyvyyttä ja kaupallisia yhteistöitä varten etsitään ulkopuolisia
palveluntarjoajia yhdessä Askel Sportsin kanssa.

2.

TALOUS- JA HENKILÖSTÖASIAT

Suomen frisbeegolfliiton taloustilanne on vakaa. Toimintaa rahoitetaan jäsen- ja
lisenssimaksuilla. Jäsenmaksumalli säilytetään kaudella 2022 voimaan astuneessa mallissa,
jossa jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenseuran henkilömäärän mukaan ja jossa
jäsenmaksut laskutetaan vuoden lopussa marraskuun lopun jäsenmäärän mukaisesti. Lisäksi
kilpapelaajilta vaaditaan kilpailulisenssi osallistuakseen SFL:n alaisiin kilpailuihin.
Oman rahoituksen lisäksi SFL hakee liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustusta, jolla
rahoitetaan lisäpanostuksia vision mukaisiin toimintoihin, kuten junioritoimintaan, lajiliiton
tukeen, yhdenvertaisuustyöhön sekä muuhun lajin edistämiseen kuten tutkimuksiin, kyselyihin ja
jäsenhankintakampanjoihin sekä varautuu lisätyövoiman palkkaamiseen, koska jatkuva kasvu
edellyttää enemmän resursseja kaikissa toiminnoissa.
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Lisäksi liitto hakee OKM:n erityisavustusta toiminnan kehittämiseen, sekä selvittää
mahdollisuuksia muiden avustusten hakemiseen, kuten Erasmus Sport+ -avustusten ja PDGA
Europen kautta erilaisiin projekteihin kuten ympäristöohjelmaan, frisbeegolfin “Suomen mallin”
julkaisemiseen ja Fribakoulun toteuttamiseen.
Liitto työllistää kokopäivätoimisen toiminnanjohtajan liiton toimintaa vetämään, osapäiväisen
järjestösihteerin tiedotustoimintaan sekä toteuttamaan lapsi- ja nuorisotyön,
yhdenvertaisuustyön ja huippu-urheilun kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Lisäksi SFL
työllistää kokoaikaisen nuoriso- ja koulutuskoordinaattorin vetämään junioriakatemiaa,
juoniorileiritystä ja kehittämään kouluyhteistyötä ja ohjaajakoulutuksia.
Talousarviossa varaudutaan osa-aikaisten työsuhteiden muuttamiseen kokoaikaisiksi ja uuden
osa-aikaisen palkkaamiseen. Mikäli saadaan hankerahoitusta, voidaan resursseja laajentaa
määräaikaisilla sopimuksilla.
Toiminnan tukemiseksi etsitään aktiivisesti myös ulkopuolisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi
kilpailukiertueiden pyörittämiseen, maajoukkuetoimintaan, kaupallisiin yhteistöihin, tuote- ja
tavarantoimittajiksi, viestintään sekä vision mukaisiin kehittämistoimiin.

3.

LAPSET JA NUORET
3.1.

Lapsi- ja nuorisotoiminta

Liiton junioritoiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa nuoriso- ja
koulutuskoordinaattori.
Vuonna 2023 jatketaan jo vakiintunutta junioritoimintaa. Liitto järjestää vähintään yhden
juniorileirin, järjestää yhdessä Varalan urheiluopiston kanssa yläkoululeiritystä, jatkaa
ohjaajakoulutusta sekä tukee seurojen junioritoimintaa varusteilla. Myös seurat järjestävät
lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja lajitutustumisia, tekevät yhteistyötä alueen koulujen
kanssa sekä osallistuvat lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen alueellaan.
Vuonna 2023 liitto jatkaa junnufriba.fi -sivuston kehittämistä ja tuottaa juniorien ohjaamiseen
käytettävää materiaalia seuroille.
Ohjaajakurssin sisältö päivitettiin vuonna 2022 keskittymään erityisesti juniorien ohjaamiseen ja
liitto tarjosi ohjaajakurssit seuroille veloituksetta. Tätä jatketaan vuonna 2023.
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SFL toimittaa pyynnöstä seuroille Frisbeegolfin tekniikkakoulun ohjaajan oppaan (Leo Piironen)
sekä Fribaoppaan (Jenni Eskelinen).
Junioritoiminnan osalta keskeinen uusi toimintamuoto on liiton junioriakatemia. Junioriakatemia
jatkaa toimintaansa 2023 ja koronavuosien jälkeen laajentaa myös lähiopetukseen. Akatemian
tarkoitus on tukea nuorten, motivoituneiden frisbeegolfareiden kasvua urheilijana.
Lajisidonnaisten sisältöjen lisäksi akatemiassa tutustutaan monipuolisesti urheilijan terveeseen
elämään ja tukitoimiin sekä eettisen urheilun sisältöihin. Akatemian sisältöjä kehitetään ja
mukaan tuodaan uusia palvelua. Akatemiaan osallistuminen tulee maksulliseksi, jotta uudet
palvelut voidaan mahdollistaa.
Junioreille järjestetään oma kilpailukiertue. Vuonna 2022 alkanut juniorikiertue toimii myös
vuonna 2023 juniorien SM-kilpailujen karsintakiertueena.
Vuodelle 2023 suunnitellaan haettavaksi hankerahoitusta fribakoulukonseptin toteuttamiseksi.

3.2.

Kouluyhteistyö

Vuonna 2023 järjestetään yhdessä KLL:n kanssa KLL:n alueelliset ja valtakunnalliset
mestaruuskilpailut samaan tapaan kuin vuonna 2022.
Yhteistyössä SAKU ry:n kanssa järjestetään ammatillisen koulutuksen opiskelijoille frisbeegolfin
kotiratakilpailu keväällä 2023.

4.

SEURATOIMINTA JA LIITON TUKITOIMET
4.1.

Seuratoiminta

SFL rohkaisee frisbeegolfin harrastajia järjestäytymään paikallisiin frisbeegolfseuroihin. SFL
jatkaa vuorovaikutusta jäsenseurojen kanssa antamalla ohjausta valmennuksessa, sääntöjen
tulkinnassa ja kisajärjestelyissä, joista erityisesti jälkimmäiseen myös aluevastaavat antavat
tukensa.
SFL edellyttää jäsenseurojen toiminnan painopisteiden noudattavan liiton visiota sekä tukevan
SFL:n valmistunutta yhdenvertaisuussuunnitelmaa. SFL tukee seuroja erityisesti lapsi- ja
nuorisotyön kehittämisessä ja yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamisessa.

7

Liiton tavoitteena on herättää jäsenseuroissa aito halu kehittää ja toteuttaa laadukasta ja
moniarvoista seuratoimintaa, jonka vaikutuksesta toimintaan osallistuvien uusien harrastajien
määrä kasvaa tasaisesti.
Liiton perinteinen jäsenseuroille tarkoitettu koulutus- ja suunnittelutapahtuma Liitopäivät
järjestetään jälleen syksyllä 2023.
Mahdollisen valtion erityisavustuksen turvin seuratoiminnan kehittämistyöhön pyritään
ohjaamaan lisävaroja. SFL pyrkii osaltaan tiedottamaan jäsenseurojaan aktiivisesti
seuratoimijoille järjestettävistä koulutuksista, seuran toiminnan laadun parantamiseksi.
SFL jatkaa vuonna varustekassitoimintaansa, jossa jäsenseurojen on mahdollista hakea
hankkeisiinsa tueksi frisbeegolfin ohjaustoiminnan välineitä.

4.2.

Koulutus ja valmennus

SFL:n koulutusohjelman päätarkoitus on koulutus- ja valmennusjärjestelmän jalkauttaminen
seuroihin, siten että se palvelee sekä lajin harrastajia että kilpaurheilijoita. Toimintaa johtaa
nuoriso- ja koulutuskoordinaattori.
SFL sai kesällä 2022 OKM:n erityisavustusta valtakunnallisten lajiliittojen osaamisen
kehittämiseen koronapandemian aiheuttamien haittojen korjaamiseksi lasten ja nuorten
urheilussa. Tällä 20 000 euron avustuksella rakennettiin uusi verkkokoulutus, koulutettiin
aluekouluttajia ja järjestettiin maksuttomia ohjaajakursseja seuroille. Hanke jatkuu vuoden 2023
kesään asti.
Kaudella 2022 ohjaajakurssi uusittiin vastaamaan räjähdysmäisesti kasvavan
junioriharrastajamäärän tarpeisiin. Koulutus koostuu kaikille avoimesta Frisbeegolfohjaajan
verkkokurssista sekä kenttäosiosta, joka toteutetaan yhden päivän kestävänä lähiopetuksena.
Koulutukseen kuuluu myös lähiopetuksen jälkeen suoritettava kotitehtävä.
Vuonna 2023 ohjaajakurssit ovat maksuttomia jäsenseurojen jäsenille. Kurssin
maksuttomuudesta tai maksullisuudesta jatkossa päätetään myöhemmin. Vuoden 2023 aikana
tavoitteena on saada vähintään 100 uutta ohjaajaa suorittamaan kurssi loppuun.
Vuonna 2022 lanseerattin SFL:n verkkokoulutusympäristö, jonne laaditaan kursseja esimerkiksi
kilpailunjärjestäjille ja ohjaajille. Vuoden 2022 aikana ympäristössä avattiin frisbeegolfohjaajan
verkkokurssi sekä Ohjaaja 1 -kurssin verkko-osuus.
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SFL:n nuoriso- ja koulutuskoordinaattori Leo Piironen on opiskellut valmentajan
ammattitutkintoa vuoden 2022 aikana ja siirtänyt oppejaan käytäntöön SFL:n leirityksessä ja
vuoden 2023 aikana työtä aloitetaan myös ympärivuotisesti pyörivässä maajoukkuetoiminnassa.

5.

VASTUULLISUUS

Suomen Olympiakomitea lanseerasi vuonna 2020 urheiluyhteisön yhteisen
vastuullisuusohjelman. Liitto on Olympiakomitean jäsenenä sitoutunut yhteisiin
vastuullisuustavoitteisiin sekä asettanut ohjelman näkökulmasta toiminnalleen tavoitteita.

5.1.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja turvallinen toimintaympäristö

Liiton tuoreimmat säännöt hyväksyttiin liiton kevätkokouksessa 2022. Vuonna 2023 SFL jatkaa
tietoisuuden lisäämistä säännöistä ja kurinpitosäännöistä sekä niiden käytöstä. Sääntömme,
kurinpitosäännöt sekä niihin pohjautuvat ohjeet ennaltaehkäisevät muun muassa epäasiallista
käytöstä sekä mahdollistavat siihen puuttumisen.
Vuonna 2023 liitto jatkaa yhdenvertaisuuden edistämiseen ja häirinnän ehkäisemiseen
keskittyvää työtään. Toimenpiteitä tehdään syksyllä 2020 päivitetyn
yhdenvertaisuussuunnitelman 2020-2021 pohjalta sekä vuonna 2022 päivitettävän uuden
suunnitelman pohjalta. Lisäksi osana urheiluyhteisön yhteistä vastuullisuusohjelmaa liitto
panostaa esimerkiksi ohjaajakoulutuksessaan vastuullisen valmentamisen ja turvallisen
toimintaympäristön luomisen teemoihin.
Olympiakomitean vastuullisen valmentajan verkkokurssi on julkaistu loppuvuonna 2021 ja SFL
integroi sen mukaan omaan ohjaajakoulutukseensa 2022 ja kannustaa kaikkia ohjaajiaan ja
valmentajiaan suorittamaan sen viimeistään vuoden 2023 aikana.
Jatketaan vuoden 2022 yhdenvertaisuusohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä.
1. tavoite: Yhdenvertaisuus ja syrjinnän ehkäisy osaksi liiton ja seurojen toimintakulttuuria
Tärkeimmät toimenpiteet: Yhdenvertaisuudesta ja epäasiallisen käytöksen ehkäisystä viestitään
aktiivisesti ja monikanavaisesti. Seuroille ja pelaajille on esillä selkeitä toimenpiteitä
epäasiallisen käytöksen ehkäisyyn ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä valitusten
tekemiseen ja käsittelyyn. Osallistetaan jäsenseuroja mukaan syrjinnän vastaisiin kampanjoihin
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ja tuodaan sanomaa näkyvästi esille esimerkiksi sosiaalisen median ja konkreettisten
materiaalien avulla.
Kannustetaan seuroja puhumaan asiasta ja ottamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat esille
omassa toiminnassaan. Vuoden 2021 kyselyn perusteella tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
toteutuvat hyvin SFL:n seuroissa mutta syrjinnästä puhutaan seuroissa liian vähän.
Liitto osallistuu urheiluperheen sekä yhteiskunnan keskusteluun syrjintäaiheista ja pitää teemaa
esillä toiminnassaan. Kaikkiin epäkohtiin puututaan nopeasti, kuten tehtiin vuonna 2021
naispelaajiin kohdistuneiden syrjintätapausten kohdalla.
Osallistutaan kaikkiin Olympiakomitean kampanjoihin, kuten #pukukoppipuhe-kampanjaan.
Liitto levittää tietoisuutta Et ole yksin- ja ILMO-palveluista. Seuroja ja pelaajia osallistetaan
mukaan aiheeseen liittyviin kampanjoihin. Liitto levittää tietoisuutta esimerkiksi häirinnän
ehkäisyyn liittyvistä koulutuksista sekä järjestää koulutusta itse. Seurojen
yhdenvertaisuushankkeita tuetaan.
2. tavoite: Frisbeegolfin harrastaminen ja tieto esteettömästi saataville
Tärkeimmät toimenpiteet: Liitto hakee Paralympiakomitean jäsenyyttä ja jatkaa jo aiemmin
alkanutta yhteistyötä esteettömien ratojen rakentamisen ja luokittelun osalta. Vuonna 2021
avattiin Pajuniittyyn ensimmäinen yhteistyössä tehty esteetön rata ja tätä työtä jatketaan.
Vuonna 2021 yhdess SoveLin kanssa laadittuja soveltavan frisbeegolfin ohjeita otetaan
käytännön työhön seuroissa ja liiton tapahtumissa. Uusien kurssien suunnittelussa huomioidaan
soveltavan liikunnan kohderyhmät. Sisällytetään yhdenvertaisuus ja turvallisen ilmapiirin
luominen osaksi ohjaajakoulutuksia ja kurssisisältöjä.
Otetaan käyttöön uusia esteettömyystoimenpiteitä myös liiton informaation julkaisussa.
Kiinnitetään esimerkiksi huomiota näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden
tiedontarpeeseen. Lisätään myös ruotsin- ja englanninkielisen materiaalin tuotantoa.
3. tavoite: Yhdenvertaisuustyötä arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti, ja ylläpidetään ja
luodaan yhdenvertaisuustyötä tukevia rakenteita.
Tärkeimmät toimenpiteet: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan ja
arvioidaan kriittisesti. Liitto toteuttaa säännöllisesti
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yhdenvertaisuuskartoituksen, edellinen vuonna 2021. Vuodelle 2022 laadittiin lista
toimenpiteistä. Näiden toteutuminen arvioidaan vuoden 2023 alussa ja jatketaan toimien
toteuttamista sekä päivitetään tarvittaessa.
Vuodelle 2022 kirjatut ja vuonna 2023 jatkettavat yhdenvertaisuussuunnitelman mukaiset
toimenpiteet ovat:
●

●

●

●

●
●

●
●

●
●
●
●

Osallistetaan jäsenseuroja mukaan syrjinnän vastaisiin kampanjoihin ja tuodaan
sanomaa näkyvästi esille esimerkiksi sosiaalisen median ja konkreettisten materiaalien
avulla
Liiton säännöt ja kurinpitosäännöt sekä niihin perustuvat toimintamallit ja ohjeet antavat
välineitä epäasialliseen käytökseen puuttumiseen. Lisätään tietoisuutta tuoreista
säännöistä (päivitetään 2022) sekä kehitetään seurojen kanssa konkreettisia
toimintamalleja epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ehkäisyyn ja tapausten käsittelyyn
Tuetaan liittotasolta seurojen yhdenvertaisuutta tukevia hankkeita sekä jaetaan
kokemuksia ja viestiä hyväksi koetuista käytänteistä ja rakenteista muille. Huomioidaan
yhdenvertaisuus viestinnässä, sekä viestitään yhdenvertaisuudesta toistuvasti ja
monikanavaisesti
Sisällytetään yhdenvertaisuudesta keskusteleminen ja sen arviointi osana vuosittain
järjestettäviä seuratoimijoiden ja aktiivien Liitopäiviä. Levitetään tietoa
yhdenvertaisuuteen liittyvistä koulutuksista sekä koulutetaan itse jäsenistöä teemoista.
Sisällytetään ohjaajakoulutukseen vastuullinen valmentaja -kokonaisuudet.
Tuotetaan liitolle myös englannin- ja ruotsinkielistä sisältöä
Jatketaan vuoden 2018 loppupuolella käynnistettyä hanketta esteettömän
frisbeegolfratahankkeen ja esteettömyyssertifikaattien osalta sekä levitetään tietoisuutta
radoista ja niiden tarjoamista esteettömistä harrastusmahdollisuuksista.
2022 liityttiin paralympiakomitean jäseneksi ja työstetään heidän kanssaan jatkoa
esteettömyydelle
Sisällytetään yhdenvertaisuus ja turvallisen ilmapiirin luominen osaksi ohjaajakoulutuksia
ja kurssisisältöjä. Introkurssin suunnittelussa huomioidaan soveltavan liikunnan
kohderyhmät.
Tuetaan naisten ja tyttöjen frisbeeharrastamista edistävän naisjaoston toimintaa
Arvioidaan ja seurataan yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutumista.
Järjestetään sosiaalisen median kampanjoita aiheeseen liittyen.
Päivitetään yhdenvertaisuussuunnitelma vuoden 2021 kyselyn ja edellisten toimien
pohjalta.
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5.1.1.

Naistoiminta

Naisjaoston tehtävänä on tukea seuroja ja antaa seuroille työkaluja naisharrastajien määrän
kasvattamiseen ja naisharrastajille sopivien aktiviteettien luomiseen.
Naisjaoston pääasialliset viestintäkanavat ovat sen omat nettisivut, Facebook-sivut sekä
Instagram-tili. Jaoston toimintaan on kuulunut esimerkiksia naisten tapahtumien ja kilpailuiden
markkinointi sekä naispelaajien esittelyt eri kanavissa. Naisjaosto seuraa tapahtumia aktiivisesti
ja kannustaa naisia ja tyttöjä osallistumaan.
Naisjaosto on ollut aina mukana naisten viikolla kannustamalla seuroja järjestämään silloin
erityisesti naisille suunnattua toimintaa. Jaosto jakaa aktiivisesti tietoa myös naisten viikon eri
tapahtumista omissa kanavissaan.
Vuoden 2022 aikana arvioitiin Naisjaoston toimintaa ja pohdittiin jatkoa. Mahdollisesti voidaan
muokata toimintamuotoa ja -tapoja merkittävästikin, jotta saataisiin lisää aktiivisuutta ja
päästäisiin paremmin tavoitteisiin.

5.1.2.

Aikuisliikunta

Aikuisliikkujille (40+) on järjestetty omaa pro-touria vuodesta 2022 alkaen. Masteri-ikäisille
kohdistettu tour mahdollistaa uusien ikäluokkien tuomisen tourille. Ensimmäisen vuoden opeilla
päivitetään touria ja toimintaa jatketaan vuonna 2023.

Liitto on mukana aikuisliikunnan osalta Tähtiseurapalvelussa ja vuodelle 2023 pyritään
saamaan lisää seuroja Tähtiseurapolulle aikuisurheilun osalta.
Vuonna 2019 perustetun mastersjaoston toimintaa arvioitiin vuoden 2022 aikana ja pohdittiin
jatkoa. Mahdollisesti voidaan muokata toimintamuotoa ja -tapoja merkittävästikin, jotta saataisiin
lisää aktiivisuutta ja päästäisiin paremmin tavoitteisiin. Jaoston tarkoituksena on kehittää
masters-ikäluokkien toimintaa seuroissa ja pyrkiä lisäämään ikäluokkajäsenten määrää.
Jaostolla on viestintäkanavana oma Facebook-sivu, jossa se julkaisee masters-ikäisten
harrastamiseen liittyvää materiaalia.
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5.1.3.

Harrastustoiminta

Suomen frisbeegolfliitto myötävaikuttaa uusien frisbeegolfratojen rakentamiseen Suomessa ja
mahdollisuuksien mukaan auttaa ratoja hankkivia tahoja määrittämään uusien ratojen
vaatimukset.
SFL rohkaisee seuroja järjestämään paikallisia aloittelijoille suunnattuja viikottaisia kilpailuja ja
erityisesti naisille ja tytöille suunnattuja tapahtumia. Seuroja kannustetaan myös järjestämään
lajiesittelytilaisuuksia yrityksille ja yhteisöille. SFL suosittelee seuroja järjestämään
mahdollisuuksiensa mukaan ilmaisia demotilaisuuksia erityisesti frisbeegolfratojen
läheisyydessä olevien koulujen liikunnanopettajille ja koululaisille.
Kouluilla järjestettävissä demoissa suositellaan junnufriba.fi -sivuston malleja.
SFL kannustaa seuroja myös tiedottamaan paikallismediaa sekä olemaan yhteydessä
lähialueen kouluihin ja oppilaitoksiin järjestäessään eritasoisia frisbeegolfkilpailuja, jotta
lajitietoisuus, lajin näkyvyys sekä pelaamisen ja pelikäyttäytymisen perusetiketti tulisivat lajiin
tutustuville ja sitä vierestä seuraaville tutuiksi.
Viestinnässään Suomen frisbeegolfliitto pyrkii yhdenvertaisuutta noudattaen entistä paremmin
huomioimaan kilpailullisten tiedotteiden ohella eri harrastajaryhmät ja toiminnot. Lisäksi
viestinnässä puututaan lajin kasvun myötä ilmenneisiin lieveilmiöihin ja puututaan ongelmiin
nopeasti.
Vuoden 2023 aikana aloitetaan harrastajan polun kehittäminen ja ohjeiden laadinta.

5.1.4.

Kustannusten kohtuullisuus

Lajien kilpailusäännöillä pidetään kilpailutoimintaan osallistuminen edullisena, jotta
mahdollisimman moni lapsi, nuori ja lajin uusi harrastaja voisi harrastaa frisbeegolfia
varallisuuteen katsomatta.
Frisbeegolfin harrastuspaikat ovat valtaosin maksuttomia. Julkisesti listattuja, kaikkien käytössä
olevia frisbeegolfratoja Suomessa oli vuoden 2022 lokakuun puolivälissä 894 kappaletta
frisbeegolfradat.fi-sivuston mukaan. Ratojen määrä on edelleen vahvasti nousujohteinen, sillä
ratoja oli viime vuonna samaan aikaan 821 kpl. Listattujen ratojen lisäksi maassa on yksityisiä
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listaamattomia ratoja, sekä vähintään kymmeniä koulujen ratoja sekä pienempiä
harjoittelupaikkoja.
SFL tiedottaa aktiivisesti myös maksuttomien lähiliikuntapaikkojen rakentamisen eduista ja
harrastusmuotona frisbeegolfin edullisuuden puolesta.
Liiton toiminnanjohtaja nimettiin liiton olosuhdevastaavaksi syksyllä 2022 ja tätä työtä aloitetaan
kunnolla vuonna 2023.

5.2.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Vuonna 2022 SFL otti käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän, jonka toteutumista
seurataan ja arvioidaan ja vuoden 2023 aikana on tarkoitus saada Ekokompassi-sertifiointi.
Ohjelmaa varten liitto kartoittaa muun muassa kilpailujärjestelmiin, tapahtumiin, kulkutapoihin ja
hankintoihin liittyviä toimintatapojaan ja niiden ympäristövaikutuksia.
Ympäristöohjelman toimenpiteitä kaudelle 2023
●
●
●

Laaditaan ympäristöohje ratojen ylläpitoon
Seurataan SM-kisojen ympäristövaikutuksia
Tuodaan ympäristöarvoja esille maajoukkueen toiminnassa

5.3.

Antidoping ja kilpailumanipulaation esto

Liitto ja sen jäsenseurat ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan dopingsäännöstöön sekä
Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin julkaisemaan luetteloon urheilussa kielletyistä
lääkeaineista ja menetelmistä ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK), Maailman
Antidoping Neuvoston (WADA):n ja kansainvälisten frisbeeyhdistyksien dopingsäännöstöihin
sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen
antidopingsopimuksen sekä Suomen valtion allekirjoittamien muiden antidopingsopimusten
mukaisiin sääntöihin.
Vuoden 2023 arvioi ja päivittää antidopingohjelmansa t. Lisäksi liitto jatkaa tietoisuuden
lisäämistä ajantasaisesta antidopingohjelmastaan. SUEKin koordinoiman Reilusti paras
-ohjelman esittelypiste kutsutaan paikalle avoimien luokkien SM-kilpailuihin. Lisäksi seuroille
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suunnatussa viestinnässä muistutetaan aika-ajoin seurojen vastuusta antidopingkasvatustyössä
sekä kerrotaan aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Arvokisoihin valittaville pelaajille toimitetaan tiedoksi ajantasaisin Kielletyt aineet ja menetelmät
urheilussa -listaus ja edellytetään anti-doping-verkkokoulutuksen suorittamista. Antidoping ja
eettinen urheilu on myös sisältönä liiton junioriakatemiatoiminnassa.
Vuoden 2023 aikana maajoukkueeseen valituilta urheilijoilta edellytetään WADA:n Adel
-verkkokoulutus.
Tupakointilinjauksissa seurataan kattojärjestön Professional Disc Golf Associationin linjauksia.
SFL on mukana kaikissa Olympiakomitean ja urheiluperheen kampanjoissa, joissa edistetään
päihteettömyyttä.
Vuoden 2023 aikana laaditaan kilpailumanipulaation estämisen ohje SUEKin ohjeilla.

6.

HUIPPU-URHEILU JA MEDIA
6.1.

Maajoukkuetoiminta

Suomen frisbeegolfliitto käynnistää ympärivuotisen maajoukkuetoiminnan talvella 2023. Valinnat
maajoukkueeseen tehtiin loppuvuodesta 2022.
Ympärivuotiseen maajoukkuetoimintaan kuuluu perinteisen arvokisatoiminnan lisäksi leirityksiä,
tukitoimia ja muita palveluita kuten henkisen valmennuksen palveluita. Maajoukkue toimii tutulla
Disc Golf Team Finland -nimellä, mutta nyt myös arvokisojen ulkopuolella.

6.2.

Suomi-Ruotsi yhteistyö

Suomen ja Ruotsin liitot aloittavat huippu-urheiluyhteistyön talvella 2022-2023. Yhteistyön
tarkoitus on kehittää pelaajia kokonaisvaltaisesti. Tulevat leirit sisältävät teoriaopintoja,
kokemuksien jakamista, ammattilaisten toteuttamat fysiikkatestit, lajitekniikkaa &
biomekaniikkaa, psykologisia osuuksia sekä vammojen ehkäisyä.
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Teoriaopinnot keskittyvät loukkaantumisten ja vammojen ehkäisyyn, harjoittelurutiineihin,
terveyteen & ravintoon, psykologiaan ja lajitekniikkaan. Fysiikkatesteihin sisältyy voima- ja
nopeustestit, liikkuvuusanalyysi, puttitestit ja heittotestit. Aloitustestien tarkoitus on antaa
pelaajille syvällisempää informaatiota heidän yksilöllisistä kehityskohdistansa, joiden
työstämiseen pelaajat saavat leiriltä suosituksia off-seasonin harjoittelua varten.
Vuodessa järjestetään kaksi suurta leiriä, joista ensimmäinen pidetään Helsingissä
Olympiavalmennuskeskuksen (URHEA-halli) tiloissa 4.-6.11.2022. Toinen leiri järjestetään
Tukholmassa (Bosön) maaliskuussa 2023. Lisäksi suunnitelmissa pääleirien lisäksi on järjestää
leiri Espanjassa tammikuussa 2023, jossa keskitytään ensisijaisesti pelaamiseen.
Yhteistyön takana on seuraavat henkilöt: Joonas Merelä (Ortopedinen osteopaatti / voima- ja
fysiikkavalmentaja / Suomen maajoukkue), Johan Sleman (Urheilufysioterapeutti / Ruotsin
maajoukkue), Leo Piironen (Koulutuskoordinaattori / Valmentaja / Suomen maajoukkue),
Tapani Aulu (Toiminnanjohtaja / Suomen frisbeegolfliitto) ja Mattias Nilsson (Toiminnanjohtaja
/ Ruotsin frisbeegolfliitto).

6.3.

Kilpailutoiminta

Vuonna 2023 järjestetään yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa yhteensä kahdeksat
SM-kilpailut:
●
●
●
●
●
●
●
●

Avoimet luokat (MPO/FPO), Lahden SM-viikko
Masters-luokat
Junioriluokat
Amatööriluokat
Joukkuefrisbeegolf
Parifrisbeegolf
Sekaparifrisbeegolf
Pituusheitto

Lisäksi vuonna 2023 järjestetään neljä kiertuetta:
● Prodigy Disc Pro Tour (MPO/FPO)
● Masterstour
● Juniorikiertue
● Amatöörikiertue
Kaikilta SM-kisojen ja tourien osallistujilta vaaditaan hyväksytysti suoritettu ja voimassa oleva
PDGA:n toimitsijatesti. SFL suosittelee PDGA:n toimitsijatestin suorittamista kaikille
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kilpailulisenssin haltijoille. SFL tarjoaa kaudella 2023 PDGA toimitsijatestit SFL alaisten
kilpailujen kilpailunjohtajille ja apulaiskilpailunjohtajille.
Vuonna 2023 SFL osallistuu SM-viikolle frisbeegolfin SM-kisoilla (MPO/FPO).
SM-kisojen ja kiertueiden lisäksi SFL:n jäsenseurat järjestävät erilliskilpailuita. Tavoitteena on
nostaa kilpailumäärää vähintään samassa suhteessa lisenssipelaajamäärän kasvun kanssa.
Liitto jatkaa vuonna 2019 käynnistettyä sanktiointimaksumallia, jossa liitto kustantaa
sanktiointimaksut kaikille vain naisten tai junioreiden luokkia sisältäville kilpailuille. Näin
kilpailujen järjestäjiä kannustetaan ylipäätään tarjoamaan kilpaluokat aina myös naisille ja
tytöille. SFL pyrkii jäsenseurojensa kautta tarjoamaan myös erityisryhmien kilpailutoimintaa.
Kilpailujen järjestelyjä pyritään kehittämään yhteistyössä järjestävien seurojen kanssa. Kauden
2023 kilpailukalenterin kokoaminen aloitetaan kauden 2022 aikana ja ylläpitoa pyritään
pitämään mahdollisimman joustavana läpi kisakauden. Alueellisia päällekkäisyyksiä koitetaan
tarvittaessa välttää koordinoimalla kilpailuajankohtia osapuolten kesken.
Kauden tavoitteena on että kilpailujen määrä ja järjestävien seurojen sekä kilpailupaikkakuntien
määrä kasvaa vähintään 10 %.
Edelliskauden tapaan kaupallisen tahon on mahdollista lunastaa itselleen kalenterivuosittainen
oikeus kilpailun järjestämiseen. Jäsenseuroille kilpailunjärjestäjän lisenssi on maksuton ja
automaattinen etu. Kilpailunjärjestäjiltä edellytetään toiminnan yhdenmukaisuuden
ylläpitämiseksi SFL:n osoittaman kilpailunhallintajärjestelmän käyttöä kilpailuiden organisointiin
ja ilmoittautumiseen, aina kun se on mahdollista. SFL:n hallitus ja palkattu työntekijä tukevat
kisajärjestäjiä ennen kisojen järjestämistä liittyvissä käytännön asioissa. Tarvittaessa ja
harkinnanvaraisesti liiton työntekijät, aluevastaava tai hallituksen edustaja ovat tavoitettavissa
myös kilpailujen aikana.
Kilpailujen koordinoinnin tueksi SFL tarjoaa hakemusten perusteella nimitetyt vapaaehtoiset
aluevastaavat. Aluevastaavien toimialueet määritellään yhteistyössä SFL:n edustajien kanssa.
Aluevastaavien toimenkuvaan kuuluu oman piirin seurojen avustaminen sekä alueellisten AMkiertueiden yhteyshenkilönä toimiminen omalla alueellaan.
Lisäksi aluevastaava toimii yhteyshenkilönä seurojen ja SFL:n työntekijän tai hallituksen välillä.
SFL:n hallitus jatkaa kilpailujärjestelmän uudistamista parhaaksi katsomallaan tavalla tulevia
vuosia varten. Tarvittaessa hallitus konsultoi aluevastaavia ja/tai jäsenseuroja.
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SFL tarjoaa kilpailunjohtajille ilmaisen PDGA:n sääntökoetestin ja lisäksi vuonna 2023 tarjotaan
kilpailunjohtajille Tournament Director -paita ja kaulanauhallinen Tournament Director -passi.
Lisäksi SFL toimittaa kilpailuja järjestäville seuroille liiton bannerin kilpailuihin.

6.4.

Tiedottaminen ja media

Liiton mediapankin, kotisivujen ja sosiaalisen median merkitystä tiedottamisessa ylläpidetään
entiseen malliin. Tiedottamisella pyritään ajantasaiseen ja mielenkiintoiseen niin jäsenistöä kuin
muita alan harrastajia sekä mediaa palvelevaan tiedonjakoon.
Liiton eritasoisesta kilpailutoiminnasta ja sen tuloksista tiedotetaan säännöllisesti kansallista
mediaa. Kilpailunjärjestäjiä pyritään mahdollisuuksien mukaan tukemaan myös videotuotantojen
ja TV-näkyvyyden mahdollistamiseksi.
Kansainvälisen menestyksen ja ulkomailla menestyvien pelaajien suoritusten tiedottaminen
lisää positiivista mielikuvaa lajista ja saa lisää harrastelijoita kiinnostumaan lajista.
Hallitus tai hallituksen nimeämä edustaja vastaa liiton sisäisestä ja ulkoisesta frisbeegolfiin
liittyvästä tiedottamisesta. Tavoitteena on yleisen medianäkyvyyden lisäksi edelleen myös
sisäisen tiedottamisen kehittäminen jäsenseuroja ja harrastajia palvelevaan suuntaan. SFL
jatkaa ePressi -tiedotepalvelun ja ajantasaisten medialistojen tilausta.
Tietoa lajista ja sen erilaisista harrastusmahdollisuuksista levitetään osallistumalla erilaisiin
tapahtumiin ja ilmiöihin. Toimintavuoden aikana liitto osallistuu esimerkiksi sille relevantteihin
messutilaisuuksiin yksin tai yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. Lisäksi liitto on mukana
Suomessa järjestettävissä, kansainvälisellä mittapuulla merkittävissä frisbeegolftapahtumissa,
kuten Eurotour- ja Major-kilpailuissa.

7.

TEKNIIKKA

Vuoden 2022 aikana on tehty runsaasti liiton IT-järjestelmien uudelleenorganisointia.
Järjestelmiä siirretään mahdollisuuksien mukaan palveluntarjoajien ylläpidettäväksi. Näin
saadaan kehitettyä toimintavarmuutta ja varmistettua jatkuvuus yli toimikausien.
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Vuonna 2022 siirrettiin liiton salasanahallinta salasanamageriin ja perustettiin SM-kisoille omat
nettisivustot. Vuonna 2023 avataan Disc Golf Team Finlandin uudet verkkosivut.

8.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Suomen frisbeegolfliitto on lajin kansainvälisen kattojärjestön PDGA:n edustaja Suomessa.
Suomen frisbeegolfliitto on myös jäsen frisbeegolfin eurooppalaisessa kattojärjestössä,
EDGF:ssä. Tämän lisäksi SFL on yhteydessä suoraan tai välillisesti kaikkien frisbeelajien
kansainväliseen kattojärjestöön WFDF:ään, joka on jäsen kansainvälisessä
Olympiakomiteassa.
SFL on myös suorassa vuorovaikutuksessa PDGA Europen johtokunnan kanssa.
Liitto myötävaikuttaa, että Suomessa järjestetään kansainvälisesti merkittäviä
frisbeegolftapahtumia kuten PDGA EuroTourin sekä European Pro Tourin osakilpailuja.
Liitto vastaa tiedottamisesta suomalaiselle medialle merkittävimpien kotimaisten kilpailujen sekä
suomalaispelaajien kansainvälisen kilpailumenestyksen osalta.
Liitto välittää jäsenistölleen tietoa kansainvälisesti merkittävistä muutoksista.

9.

JÄRJESTÖYHTEISTYÖ

SFL jatkaa varsinaisena jäsenenä Suomen Olympiakomiteassa. SFL osallistuu aktiivisesti
valikoituihin Olympiakomitean tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin ja pyrkii nostamaan frisbeegolfin
asemaa kansallisessa liikuntayhteisössä.
Suomen frisbeegolfliitto toimii tiiviissä yhteistyössä lajin kattojärjestön PDGA:n, eurooppalaisen
kattojärjestön EDGF:n ja Euroopan muiden maiden liittojen kanssa. Lisäksi SFL on yhteistyössä
suoraan tai välillisesti maailman liitokiekkolajien kattojärjestön WFDF:n kanssa.
Hallituksen nimeämä liiton edustaja Tapani Aulu jatkaa PDGA Europen jäsenvaltioiden
maakoordinaattoriryhmän jäsenenä ja osallistuu isompien kilpailuiden yhteydessä järjestettäviin
kokouksiin ja etäpalavereihin. SFL on myös tiiviissä vuorovaikutuksessa PDGA Europen
johtokunnan kanssa. PDGA Europen toiminnanjohtajana toimii suomalainen Kalle Vainikka ja
PDGA Europen toimista on Helsingissä Sporttitalossa.
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SFL jatkaa Suomen Paralympiakomitean jäsenenä.
SFL etsii yhteistyön kautta synergiaetuja muiden kotimaisten lajiliittojen kanssa sekä
urheiluyhteisön tukitoimijoiden kanssa.
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