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Lajiliitto

Vuosi 2020 oli Suomen Liitokiekkoliiton (SLKL) neljäskymmenestoinen (42.) toimintavuosi.
Liiton jäsenten määrä jäsenkaudella 1.4.2019 − 31.3.2020 oli 335, mikä oli noin 170 jäsentä
vähemmän kuin edellisenä jäsenkautena. Jäsenmäärään laskuun vaikutti voimakkaasti
koronaepidemia takia lyhentynyt kesäkausi 2020 ja peruuntunut hallikausi 2020-2021.
Kokonaisjäsenmäärä vuoden 2020 lopussa oli 3819 henkeä. Siten kasvua edellisestä
vuodesta oli 69 henkilöä.

Liiton toimisto sijaitsee vuokratiloissa osoitteessa Valimotie 10, 00380 Helsinki. Toimiston
muutto tapahtui vuoden 2018 alussa uuteen osoitteeseen. Nykyinen vuokrasopimus on
voimassa vuoteen 2024.

Suomen Liitokiekkoliiton järjestämiin tapahtumiin ja turnauksiin osallistui vuonna 2020
edustajia 15 seurasta. Lukumäärä on pienempi kuin edellisenä vuonna hallikauden
peruuntumisen johdosta. Kaiken kaikkiaan ultimatetoimintaa on 35 seurassa ympäri
Suomea. Luettelo seuroista on liitteenä toimintakertomuksen lopussa.

Liiton toimintasäännöt päivitettiin vuoden aikana ja uudet päivitetyt toimintasäännöt
hyväksyttiin liiton syyskokouksessa.

Sääntömääräiset kokoukset

Vuonna 2020 järjestettiin yhdistyksen sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokoukset.
Koronaviruksesta johtuen kokoukset pidettiin hybridikokouksina.

Kevätkokous pidettiin 6. kesäkuuta Siltamäen liikuntapuistossa (Pallomäentie 17, 00740
Helsinki) liiton järjestämän harjoitusturnauksen yhteydessä. Kokouksessa esiteltiin ja
hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä myönnettiin vastuuvapaus
vuoden 2019 hallitukselle.

Syyskokous pidettiin 24. marraskuusta liiton toimistolla (Valimotie 10, 00380 Helsinki),
mutta kaikki osallistujat olivat lopulta mukana etäyhteydellä. Kokouksessa esiteltiin ja
hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Hallituksen puheenjohtajaksi
ei asettunut kukaan ehdolle, joten puheenjohtaja jäi valitsematta kokouksessa. Hallituksen
erovuorossa olivat Eevi Näsänen ja Eeva-Jonna Panula. Eeva-Jonna Panula valittiin
hallitukseen vuonna 2019, jolloin Valtteri Kuuranne jäi pois hallituksesta kesken
toimintakauden. Erovuorossa olevien määrän tasaamiseksi päädyttiin siihen, että
Eeva-Jonna Panula asettui nyt uudelleen ehdolle ja hänet myös valittiin uudelle
toimintakaudelle. Eevi Näsänen ei asettunut uudelleen ehdolle. Myöskään hallituksen uusiksi
jäseniksi ei ollut asettunut kukaan ehdolle, joten myös hallitusjäsenten osalta hallitus jäi
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vajaalukuiseksi.Siirretty syyskokous päätettiin pitää, kun mahdollinen puheenjohtajaehdokas
ja uusi hallituksen jäsen on tiedossa.

Syyskokouksessa vahvistettiin jäsenmaksujen hintojen pysyvän ennallaan. Tulevalla
kaudella 2020−2021 jäsenmaksujen suuruudet ovat 27 € aikuisjäseniltä ja 17 €
juniorijäseniltä. Jäsenyydet ostetaan Suomisport-palvelun kautta.

Hallinto

Vuonna 2020 liiton hallinto muodostui kuusihenkisestä hallituksesta. Aiemmin toimineet
ultimate- ja juniorijaosto päätettiin lopettaa sääntöuudistuksen yhteydessä. Jaostojen ei
nähty toimivan enää tehokkaasti niille tarkoitetussa tehtävässä. Hallituksen lisäksi liitossa oli
juniorihallitus, missä toimi neljä henkilöä vuoden aikana. Myös haastavan korotilanteen takia
perustettiin loppusyksystä 2020 koronaryhmä tukemaan hallituksen toimintaa. Kororaryhmän
idea oli toimia asiantuntijaryhmänä, joka voi ehdottaa toimenpiteitä hallitukselle.

Toiminnanjohtaja ja liiton muut työntekijät

SLKL:n päivittäisiä hallinnollisia asioita hoiti osa-aikainen (n. 22,5 h/vko) toiminnanjohtaja
Ulla Kiili. Lisäksi tuntityöntekijänä toimi Akseli Ranta. Koronasta ja tiukasta taloustilaanteesta
johtuen työtunteja oli vuoden 2020 aikana melko vähän. Työntekijöiden ohella tietyistä
toimista maksettiin pieniä palkkioita, kuten sääntöuudistuksen työryhmän jäsenille.

Hallitus

Hallituksen kokoonpano toimintakaudella oli seuraava:

Jarna Kalpala, Puheenjohtaja
Eevi Näsänen, Tiedotusvastaava
Hanna Juhola, Juniori- ja harrastetoiminnan vastaava
Elisa Pursiainen, Sarja- ja turnaustoiminnan vastaava
Eeva-Jonna Panula, Koulustoiminnan vastaava
Kati-Mari Kakko, Sääntö- ja kurinpitovastaava
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Hallitus kokousti vuoden 2020 aikana yhteensä 6 kertaa. Kokouksista kaikki pidettiin etänä
hallituslaisten hajanaisen sijainnin ja koronan takia. Sääntömääräisten ja juoksevien
asioiden lisäksi kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

- Maajoukkuetoimintaa
- Valmentajakoulutuksia
- Junioritoiminnan kehittämistä
- Spirit-asioita
- Tapahtumia ja kampanjoita
- Liiton viestintää ja tiedotusta sekä ultimate.fi:tä
- Valtionapuhakemusta sekä yhdenvertaisuussuunnitelmaa
- Sarjatoiminnan kehittämistä sekä seurojen aktivointia
- Striimausta ja televisiointia
- Koronaa ja tarvittavia toimenpiteitä

Sarjavastaavat

Sarjavastaavina toimivat vuoden 2020 aikana naisten sarjassa Heidi Malinen, avoimen
sarjassa Henri Modenius ja junioreiden sarjassa Juho Pitkänen. Henri Modenius jättäytyi
tehtävästä pois kesän 2020 aikana ja syksyllä käynnistettiin haku avoimen sarjavastaavaksi.
Samalla myös haettiin sarjavastaavaa erikseen mixedille ja mahdollisesti myös
masters-sarjoille. Haun tuloksena avoimen uusiksi avoimen sarjavastaaviksi nimettiin Jere
Uljas ja Aarni Nagy, mixedin sarjavastaavaksi Ville Tuhkanen ja mastersien
sarjavastaavaksi Kari Tolonen. Kari Tolonen vastaa myös pelikoneen ylläpidosta.

Toiminnantarkastajat

Vuonna 2020 liiton toiminnantarkastajina toimivat Markku Pajunen ja Kata Niini.
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Muut organisaatiot

Vuonna 2020 SLKL:n oli tarkoitus osallistui World Flying Disc Associationin (WFDF) alaiseen
toimintaan lähinnä kilpailujen merkeissä. Koronaviruksen takia kaikki kansainväliset kisat
kuitenkin peruttiin lopulta. Liiton toiminnanjohtaja Ulla Kiili ja hallituksen jäsen Hanna Juhola
ovat olleet aktiivisesti työstämässä Erasmus+ EU-GEM -projektia (European Ultimate
Gender Equity Manual), mikä toteutetaan yhteistyössä European Ultimate Federationin
(EUF), Irlannin ja Ranskan ultimateliittojen sekä italialaisen CUSB-seuran kanssa. Projektin
tarkoituksen on vuosien 2020−2023 aikana luoda manuaali, joka tarjoaa käytännön vinkkejä
ja työkaluja varmistamaan, että naisia saadaan pysymään lajin parissa pelaajauran päätyttyä
esimerkiksi valmennustehtävissä.

Lisäksi liitto teki loppuvuodesta yhteisen jatkorahoitushakemuksen Suomen Parkour ry:n
kanssa Parkouria ja ultimatea -hankkeeseen. Rahoitusta haettiin Opetus- ja
kulttuuriministeriön haussa, mikä on kohdistettu liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisen
ja alueellisen toiminnan kehittämiseen.

Suomen Liitokiekkoliitto on Suomen Olympiakomitean jäsen. Liiton toiminnanjohtaja
osallistuu säännöllisesti toiminnanjohtajien yhteisiin tapahtumiin ja muihin Olympiakomitean
järjestämiin kokouksiin ja tapahtumiin.

Talous

SLKL:n Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapu oli vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa,
mikä maksettiin liiton tilille kahdessa erässä vuoden 2020 aikana. Toinen erä saatiin
anomuksen jälkeen normaalia aiemmin haastavasta taloustilanteesta johtuen. SLKL:lle
myönnetty valtionavustus pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Liiton saama tuki on
vaihdellut vuosien varrella, mutta viime vuosina tuki on kuitenkin saatu vakiinnutettua 30 000
euroon.

Lisäksi liitto haki ja sai 20 000 euron lisäavustuksen koronan aiheuttamiin taloudellisiin
tappioihin. Taloudelliset tappiot johtuivat pitkälti peruuntuneista MM-kisoista (aikuiset ja U20)
sekä jäsen- ja lisenssimaksujen pienentymisestä.

Edellisen tilikauden (2019) tulos oli 1 061,32 euroa alijäämäinen. Kertomusvuonna tulos oli 6
212,92 euroa ylijäämäinen.
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SLKL:n talous vuonna 2020

Kulut (€) Tuotot (€)
Tuotto-/

kulujäämä
(€)

Nuorisoliikunta 5276,29 1 916,24 -3 360,05

Aikuisliikunta 30 939,10 31 170,63 231,53

Huippu-urheilu 22 437,85 5 942,89 -16 494,96

Järjestötoiminta -33 656,03 9 492,43 -24 163,60

YHTEENSÄ 92 309,27 48 522,19 -43 787,08

OKM toiminta-avustus 0 30 000

OKM korona-avustus 20 000

YHTEENSÄ 92 309,27 98522,19 6212,92

ERITTELYT

Jäsenmaksut 9 612,33

Lisenssit 7 593,19

Muut kulut/ muu varainhankinta 950,00

Jäsenmaksut

Liiton jäsenmaksut vuonna 2020

Jäsenmaksu Kilpailulisenssi
(koko vuosi)

Aikuiset 27 euroa 51,50 euroa

Nuoret (1.1.2001 tai sen jälkeen
synt.) 17 euroa 21,50 euroa
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Viestintä

SLKL:n julkaisu- ja tiedotustoiminta on keskitetty ensisijaisesti verkkosivuille
(www.ultimate.fi), sekä liiton Facebook-sivuille. Ultimate.fi on läsnä lisäksi Instagramissa ja
Twitterissä sekä YouTubessa. Junioritoiminnan omana viestintäkanavana on toiminut
juniorijaoston Facebook-sivu ja Instagram-tili. Seuroja ja jäseniä on tiedotettu myös
sähköpositse seurainfojen ja jäsenkirjeiden merkeissä.

Ultimate.fi sivujen sisällöstä vastasivat pääasiassa Ulla Kiili ja Elisa Pursiainen. Sivuston
ylläpitoa puolestaan hoiti Ari Ojanperä ja Kari Tolonen. Ultimate.fin päätoimittajana jatkoi Ari
Ojanperä. Vuoden aikana tiedotettiin aktiivisesti sekä kotimaan että ulkomaan turnauksista ja
liiton muista uutisista ja tapahtumista.

Ultimate.fin Facebook-sivuilla nostettiin esiin myös seurojen kotisivuilla ilmestyneitä uutisia.
Facebook-sivuilla oli vuoden lopussa 1 057 tykkääjää ja sivut tavoittivat kuukaudessa
parhaimmillaan yli 10 000 käyttäjää. Sivun seuraajien määrä kasvoi aavistuksen edelliseen
vuoteen verrattuna. Ultimate.fin Instagram-tiliä käytettiin myös jonkin verran ja seuraajien
määrä kasvoi tässäkin kanavassa edellisestä vuodesta. Tilillä on reilu 500 seuraajaa

Ultimate players in Finland -Facebook-ryhmässä jaettiin jonkin verran liiton toimintaa
koskevaa sisältöä jäsenistön tavoittamisen takaamiseksi erityisesti silloin, kun jostain asiasta
haluttiin saada keskustelua aikaiseksi.

Videotaltioinnit

Hallikausi 2019-2020 kuvattiin ja tuotettiin Ruutu suoratoistopalveluun avoimen ja naisten
SM-sarjan osalta. Kuvauspalveluista vastasi Hockey-Camera Finland ja tuotannosta
puolestaan Kepit Systems Oy. Liiton toiminnanjohtaja vastasi pääasiassa
kokonaisorgansioinnista ja käytännön asioiden hoitamisesta. Finaalitapahtuma jäi
kuvaamatta sen peruuntuessa koronan takia. Kesäkaudella SM-sarjaa ei pystytty
kuvaamaan ja tuottamaan taloudeliisen tlanteen takia. Kesäkauden finaalipahtuman kuvaus
ja striimaus Ruutu suoratoistopalveluun kuitenkin onnistui järjestävän seuran EUC:n ja
Jyväskylän Liitokiekkoilijoiden talkoohengen ansioista.

Koulutustoiminta

Vuonna 2020 ei järjestetty varsinaisia liiton koulutuksia. Päällimmäisenä syynä oli epävarma
koronatilanne. Syksyn 2020 aikana aloitettiin kuitenkin psyykkisen valmennuksen
webinaarikoulutuksen valmistelu, mutta se päätettiin pitää vasta seuraavan vuoden puolella.
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Parkouria ja ultimatea opiskelijoille -hankkeeseen liittyviä koulutuksia on avattu tarkemmin
kohdassa Hankkeet.

Kilpailutoiminta
Kertomusvuoden kilpailutoimintaa leimasi vahvasti koronaepidemia ja sen aiheuttamat
turnausten siirrot.

Liiton kilpailusäännöt uudistettiin vuoden 2020 aikana sääntömuutostyöryhmän toimeista,
jota veti liiton puheenjohtaja Jarna Kalpala.

Kansainväliset arvoturnaukset

Maajoukkueet

Vuonna 2020 oli tarkoitus järjestää aikuisten MM-kisat 11.−18.7.2020 Leeuwardenissa,
Hollannissa. Maaliskuun lopussa tuli kuitenkin tieto, että kisojen järjestämistä lykätään tai
kisat mahdollisesti perutaan. Monien vaiheiden jälkeen kisat päädyttiin lopulta perumaan
kokonaan. Päätös tuli vuoden 2021 alussa. Kisojen osalta ei järjestäjältä saatu
rahapalautuksia lukuunottamatta pientä prosenttia pelaajamaksuista. Raha-asiat aiheuttivat
tiukkaa sananvaihtoa niin kansainvälisen lajiliiton kuin kisaorganisaation välillä. Vuosi oli
värikäs maajoukkuetapahtumien valossa muutenkin, kun naisten maajoukkueen
karsintaleireille ei ilmennyt riittävästi kiinnostuneita pelaajia ja naisten joukkueen
ilmoittautuminen kisoihin jouduttiin perumaan jo ennen koronaa.

Avoin: Ilkka Vaahtoranta, Jarno Sihvo ja Pekka Kinnunen (manageri)
Mixed: Hildo Bijl, Thomas Pfister, Heidi Paunonen ja Emmi Ranki (manageri)
Naiset: John Doherty

Maajoukkueet ehtivät järjestää muutamia leirejä ennen päätöstä kisojen peruuntumisesta.
Vuoden 2020 syksyllä pyrittiin vielä järjestämään leirejä, mutta ne peruuntuivat lopulta
koronaepidemian voimistuttua jälleen.

Muut kansainväliset turnaukset
Hallikaudella 2019−2020 järjestettiin pitkän tauon jälkeen seurajoukkueiden sisäultimaten
EM-kisat 30.1.−2.2.2020 Herningissä, Tankassa. Suomesta turnaukseen sai paikan
avoimessa sarjassa Otso ja Turku Terror, mixedissä Lempäälä Kisa ja Jyväskylän
Sleepwalkers sekä naisissa Helsinki Ultimate. Kokonaispanos suomalaisilta oli kisoissa
hyvä. Kirkkaimmasta menestyksestä vastasi LeKi voittamalla pronssia. Otso oli myös lähellä
mitalia, mutta jäi niukasti neljänneksi lopulta. Helsinki Ultimate sijoittui naisten sarjassa
viidenneksi, Sleepwalkers mixedissä kahdeksanneksi ja Turku Terror avoimessa
yhdeksänneksi.
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Tulokset:

Avoin: Otso 4. (16) ja Turku Terror 9. (16)
Mixed: LeKi 3. (16) ja Sleepwalkers 8. (16.)
Naiset: Helsinki Ultimate 5. (12)

Kansalliset mestaruuskilpailut

Hallikausi 2019−2020

Hallikaudella järjestettiin hallitour, joka muodostui muiden kuin naisten SM-sarjan osalta
kolmesta tourista. Naisten SM-sarja pelattiin formaatilla, jossa jokaisesta voitosta sai yhden
pisteen ja runkosarjan pisteiden perusteella joukkueet jakautuivat ylempään ja alempaan
tasolohkoon runkosarjan viimeiselle kierrokselle, jossa ratkottiin mitalipelien joukkueet.
Naisten sarja oli suljettu eli SM-sarjan ja 1. divain välillä ei ollut sarjanousijoita tai laskijoita
kesken kauden.

Kokonaisuutena naisten sarjaan osallistui 15 joukkuetta, joista kuusi pelasi suljettua
SM-sarjaa ja loput 1.divaria. Avoimen sarjan hallitoureilla oli mukana 21 joukkuetta, jotka
pelasivat kolmella eri sarjatasolla. Avoimen SM-sarjan koko oli kahdeksan joukkuetta,
1.divarin viisi ja 2.divarin koko vaihteli hieman kauden aikana osaturnausten välillä.

Juniorisarjaa pelattiin U20 ikäluokassa. Sarjaan osallistui kuusi joukkuetta, joista yksi oli
ulkomaalainen Piter Stars.

Finaalitapahtuma oli tarkoitus järjestää totutusti avoimen ja naisten sarjan mitalipelien ja
U20-sarjan finaaliottelun osalta Pasilassa 14.3.2020, mutta koronatilanteen takia tapahtuma
jouduttiin perumaan lyhyellä varoitusajalla. Koska finaalitapahtumaa ei päästy pelaamaan,
liitto linjasi, että varsinaisia mestaruuksia ei jaettu, mutta tourien ja runkosarjojen tilanne
ennen finaaleja määritti kauden sijoitukset.

Hallikaudella oli tarkoitus pelata maaliskuun lopussa mixed-SM-turnaus ja avoimen sarjan
masters-SM-turnaus, mutta nämä peruttiin koronaviruksen takia.

AVOIN SM-SARJA 1. Otso, Espoo; 2. Vaasa Saints, Vaasa; 3. Turku Terror, Turku

NAISET SM-SARJA 1. Viima Vintage, Espoo; 2. Helsinki Ultimate, Helsinki; 3.UFO Y,
Tampere

MIXED SM Ei pelattu

MASTERS SM (AVOIN) Ei pelattu

JUNIORIT ALLE 20 1. ViRHe, Vihti; 2. LeKi, Lempäälä; 3. T.U.F.F., Akaa
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Vaikka hallikauden SM-finaalitapahtumaa ei järjestetty, jaettiin silti vuoden kunniamaininnat.
Vuoden 2019 junioriliitokiekkoilijat olivat Lassi Cederlöf (LeKi) ja Maria Noponen (ViRHe,
Atletico) sekä vuoden liitokiekkoilija Terhi Teräväinen (Saints). Myös vuoden liitokiekkoteko
osoitettiin Terhi Teräväiselle Saintsin naisten eteen tehdystä työstä.

Ulkokausi 2020

Ulkokaudella SM-sarjassa pelattiin totutusta poiketen koronan takia runkosarjana, missä
jokaisesta voitosta jaettiin yksi piste. Lisäksi naisten sarjassa toinen kierros pelattiin 5 vs. 5
peleinä joukkueiden hieman haastavan pelaajatilanteen takia. Turnauksiin osallistui
yhteensä kuusi avoimen ja naisten joukkuetta. Kauden päätteeksi mitalipelit pelattiin
finaalitapahtumassa 26.9. Keski-Espoon Urheilupuistossa.

Mixed SM -turnaus järjestettiin syyskuussa Pirkkahallilla Tampereella ja siihen osallistui
kuusi joukkuetta.

Myös beach mixedin SM-turnaus pelattiin kesällä 2020, Hietsu beach ultimate (HBU)
turnauksen yhteydessä. SM-sarjan osallistui kuusi joukkuetta ja HBU:hun 10 joukkuetta.

Junioreiden SM-sarjassa pelattiin alle 20-vuotiaiden sarja, johon osallistui neljä joukkuetta.
Sarja pelattiin kahden osaturnauksen mittaisena ja lisäksi U20-sarjan finaali pelattiin
finaalitapahtumassa.

AVOIN SM-SARJA 1. PirU, Pirkanmaa; 2. Otso, Espoo; 3. Helsinki Ultimate, Helsinki
Finaalin MVP-pelaajaksi valittiin Juho Lehtimäki, PirU.

NAISET SM-SARJA 1. Atletico, Espoo; 2. Helsinki Ultimate, Helsinki; 3. UFO, Tampere
Finaalin MVP-pelaajaksi valittiin Maria Noponen, Atletico.

MIXED SM-TURNAUS 1. PuTi, Helsinki; 2. LeKi, Lempäälä; 3. Jyväskylä Sleepwalkers,
Jyväskylä.
Finaalin MVP-pelaajaksi valittiin Okko Winqwist, LeKi.

JUNIORIT ALLE 20 1. LeKi U20, Lempäälä; 2.ViRHe, Vihti; 3. Helsinki Ultimate, Helsinki.
Finaalin MVP-pelaajaksi valittiin Teemu Virtanen, LeKi.

BEACH MIXED-SM 1. PuTi, Helsinki; 2.Easy Peasy Lemon Squeecy, Lempäälä; 3. Turku
Terror, Turku.
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Junioritoiminta
Junioreiden vuosi 2020 oli koronatilanteen vuoksi haastava. Tilannetta hyödynnettiin
käynnistämällä loppuvuodesta junioritoiminnan uudistus, jonka tavoitteena on lisätä
junioriharrastajien määrää Suomessa.

Juniorityön edistäminen

Vuoden 2020 aikana pidettiin kaikille tarkoitettu junioritoiminnnan info 14.6.2020. Tapahtuma
järjestettiin etäyhteyksien avulla ja siihen osallistui liiton edustaja, seurojen junioriedustajia
sekä muita lajiyhteisön jäseniä. Tapaamisessa keskusteltiin laajasti Suomen junioritoiminnan
tilasta. Yksi tärkeimmistä päätöksistä oli maajoukkuetoiminnan uudistaminen, joka onkin
vuoden 2021 kantava teema.

Seurojen edustajien kanssa järjestettiin toinen etätapaaminen marraskuussa. Marraskuun
tapaamisen teemana oli vuoden 2021 tavoitteita maajoukkuetoiminnan, SM-sarjan ja
harastetoiminnan suhteen.

Syksyllä 2020 kartoitettiin junioreiden mielipiteitä ja ajatuksia liiton toiminnasta kyselyllä, joka
kohdennettiin vuonna 1997 ja myöhemmin syntyneille. Vastauksia kyselyyn tuli 43
kappaletta.

Lajinedistämisstipendit

Vuonna 2020 päätettiin, että seurojen lajinedistämisstipendejä ei jaeta seuroille ollenkaan.
Taustalla oli epävarmuus liiton taloudellisesta tilanteessa koronavirusepidemian takia.

Lajiesittelytoiminta

Vuonna 2020 isommat liikuntatapahtumat peruttiin, joten lajiesittelytoimintaa ei juuri ollut
tapahtumien merkeissä. Opiskelijahankkeen tiimoilta päästiin kuitenkin esittelemään lajia
jonkin verran huolimatta koronatilanteesta. Hankkeeseen liittyvät esittelyt on lueteltu
kohdassa Hankkeet.
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Spirit of the Game

Kesäkaudella 2020 ja hallikaudella 2019−2020 jatkettiin sähköistä spirit-pisteiden
syöttämisestä Pelikoneeseen. Joukkueet ilmoittivat sarjailmoittautumisen yhteydessä
joukkueensa spirit-vastaavan, joka vastasi joukkueen spirit-pisteiden syöttämisestä ja
koordinoinnista.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuussuunnitelmassa oli kirjattu vuodelle 2020 tavoitteeksi tehdä uusi
yhdenvertaisuuskartoitus ja sen pohjalta uusi yhdenvertaisuussuunnitelma seuraaville
vuosille. Syksyllä 2020 tehtiin yhdvertaisuuskartoitus, mihin saatiin vastaus noin 50
henkilöltä. Tulokset analysoitiin ja näiden pohjalta tehtiin päivitetty
yhdenvertaisuussunnitelma vuosille 2021−2024 toiminnanjohtajan toimesta.

Pääasiallisena tarkoituksena on luoda entistä avoimempaa ja osallistavampaa lajiyhteisöä ja
-toimintaa. Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuosille 2021-2024:

2021

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Liiton vapaaehtoisten

toimijoiden

sukupuolijakauman

tasapainottaminen

1. Aktiiviset
rekrytointikampanjat erityisesti
miespuolisille edustajille

2. Suora kontaktointi
potentiaalisiin
tekijöihin/osaajiin

Rekrytoitujen miespuolisten
vapaaehtoisten määrä

Laatia suunnitelma ja tehdä
ensimmäiset toimenpiteet
sukupuolten välisen
tasa-arvon parantamisen

1. Toteuttaa tarkempi kartoitus
sukupuolten välisestä
tasa-arvosta

2. Kartoituksen pohjalta
tehdään suunnitelma siitä,
miten lähdetään edistämään
sukupuolten välistä tasa-arvoa

1. Toteutunut kartoitus
sukupuolten välisestä
tasa-arvosta

2. Valmis suunnitelma

3. Ensimmäiset toimenpiteet on
toteutunut
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3. Aloittaa ensimmäiset
konkreettiset toimenpiteet
suunnitelman pohjalta

Kouluttaa liiton ja seurojen
toimijoita
yhdenvertaisuuskartoituksissa
esiin nousseiden
kehityskohteiden osa-alueella

Järjestää koulutus liiton
toimijoille ja seuroille siitä,
miten voidaan edistää eri
yhdenvertaisuuden osa-alueita

Toteutunut koulutus

Tehdä liiton
yhdenvertaisuussuunitelma
näkyväksi koko lajiyhteisölle

1. Monipuolinen viestintä
jäsenistölle ja seuroille
suunnitelmasta

2. Yhdenvertaisuuskartoituksien
tulosten ja tavoitteiden
läpikäynti seurojen kanssa

1. Tehty viestintä
yhdenvertaisuussuunnitelmasta

2. Toteutunut etätapaaminen
seurojen kanssa
yhdenvertaisuusasioista

2022

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Lajin sukupuolten välisen
tasa-arvon parantamisen
jatkotoimenpiteet

Jatkaa vuonna 2021 tehtyä
suunnitelman toteuttamista

Suunnitelman toteutuminen

Työstää toimintamalli syrjintä-
ja härintätapauksiin
yhteistyössä seurojen kanssa

Tehdä kirjallinen toimintamalli
syrjintä- ja häirintätapauksiin

Valmis toimintamalli

Taloudellisen
yhdenvertaisuuden
parantaminen
maajoukkuetoiminnassa

Kehittää malli, millä voitaisiin
taata osallistuminen
maajoukkuetoimintaan
riippumatta sosioekonomisesta
asemasta

Valmis toimintamalli
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2023

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Taloudellisen
yhdenvertaisuuden
parantaminen koko
toiminnassa

1. Selvittää, mikä on
taloudellista yhdenvertaisuutta
toiminnassa

2. Selvityksen pohjalta tehdä
tarvittavat toimenpiteet

Selvityksen ja toimenpiteiden
toteutuminen

2024

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Tehdä
yhdenvertaisuuskartoitus
nykytilan selvittämiseksi ja
suunnitelman päivittämiseksi

1. Laatia
yhdenvertaisuuskartoitus

2. Viestiä jäsenistölle ja
lajiyhteisölle aktiivisesti
kartoituksesta

1. Tehty kartoitus

2. Viestinnän toteutuminen

Liiton
yhdenvertaisuussunnitelman
päivitys

Laatia päivitetty
yhdenvertaisuussuunnitelma

Valmis
yhdenvertaisuussuunnitelma

Liitto on lisäksi ohjeistanut jäseniään käyttämään “Et ole yksin” -tukipalvelua, johon erilaisen
häirinnän, epäasiallisen käytöksen, seksuaalisen hyväksikäytön tai kiusaamisen kohteeksi
joutunut urheilija voi olla yhteydessä ja saada apua.

Liitto huomio yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassa, mikä näkyy esimerkiksi turnauksissa
ja finaalitapahtumissa aikatauluissa ja hallien/kenttien valinnassa. Myös
maajoukkuetoiminnan osalta liiton tukitoimet ja taloudellinen tuki ovat yhdenvertaiset
avoimen, mixedin ja naisten maajoukkueiden osalta.
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Hankkeet

Parkouria ja ultimatea opiskelijoille

Puolestaan Parkouria ja ultimatea opiskelijoille -hankkeen tiimoilta ehdittiin tehdä ennen
koronan pahenemista yksi kouluille suunnattu lajiesittelypäivä ja sen lisäksi ultimatea
esiteltiin erilaisissa liikkuva opiskelutapahtumissa ja liikunnan aluejärjestöjen tapaamisissa.
Myös hankkeeseen liittyvien koulutusten kehittely aloitettiin jo vuoden 2020 puolella.

Lajikokeilupäivät

Toteutuneet lajikokeilupäivät toteutettiin oppilaitoksen liikuntatunneilla, johon osallistui päivän
aikana joko yksi ryhmä tai useampia ryhmiä. Vallitsevan tilanteen takia isoja koko päivän
tapahtumia ei oppilaitoksissa järjestetty ja suurin osa syksylle 2020 kaavailluista
lajikokeiluista jouduttiin muutenkin siirtämään.

Toteutuneet lajikokeilupäivät syksy 2020 (ultimaten osalta):

22.10.2020 - Ammattiopisto Livia, Paimio, parkour&ultimate, 24

Siirretyt lajikokeilupäivät syksyltä 2020 (ultimaten osalta):

● Let´s go Lahti, Lahti, parkour&ultimate
● Nokian lukio, Nokia parkour&ultimate
● Perho Liiketalousopisto, Helsinki, parkour&ultimate
● Vääksyn lukio, Vääksy, parkour&ultimate
● VAAO, Valkeakoski, parkour&ultimate

Koulutukset

Koulutukset ovat osa hankkeen toimintoja, joilla pyritään takaamaan jatkuvuutta lajeille
oppilaitoksissa ja paikkakunnilla. Alunperin hankkeeseen oli suuniteltu kolme eri koulutusta:
LIAM-koulutus, liikuntatutorien koulutus ja intro-koulutus, mutta hankeen muotouduttua
tärkeimmiksi koulutuksiksi valikoitui LIAM ja liikuntatutorien koulutukset. Liikuntatutorien
koulutus oli täysin uusi koulutuskonsepti ja sen suunnittelu aloitettiin loppusyksystä 2020.
Loppuvuodesta oli tarkoitus pitää Nokian lukiolla ensimmäinen tutorkoulutus, mutta se
jouduttiin valitettavasti siirtämään koronarajoitusten tiukennettua.
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Siirretyt koulutukset syksyllä 2020:

Tutorkoulutus, Nokian lukio, parkour&ultimate

Muut tapahtumat ja verkostoituminen

Hankkeen verkostoitumista ja yhteistyötä lähdettiin jo alusta asti toteuttamaan aktiivisesti
Liikkuva Opiskelu -verkostojen ja aluejärjestöjen kanssa. Lisäksi hankkeessa tehtiin tiivistä
yhteistyötä Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) kanssa. Hanketta ja lajeja päästiin aktiivisesti
esittelemään erilaisiin tapahtumiin, joista osa jouduttiin kuitenkin siirtämään
webinaareiksi/etätapaamisiksi.

Toteutuneet workshopit/webinaarit syksyllä 2020

6.10.2020 - Itä-Suomen liikkuva koulu ja opiskelu tapahtuma, muutettiin webinaariksi
7.10.2020 - Liikkuva opiskelu -hanketapaaminen (Pirkanmaa ja Kanta-Häme), muutettiin
webinaari
6.11.2020 - OLL lajikokeilu/virkistyspäivä
25.11.2020 - Etelä-Savon Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu verkostotapaaminen,
Rantasalmi

Peruuntuneet/siirretyt workshopit/webinaarit syksyllä 2020

Liikkuen läpi elämän -seminaari
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Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja: Ulla Kiili
Puheenjohtaja 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020: Jarna Kalpala
Osoite: Valimotie 10, 00380 Helsinki
Puhelin: 045 12 51 723
Internet: www.ultimate.fi
Sähköpostit: info(at)liitokiekkoliitto.fi

Liitteet

Luettelo seuroista (Liite 1)
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Liite 1

Luettelo seuroista

Akaa
1. Total Ultimate Frisbee Freaks

Espoo
2. Atletico
3. Espoo Ultimate Club
4. Polli
5. Espoon Rennot Heittelijät
6. Espoon Kopsu

Helsinki
7. Discus Helsinki
8. Kaivopuisto Flying Muffineers
9. Laru United
10. Liitokiekkoseura Team
11. The UltiMates

Hämeenlinna
12. HAMK ultimate

Joensuu
13. Joen Liitokiekko

Jyväskylä
14. Jyväskylän Liitokiekkoilijat

Kuopio
15. Savon liitokiekkoilijat

Lappeenranta
16. Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lahti
17. Lahti Ultimate Club

Lempäälä
18. Lempäälän Kisa

Oulu
19. Disquitos

Pori
20. Porin liitokiekkoseura Mustavaris

Savonlinna
21. Itä-Suomen yliopisto

Seinäjoki
22. Seinäjoki ultimate frisbee

Sipoo
23. Sipoo Odd Stars

Tampere
24. FreezeBees
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25. Tamkon letut
26. TT-lätty
27. Unlimited Frisbee Organization
28. The Experience

Turku
29. Turku Terror
30. Turku Universities’ Ultimate Team

Vaasa
31. Vaasa Saints
32. Vaasan yliopiston liitokiekkokerho Waasan WetoWoima

Vantaa
33. Urheiluseura loputon Hiki
34. Ultimate Fighters and the Baby Girls

Vihti
35. Vihdin rennot heittelijät
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