
 

 
Jyväskylän Liitokiekkoilijat - Frisbeegolfjaosto Albatrossit 

TOIMINTAKERTOMUS 
 

Kausi 2015 - Kasvun vuosi 
 

 

Kooste 

Jyväskylän Liitokiekkoilijoiden kausi 2015 oli voimakkaan kasvun aikaa. Jäsenmäärä yli 
kolminkertaistui ja myös seuran juniorijäsenten määrässä nähtiin suuri kasvu. Seuran jäsenmäärä 
oli kauden päättyessä 465. 

Kauden tärkeimpiä tapahtumia olivat erittäin suositut tiistaiviikkokisat, Junioriden ja amatöörien 
SM-kisat (19.-20.9.2015) sekä McBeast Challenge (2.7.2015). Ohjausten puolella aktiivisinta oli 
junioripuolella sekä firmagolftapahtumissa, joissa järjestettiin yhteensä noin kaksi sataa ohjattua 
tapahtumaa. 

Jyväskylään rakennettiin kesän aikana kolme uutta frisbeegolfrataa. Seura oli aktiivisesti mukana 
rakentamassa Kuokkalan, Huhtasuon ja Ladun majan ratoja. 
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Lähtökohdat ja uudistukset 

Kausi 2014 oli ollut jo hyvää kasvun kautta seurassa. Kauden 2014 jäsenmäärä oli 135 ja edellisellä 
kaudella oli otettu suuria harppauksia mm. juniorityön suhteen. 

Kevään 2015 merkittävimpiä uudistuksia olivat: 

● Innova-yhteistyösopimus 
○ Jyli teki kauden 2015 kattavan yhteistyösopimuksen Innovan kanssa toiminnan 

kehittämiseksi 
○ Yhteistyösopimuksen avulla pyrittiin vahvistamaan juniorityön kehitystä, 

edesauttamaan laadukkaan kilpailu- ja ohjaustoiminnan järjestämistä sekä 
tukemaan seuran toimintaa mahdollistamalla mm. seurakiekkojen tuottaminen. 

○ Artikkeli yhteistyösopimuksesta: 
http://jyli.fi/jyvaskylalaiselle-frisbeegolfille-maailmanlaajuinen-tukija/ 

● Laaja yhteistyö Laajiksen kanssa ja Laajavuoren radan maksullisuus 
○ Radalle 2€ pääsymaksu, seuran jäsenille ilmainen 
○ Radan opasjärjestelmä uusittiin ja päättyneiden yhteistyösopimusten tilalle 

hankittiin uudet tukijat 

 

Jyli teki yhteistyösopimuksen Innovan kanssa (kuva: Jani Saukko) 
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Jäsenet 

Seurassa on kauden päättyessä 465 jäsentä joista frisbeegolfjaostoon kuuluu 438 jäsentä. Useat 
jäsenet kuuluvat myös molempiin jaostoihin - Sleepwalkerssien (Ultimate) jäsenmäärä on 43 
jäsentä. 

Jäsenmäärällä mitattuna olemme Suomen suurin frisbeegolf-seura (391 SFL:n merkitsevää 
edustusjäsentä). Albatrossien jäsenmäärä lähes nelinkertaistui tälle vuodelle. Jäsenhankintaan 
panostettiin mainostamalla seuran jäsenyyttä tapahtumissa sekä julistemainonnalla radoilla ja 
ilmoitustauluilla. Laajavuoren kanssa neuvoteltu maksuton pelioikeus toi paljon uusia jäseniä.  

Myös seuran  kattavat jäsenalennukset ovat selkeästi olleet tärkeitä sekä uusille että vanhoille 
jäsenille. 

Albatrossien 438 jäsenestä vuonna 2015: 

● A-lisenssi on 52 jäsenellä ja B-lisenssi on 19 jäsenellä (16% jäsenistöstä on SFL:n 
kilpailulisenssi) 

● Jäsen on keskimäärin 07.04.1988 syntynyt mies. Eli Albatrossien jäsenten keski-ikä on 27 
vuotta. Jäsenistä nuorin on 4v.  ja vanhin 64v. 

● 16-vuotiaita ja nuorempia 88 kpl 
● Naisjäseniä 35 kpl 

 

.
Jäsenmäärät kasvoivat hurjasti vuonna 2015 (Kuva: Jussi Janhonen) 
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Juniorit 

Seuran juniorimäärä kasvoi kuluneella kaudella hurjasti, edellisellä kaudella 2014  junioreita oli 12 
ja kauden 2015 lopuksi kaikkiaan  jo 109 (alle 19v). Juniorien määrää saatiin kasvatettua 
tehokkaasti tällä kaudella juniorien starttipaketin ja muiden jäsenetujen kautta.  Juniorit  ovat 
löytäneet hienosti tiensä seuran järjestämiin juniorikisoihin, treeneihin, viikkokisoihin ja liiton 
alaisiin kisoihin. 

Juniorien starttipaketti lähti kasautumaan nykyiseen muotoonsa seuran Innova-yhteistyön kautta, 
josta  pakettiin saatiin kiekko ja markkeri. Muuta pakettiin kuuluvaa on kangaskassi (Visit 
Jyväskylä), kylpyläetu ja kynä (hotelli Rantasipi), pyyhe (Silkkisiipi), tarroja (Powergrip), juomapullo 
(Intersport keskusta) ja tietysti seuran jäsenkortti ja bag täg. 

Kesällä 2015 kisajunioreille oli treenit joko kerran viikossa ja muilla junioritreenaajilla kerran 
kahdessa viikossa. Seuran kisajunioreihin pääsi, kun aikoi osallistua Junioreiden ja Amatöörien 
SM-kisoihin ja treeniporukasta suurin osa pääsikin kisaan mukaan. 

Talvikaudella 2015-2016 junioreille on Graniitissa sunnuntaina kaksi vuoroa, molemmat tunnin 
mittaisia. Ensimmäisenä treenaavat nuoremmat juniorit ja toisessa vuorossa on 
vanhempia/kisoihin tähtääviä junioreita. Molemmat vuorot ovat täynnä (14 junioria/ vuoro). 
Kehitystä tapahtui  viime vuoteen verrattuna. Tällöin junioreille oli yksi vuoro, jossa kävi n. 6-9 
junioria riippuen kerrasta. 

Artikkeli junioreiden mestaruuskisoista: http://jyli.fi/junioreiden-seuranmestaruuskisat-18-10-2015/ 

 

Junioreiden mestaruuskisojen MJ2- ja MJ3-luokan osallistujia (Kuva: Henna Saukko) 
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Viikkokisat 

Viikkokisat pidettiin aina tiistaisin Laajavuoren 18-väyläisellä radalla. Useat viikkokisat tulivat 
täyteen jo ennakkoilmoittautuneista. Viikkokisoja pidettiin kesän aikana 20 ja osallistujia oli yli 
1200. 
Seura oli mukana järjestämässä viikkokisatoimintaa myös Riihivuoressa jossa  osallistujia oli 
viikoittain keskimäärin 30. 
Lisäksi kuukausi- ja muita kisoja pidettiin kymmenisen kappaletta. 

Viikkokisat on perinteisesti ollut erinomainen paikka siirtyä harrastuksessa uudelle tasolle 
kisailukulttuurin tullessa tutuksi rennon kisailun merkeissä. Viikkokisoissa toteutettiin yleensä sekä 
raakatulos- ja tasoituskisoina. Tasoituskisassa kaikki voivat kisata samassa sarjassa Jylin 
kisakoneen tasoitusjärjestelmän avulla ja itsensä voittamalla pärjää! 

Viikkokisojen yhteydessä järjestettiin myös kymmenosainen Innova-cup, jonka päätteeksi palkittiin 
suuri määrä raakatulos- ja tasoituskisoissa menestyneitä 

Artikkeli Innova-cupin päätöksestä: http://jyli.fi/viikkokisacup-paatokseen/ 

 

 

Osa Innova-cupissa palkituista (kuva: Mikko Poikonen) 
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SFL:n kisat 

Seura järjesti kesän aikana neljä SFL:n kisaa:  

● Laajis Open 14.6.2015 (60 osallistujaa) 
● Riihivuori Open 12.7.2015 (40 osallistujaa) 
● Nordea Open 2.8.2015 (76 osallistujaa),  
● Junioreiden ja Amatöörien SM-kisat 19.-20.9.2015 (144 osallistujaa). 

Etenkin Junioriden ja amatöörien SM-kisat olivat suuri menestys niin osallistujamäärän kuin 
järjestelyidenkin puolesta. Kisojen pääpaikkana oli Laajavuori, mutta kisoja varten rakennettiin 
myös väliaikainen The Albatross-rata Viitaniemen puiston ja Tuomiojärven rannan alueelle. 
Puistomainen rata sai kiitosta osallistujilta.  Tapahtuma sujui järjestelyn puolesta erittäin hyvin ja 
kisat olivat suurimmat Jylin järjestämät kautta aikain. 

Juttu kisoista: http://jyli.fi/junioreiden-ja-amatoorien-sm-kisat-paatokseen/ 

Jesse Kyytisen kuvat: https://www.flickr.com/photos/82356010@N06/albums/72157659097635459 

Matias Puikkonen Junioreiden ja amatöörien SM-kisoissa (Kuva: Jesse Kyytinen) 
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McBeast Challenge 

Innova-yhteistyön mahdollistamana järjestettiin 2.7.2015 Laajavuoressa McBeast Challenge kisa ja 
klinikka. Innovan tähtitiimistä saapui Laajavuoreen nelinkertainen maailmanmestari Paul McBeth, 
Nathan Sexton, Drew Gibson ja Jussi Meresmaa.  

Tapahtumasta muodostui näkyvin koskaan Jylin järjestämä frisbeegolftapahtuma. Tapahtuma sai 
hyvin huomiota mediassa ja McBeast Challengea saapui katsomaan yli satapäinen yleisö. Itse kisa 
oli myös täynnä 76 osallistujan voimin. Tapahtumasta tuotettiin kaksi videota Youtubeen ja Paul 
McBethin kierrosvideota on käyty katsomassa yli 36000 kertaa. 

Artikkeli tapahtumasta: http://jyli.fi/innova-vierailu/ 

 

Paul McBeth kiinnosti yleisöä Laajavuoressa (Kuva: Henrik Martikainen) 
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Radat 

Kauden 2015 aikana rakennettiin kolme uutta frisbeegolfrataa Jyväskylään 

● Kuokkala 
○ Yhdeksänväyläinen rata Pohjanlammen alueella 
○ Seuran oma projekti, johon saatu lupa Jyväskylän kaupungilta 
○ Alue tulee kokemaan suuria muutoksia tulevina vuosina, rakennettiin tarkoituksella 

pienen budjetin väliaikainen rata talkoovoimin. 
○ Radan rakennus ja ylläpito osoittautuivat työlääksi runsaan aluskasvillisuuden 

vuoksi. Rata saatiin kuitenkin käyttökuntoon erinomaisen talkoohengen myötä. 
○ Rata saatiin valmiiksi elokuussa 2015. Rata on ollut todella suosittu. 

● Huhtasuo 
○ Kymmenväyläinen rata Huhtasuon liikuntakeskuksen läheisyydessä 
○ Jyväskylän kaupungin tilaama Innovan DiscGolfPark-ratkaisu. Seura oli vastuussa 

radan rakentamisesta. 
○ Radan rakennus viivästyi kaupungin alihankkijan raivaustöistä aiheutuneiden 

vahinkojen takia. 
○ Rata saatiin valmiiksi lokakuussa 2015. Rata on ollut suosittu. 

● Ladun maja 
○ Yhdeksänväyläinen rata Jyväskylän Ladun hallinnoiman Ladun majan läheisyydessä 
○ Jyväskylän ladun ja Jylin yhteisprojekti. Jyli vastasi radan suunnittelusta ja 

kartoista. Rakentaminen toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän ladun kanssa. 
○ Radan suunnittelu ja rakennus sujui hyvin onnistuneen yhteistyön vuoksi. 
○ Rata saatiin valmiiksi elokuussa 2015. Rata on ollut suosittu. 
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Kuokkalan radan talkoilijoita ja siivottu väylä (kuva: Jonne Suvilaakso) 

Kauden aikana tehtiin paljon töitä myös muilla alueen radoilla 

● Laajavuoren ja Vuorilammen radat 
○ Laajavuoren rata muutettiin maksulliseksi (2€, seuran jäsenille ilmainen) ja uusittiin 

opasjärjestelmät 
○ Paljon väylämuutoksia. Lopullinen layout osoittautui hyvin toimivaksi. 

● Keljonkankaan rata 
○ Useammat talkoot järjestetty 
○ Keljonkankaan rata huonossa kunnossa aluskasvillisuuden osalta, vaatii parempaa 

huoltoa tulevalla kaudella. 

Laajavuoren radan maksulliseksi muuttaminen on ollut paljon keskusteltu aihe jo useamman 
vuoden ajan. Laajis on toivonut maksua, jotta radasta aiheutuvia kuluja saataisiin katettua ja 
syksyllä 2014 seura päätti myös tämän asian puolesta kokouksessaan. 

Maksullisuuden myötä radan kävijämäärä laski aikaisemmista kohtuuttoman suurista ruuhkista 
maltillisemmalle,  pelaamisen nautintoa paremmin palvelevalle tasolle. Maksuton Vuorilammen 
rata kasvatti suosiotaan ja kuorma jakaantui tasaisemmin niin pelaajien määrän kuin tason 
suhteen Laajavuoren ja Vuorilammen radan kesken. 
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Muuta toimintaa 

Firmagolfit ovat olleet yksi Jylin toiminnan kivijaloista niin lajin edistämisen kuin taloudenkin 
näkökulmasta. Kaudella 2015 tapahtumia järjestettiin 36 kappaletta ja osallistujia oli yli 500. Lajin 
pariin on päätynyt firmagolfien kautta suuri määrä harrastajia ja tapahtumat ovat keränneet 
kiitosta osallistujilta. 

Keväällä 2015 oli sisäsalivuoro Kuokkalan Graniitissa. Tekniikkaklinikoita ja muuta ohjaustoimintaa 
järjestettiin satunnaisesti myös kesäkauden aikana.  

Yhteistyötä ultimatejaoston kanssa oli lähinnä nuorten ohjausten sekä talkoiden merkeissä. 
Ultimatejaosto avusti frisbeegolfjaostoa hyvin kisojen järjestämisessä sekä järjesti joulukuussa 
2015 Albatrossit goes Ultimate! -tapahtuman, joka toimi hyvänä päänavauksena yhteistoiminnan 
kehittämiseen. 

Firmagolftapahtumat ovat olleet yksi lajin edistämisen tärkeimmistä muodoista (Kuva: Mikko 
Poikonen) 
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Yhteenveto 

Frisbeegolfjaoston kausi oli menestys. Jäsenmäärä kasvoi räjähdysmäisesti ja saimme luotua 
erinomaiset lähtökohdat tuleville vuosille. Juniorityön kehityksen myötä frisbeegolfin tulevaisuus 
Jyväskylän seudulla vaikuttaa entistäkin paremmalta. 

Viikottaiset kisat olivat todella suosittuja ja toimivat hyvänä alustana harrastuksen syventämiseen 
ja verkostoitumiseen. Junioreiden ja amatöörien SM-kisat oli suurin yksittäinen seuran ponnistus ja 
saimme hyvää kokemusta suurempien kisojen järjestämisestä. McBeast Challenge oli menestys niin 
kilpailijamäärien kuin yleisön kiinnostuksen puolesta ja nosti frisbeegolfia sekä seuraa hyvin esille 
Suomessa ja maailmalla. 

Harrastumahdollisuuksien puolesta Jyväskylässä on päästy hyvälle tasolle. Toinen 18-väyläinen 
rata olisi vielä tärkeä, mutta muuten rataverkosto hyvällä tasolla. 

Innova-yhteistyö loi mahdollisuuksia uudenlaisten tapahtumien järjestämiseen, helpotti kisojen ja 
tapahtumien järjestämistä sekä loi toimintaedellytyksiä taloudellisesti. 

Parannettavaa jäi myös joillekin osa-alueille 

● SFL:n kisat 
○ Erilliskisojen haku jäi hieman viime tinkaan ja näkyi joidenkin kisojen 

osallistujamäärissä 
○ Kauden kisasuunnitelmat tulee tehdä hyvissä ajoin 

● Aikuisten ohjaustoiminta 
○ Aikuisille suunnattua ohjaustoimintaa oli melko vähän 
○ Tekniikkaklinikat ja kilpailemiseen keskittyvät ohjaukset olisivat tärkeitä taitojen 

kehittämiseksi 
● Ratojen ylläpito 

○ Osa alueen radoista huonossa kunnossa osan kautta 
○ Tarvitaan tarkempi suunnitelma kaupungin ja muiden frisbeegolfiin liittyvien 

tahojen kanssa ratojen ylläpidosta 
● Naistoiminta 

○ Seuran naisjäsenten määrä kasvoi hyvälle tasolle (35), mutta seuran tapahtumissa 
naisten määrä edelleen vähäinen 

○ Suunnitelmia kehittämisestä tehty, mutta ei vielä saatu konkretian tasolle. 

Edellä mainittuihin asioihin on syytä paneutua tulevaa kautta suunnitellessa. 

Kaiken kaikkiaan lähtökohdat kauteen 2016 ovat erinomaiset ja edellytykset frisbeegolfin 
suosion kasvamiselle sekä seuran kehittymiselle ovat hyvät Jyväskylän seudulla. 
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