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Joen Liitokiekko ry – mukana frisbeegolfin kasvuvauhdissa 

 

Frisbeegolfinnostus on viime vuosina vallannut toden teolla Suomen. Lajin harrastajia on jo selvästi yli 

100 000 ja frisbeegolfratoja vajaa 600. Frisbeegolfin hurja kasvu ei ole yllätys, sillä edullinen laji sopii 

erinomaiseksi ulkoliikuntamuodoksi kaikenikäisille. Suomen Latu palkitsikin vuonna 2015 Suomen 

frisbeegolfliiton Suomen Liikuttaja -tunnustuksella. 

Myös frisbeegolfiin ja ultimateen erikoistuneen joensuulaisen urheiluseuran Joen Liitokiekko ry:n (JLK) 

toiminta ja jäsenmäärä ovat olleet viime vuosina ollut reippaassa kasvussa. Haluamme palvella yli 170 

jäsentämme entistäkin paremmin, kehittää yleisesti harrastusmahdollisuuksia alueella (Pohjois-Karjalassa 

frisbeegolfharrastajia on useita satoja seurojen ulkopuolella) sekä vastata toiveisiin juniori- ja 

naistoiminnan organisoimisesta. Tähän työhön toivomme tukea pohjoiskarjalaisilta yrityksiltä.  

Tarjoamme monenlaisia yhteistyömahdollisuuksia aina tapahtumista erilaiseen sponsorinäkyvyyteen. 

Tähän julkaisuun olemme koonneet tarkempia tietoja yhteistyövaihtoehdoista: 
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Yhteistyökumppaneille vuodesta 2017 on tulossa frisbeegolfin ”supervuosi”. World Disc Golf Tour kerää 

heinäkuussa maailman parhaat pelaajat kilpailemaan Nokialle ja Joroisissa starttaa Suomen ensimmäinen 

frisbeegolflukio. Laji tulee näin varmasti näkymään eri medioissa enemmän kuin koskaan.  

Radoilla ja kentillä tavataan! 

 

Yhteistyöterveisin, 

Joen Liitokiekko ry 
 
Ville Nivalainen 
Puheenjohtaja 
 
joen.liitokiekko@gmail.com  
Puh. 050 362 31 62 
www.joenliitokiekko.com 
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1) Frisbeegolf- ja ultimateopastukset TYKY-päivän ohjelmaan 
 

Frisbeegolfopastukset soveltuvat mainiosti osaksi yrityksen TYKY-toimintaa sekä henkilökunnan liikunta- ja 

virkistyspäivien ohjelmaa. Opastuksen kesto pienryhmissä on noin 2-3 tuntia. Tapahtuman aikana JLK:n 

aktiivipelaajat neuvovat osallistujille lajin keskeisimmät säännöt ja etiketin sekä eri heitto- ja 

puttitekniikoiden perusteet. Lopuksi pelataan 4-6 väylän leikkimielinen ”kisakierros”. 

Frisbeegolfopastuksen hinta:  

 15 euroa/osallistuja (esim. 10 henkilöä = 150 euroa) 

 Hintaan kuuluu opastus ja tarvittavat kiekot 

 Yli 20 henkilön ryhmille kannattaa kysyä tarjousta! 

 Voimme myös rakentaa ”opastusradan” irtokoreilla haluamaanne paikkaan (hinta sovitaan 

tapauskohtaisesti) 

Tarjoamme opastusta myös vauhdikkaaseen mutta kontaktittomaan joukkuelajiin ultimateen (suomeksi 

liitokiekko), jossa pelivälineenä käytetään frisbeetä. Pelin tarkoituksena on tehdä maaleja syöttämällä 

frisbee oman joukkueen pelaajalle, joka on onnistunut etenemään maalialueelle.  

Ultimateopastuksen hinta:  

 10 euroa/osallistuja (esim. 10 henkilöä = 100 euroa) 

 Minimiosallistujamäärä 8 henkilöä 

 Yli 20 henkilön ryhmille kannattaa kysyä tarjousta! 

 

Lisätietoja:  
Janne Heikkinen 
Opastusvastaava 
jlk.opastukset@gmail.com  
Puh. 050 430 18 11 
 

  
Frisbeegolfopastusta naistentapahtumassa kesäkuussa 2015  (kuva: Sami Vuomajoki) 

mailto:jlk.opastukset@gmail.com
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2) Frisbeegolfin juniori- ja naistoiminta tarjoaa mielenkiintoisia 

yhteistyömahdollisuuksia  
 

JLK käynnisti Joensuussa vuonna 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän seuratuen avulla 

frisbeegolfin kerhomuotoisen junioritoiminnan ja sitä jatkettiin seuran toimesta kesällä 2016. 

Junioritoiminta on suunnattu 10–14-vuotiaille ja se on osallistujille maksuton. Tavoitteenamme on järjestää 

kesäkuun aikana neljät ohjatut frisbeegolfharjoitukset 25-30 juniorille. Suositun junioritoiminnan 

jatkamiseksi myös kesällä 2017 tarvitsemme yhteistyökumppaneilta 500 euron rahoitustukea.  

Innostus lajia kohtaan on kasvussa myös naisten parissa.  Aiomme vuonna 2017 järjestää edellistä vuotta 

enemmän myös pelkästään naisille suunnattua frisbeegolfopastusta ja -toimintaa vastaavalla tavalla kuin 

junioreillekin – naistoimintaan kaavailtu budjetti on myös 500 euroa. 

Juniori- tai naistoiminnan tuen vastineena tarjoamme: 

 Näkyvän mainospaikan koko kuluvaksi vuodeksi seuramme www-sivuille www.joenliitokiekko.com  

 Kerho nimetään yrityksen toiveiden mukaiseesti (esimerkiksi ”Yritys Oy:n frisbeegolfjuniorikerho”, 

”JLK:n frisbeegolfnaiset sponsored by Yritys Oy”) 

 Valmiin artikkelin toiminnastamme yrityksenne asiakaslehteen ja/tai www-sivuille sekä linkitettynä 

sosiaalisen median kanaviin 

Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan lisää! 

Lisätietoja:  
Janne Heikkinen 
Opastusvastaava  
jlk.opastukset@gmail.com   
Puh. 050 430 18 11 
 

 

  
Juniorikerholaiset, kesäkuun 2015 ryhmä (kuva: Joen Liitokiekko ry) 

http://www.joenliitokiekko.com/
mailto:jlk.opastukset@gmail.com
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3) Näkyvyyttä kilpailutapahtumissa  
 

Vuonna 2016 JLK järjesti yhteensä 77 frisbeegolfkilpailua ja määrä tulee tällä kaudella kasvamaan. 

Kovatasoisin kisa pelataan 8.7. - 9.7.2017 jolloin kaikki Itä-Suomen parhaat pelaajat sekä useita 

huippupelaajia muualta Suomesta kokoontuu Suomen frisbeegolfliiton (SFL) ja PDGA:n alaiseen Pohjois-

Karjalan avoimet -kilpailuun. Kilpailuun voidaan ottaa mukaan 144 pelaajaa, jotka tarjoavat katsojille 

ainutlaatuisen frisbeegolfelämyksen Utran 18-väyläisellä radalla sekä uudella Lykynlammen haastavalla 18-

väyläisellä radalla. Pohjois-Karjalan avoimien lisäksi JLK järjestää vuonna 2017 myös 2-3 muuta SFL:n alaista 

kilpailua. Vuonna 2017 Pohjois-Karjalassa järjestetään ensimmäistä kertaa myös SFL:n alainen liiga, joka 

sisältää kuusi osakilpailua kolmella eri radalla. 

Paikallisesti suurinta pelaajajoukkoa liikuttaa JLK:n kaikille avoin ja ilmainen, ympärivuotinen, 

viikkokisatoiminta. Esimerkiksi vuonna 2016 viikkokisasarjoihin osallistui huimat 209 eri pelaajaa ja 

yksittäiseen kilpailuun enimmillään peräti 74 pelaajaa. Vuonna 2016 kaikkiin seuran järjestämiin kisoihin 

osallistui mahtavat 305 eri kisaajaa eri puolelta Suomea. 

Yrityksille tarjoamme mainion näkyvyyden näissä kauden kilpailutapahtumissa: 

 

Lisätietoja:  

Antti Ylönen 

Kilpailuvastaava 

andy.ylonen@gmail.com   

Puh. 050 307 58 71 

Taso Koskee Hinta Sisältää 

Perustaso Valittua yhtä SFL-
kisaa (esim. Pohjois-
Karjalan avoimet) 

200 Eur * Mainospaikka JLK:n www-sivujen etusivulle noin 2 
kuukaudeksi kisailmoituksen yhteyteen sekä pysyvä 
mainospaikka ko. kisan SFL:n kisakonesivuille (kisakoneessa 
on esillä kaikki kilpailua koskeva informaatio pelaajille sekä 
tulospalvelu). 
* Mainoslakanat/-banderollit radalle kisan aikana yrityksen 
haluamaan paikkaan (asiakas toimittaa materiaalit). 

Pää-
sponsori 

Valittua yhtä SFL-
kisaa (esim. Pohjois-
Karjalan avoimet) 

350 Eur * Kuten ”peruspaketti”, mutta pääyhteistyökumppanin 
mainos tulee www-sivuille koko kuluvaksi kaudeksi. 
* Pääsponsorin logo tulee mainontaan isoimmalla 
näkyvyydellä, mahdolliset muut sponsorilogot pienemmällä. 

Nimi-
sponsori 

Valittua yhtä SFL-
kisaa (esim. Pohjois-
Karjalan avoimet) 

700 Eur * Kuten pääsponsoritaso, mutta kilpailu voidaan nimetä 
yrityksen haluamalla tavalla. 
* Frisbeegolf- tai ultimateopastus ilmaiseksi (max 20 
osallistujan ryhmä). 

Liiga- 
sponsori 

Valittua yhtä SFL-
liigaa (kevään tai 
syksyn 6-osainen) 

500 Eur * Mainospaikka JLK:n www-sivujen etusivulle noin 2 
kuukaudeksi kisailmoituksen yhteyteen sekä pysyvä 
mainospaikka ko. kisan SFL:n kisakonesivuille (kisakoneessa 
on esillä kaikki kilpailua koskeva informaatio pelaajille sekä 
tulospalvelu). 
* Kilpailu nimetään yrityksen haluamalla tavalla. 

Viikkokisa-
sponsori 

Viikkokisoja (koko 
vuosi tai yksi sarja, 
yksi vuosi = kolme 
sarjaa) 

Mainoslogot + linkit 
150 Eur/sarja ja  400 
Eur/vuosi 

* Viikkokisojen mainonta voidaan myös räätälöidä yrityksen 
toiveiden mukaisesti, esim. viikkokisasarja nimetään yrityksen 
mukaan. Pyydä tarjous! 

mailto:andy.ylonen@gmail.com
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Vuoden 2015 Pohjois-Karjalan avoimien voittajan Miika Voutilaisen 
(Joen Liitokiekko) avaus Outokummun mestaruuskilpailuissa syksyllä 
2015 (kuva: Mikko Makkonen) 
 

 
Jesse Nieminen (Vuorelan Veikot) @ Pohjois-Karjalan avoimet 2015 
(kuva: Sami Vuomajoki) 

 

  
Viikkokisojen pelaajakokous joulukuun auringossa (kuva: Mikko Makkonen) 

Lauantaina ja sunnuntaina 8-9.7.2017 pelataan Pohjois-Karjalan avoimet. 
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4) Ratojen kehityksen tuki tarjoaa hyvää näkyvyyttä  

ja panostuksen lajin tulevaisuuteen 
 

JLK ylläpitää ja kehittää Joensuun frisbeegolfratoja. Ratoihin liittyvät huolto-, kehitys- ja rakennustyöt 

tehdään täysimääräisesti talkootyönä. Seura hankkii vähitellen tarvittavia välineitä sekä ratavarustusta. 

Tarjoamme yrityksille 'Ratojen ylläpitoa ja kehittämistä tukemassa' -sponsoristatusta hintaan 200 

euroa/vuosi, joka sisältää mainospaikan JLK:n www-sivuilta. 

JLK pyrkii edistämään frisbeegolfin harrastusmahdollisuuksia Joensuussa myös rakentamalla yhteistyössä 

Joensuun kaupungin kanssa uusia ratoja. Pyrimme löytämään uusiin ratahankkeisiin nk. väyläisännät, jotka 

saavat nimensä sponsoroimansa väylän väyläopasteeseen ja ratakarttaan, sekä kunniapaikan www-

sivujemme Yhteistyökumppanit -osiosta. Väyläisäntä voi myös nimetä väylän haluamallaan tavalla. 

Esimerkiksi Utran frisbeegolfradan #8-väylä on nimetty ”Kuntoväyläksi” sponsorinsa Joensuun Kuntokeitaan 

mukaan ja #9-väylä tunnetaan nimellä ”Linjakas” sponsorinsa Savo-Karjalan Linjan mukaisesti. Ja mikäli 

uudelta radalta toteutetaan JLK:n toimesta rataesittely- tai kilpailuvideoita, niin väylägrafiikoissa käytetään 

mainoksin varustettuja väyläkarttoja – vuosien saatossa suosituimmat yksittäiset frisbeegolfvideot keräävät 

jopa kymmeniä tuhansia katselukertoja! 

Väyläisännyys mahdollistaa yhden väylän rakentamisen uudelle frisbeegolfradalle. Hinta on noin 600 - 900 

euroa/väylä riippuen suunnitellusta ratavarustuksesta. Näitä mahdollisuuksia on tarjolla vain 

ratarakennushankkeiden aikana ja väyläisännyyksiä tarjotaan uudelle radalle ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Väyläisännät saavat luonnollisesti myös frisbeegolf- tai ultimateopastuksen ilmaiseksi (max 20 osallistujan 

ryhmä).  

 
Lisätietoja:  
Ville Nivalainen 
Puheenjohtaja  
joen.liitokiekko@gmail.com 
Puh. 050 362 31 62 
 

 
 

 
Utran frisbeegolfradan #7 väylä, 

väyläisäntänä PKO 

  

Utran frisbeegolfradan talkooporukkaa toukokuussa 2015 (kuva: Mikko Makkonen) 
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5) www.joenliitokiekko.com – näkyvä paikka 

yhteistyökumppaneillemme 
 

Joen Liitokiekon ammattimaisesti toteutetut www-sivut osoitteessa www.joenliitokiekko.com tarjoavat 

yhteistyökumppaneillemme hyvää näkyvyyttä. Sivut keräävät paljon katselukertoja ja käyttäjiä vuoden 

mittaan, esimerkiksi vuonna 2016:  

 Vajaa 1,000 päivittäistä vierailua kesäsesongin aikana 

 Yli 18,000 eri käyttäjää vuoden aikana 

 75,000 katselukertaa sivustolla  

 Yli 550 tykkääjää JLK:n Facebook-sivustolla (1/2017) 

 

 

 

Mainospaikan lähtöhinta JLK:n sivuilla on 200 Eur/vuosi ja lisäksi voidaan erikseen neuvotella erimittaisista 

ja -sisältöisistä mainoskampanjoista. Myös JLK:n jäsenille mahdollisesti tarjotut seura-alennukset yrityksen 

tuotteista ja palveluista huomioidaan hinnoittelussa. 

 

Lisätietoja:  
Ville Nivalainen 
Puheenjohtaja  
joen.liitokiekko@gmail.com 
Puh. 050 362 31 62 
 

Joen Liitokiekon www-sivujen statistiikkaa vuodelta 2016 
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