
	   	   	  

	  

Joroisiin	  Suomen	  ensimmäinen	  frisbeegolflukio	  

	  

Joroisten	  lukiossa	  on	  tällä	  hetkellä	  hieman	  alle	  80	  opiskelijaa.	  Parhaimmillaan	  lukion	  opiskelijamäärä	  on	  
ollut	  lähes	  140	  opiskelijaa.	  Lukiot	  ympäri	  Suomen	  ovat	  alkaneet	  profiloitumaan	  yleissivistävän	  opetuksen	  
lisäksi	  joihinkin	  erikoisopintoihin.	  Joroisissa	  käynnistyi	  salibandylinja	  syksyllä	  2011.	  Linja	  on	  vetänyt	  hyvin	  
opiskelijoita	  myös	  muualta.	  Tällä	  hetkellä	  salibandylinjalaisia	  on	  n.	  15.	  	  

Joroisten	  kunta	  on	  panostanut	  vahvasti	  kovassa	  nosteessa	  olevaan	  frisbeegolfiin.	  Positiivisen	  lajikehityksen	  
taustalla	  on	  ollut	  voimakkaasti	  myös	  lukion	  salibandylinjaa	  vetävä	  Tapio	  Virnes.	  Tapiolla	  on	  
frisbeegolftaustaa	  Oulusta	  jo	  2000-‐luvun	  alusta,	  jolloin	  laji	  oli	  vielä	  Suomessa	  melko	  tuntematon.	  Joroisiin	  
tultuaan	  hän	  alkoi	  viedä	  lajia	  eteenpäin	  ja	  tällä	  hetkellä	  Joroisissa	  on	  eniten	  pelattavia	  koreja	  Suomessa	  
suhteutettuna	  asukaslukuun	  (57	  kiinteää	  koria).	  Viime	  kesän	  lopulla	  aukesi	  mm.	  Suomen	  ensimmäinen	  36-‐
väyläinen	  rata,	  joista	  toinen	  18-‐väylää	  on	  AAA1-‐kilpatason	  frisbeegolfrata.	  Uuden	  radan	  avajaisissa	  olivat	  
mukana	  mm.	  Euroopan	  mestari	  Seppo	  Paju	  sekä	  lajia	  sosiaalisessa	  mediassa	  positiivisesti	  eteenpäin	  vievät	  
Disc	  Golf	  Solvikin	  Riku	  Johansson	  ja	  Janne	  Niskanen.	  

Syksyn	  2016	  aikana	  alkoi	  lukion	  opettajien	  keskuudessa	  viritä	  ajatus	  uudesta	  painopistealueesta.	  Voisiko	  
Joroisten	  lukio	  olla	  maailman	  ensimmäinen	  frisbeegolfiin	  erikoistuva	  lukio?	  Asiat	  alkoivat	  edetä	  nopeasti	  ja	  
alustavien	  yhteydenottojen	  myötä	  huomattiin,	  että	  ajatus	  saa	  positiivisen	  vastaanoton	  
yhteistyökumppanien	  taholta.	  Syksyllä	  2017	  starttaa	  Joroisissa	  siis	  ensimmäinen	  frisbeegolflinja	  Suomessa!	  
Lukion	  kursseista	  12	  voi	  suorittaa	  frisbeegolfiin	  liittyen.	  Alla	  suoritettavat	  kurssit:	  

Kurssi	  1.	  Fyysisten	  ominaisuuksien	  kehittäminen	  1.	  

Kurssi	  2.	  Lajitaito	  ja	  -‐tekniikka	  1.	  

Kurssi	  3.	  Lajitaito	  ja	  -‐tekniikka	  2.	  

Kurssi	  4.	  Lajitaktiikka	  1.	  

Kurssi	  5.	  Frisbeegolf	  ohjaajakurssi	  1.	  (yhteistyössä	  frisbeegolfliiton	  kanssa)	  

Kurssi	  6.	  Fyysisten	  ominaisuuksien	  kehittäminen	  2.	  

Kurssi	  7.	  Lajitaito	  ja	  -‐tekniikka	  3.	  

Kurssi	  8.	  Frisbeegolf	  kilpailujen	  /	  tapahtumien	  organisoiminen	  

Kurssi	  9.	  Fyysisten	  ominaisuuksien	  kehittämisen	  syventävä	  kurssi.	  

Kurssi	  10.	  Lajitaidon	  ja	  -‐tekniikan	  syventävä	  kurssi.	  

Kurssi	  11.	  Lajitaktiikan	  syventävä	  kurssi.	  

Kurssi	  12.	  	  Oman	  frisbeegolf	  kiekon	  suunnittelu	  ja	  3D-‐tulostaminen.	  

Kurssien	  opettajina	  toimivat	  Tapio	  Virnes	  sekä	  liikunnanopettajat	  Jarkko	  Mäkinen	  ja	  Jaana	  Kuivalainen.	  
Lisäksi	  tarvittaessa	  voidaan	  hankkia	  ohjausapua	  paikallisen	  seuran	  ohjaajilta.	  Kaikki	  ohjaajat	  käyvät	  
frisbeegolfliiton	  kouluttamat	  ohjaajakoulutus	  1	  sekä	  ohjaajakoulutus	  2	  koulutusohjelmat.	  	  

	  

	  



	   	   	  

Yhteistyökumppaneina	  tulevalla	  frisbeegolflinjalla	  ovat:	  

	  

Euroopan	  mestari	  ja	  nuorten	  esimerkillinen	  esikuva	  Seppo	  Paju	  (linjan	  kummipelaaja)	  

-‐ Seppo	  käy	  ohjaamassa	  ja	  opettamassa	  linjalaisia	  kaksi	  kertaa	  lukuvuodessa	  (syksyllä	  ja	  keväällä).	  
Hän	  kertoo	  opiskelijoille	  mitä	  huipulla	  oleminen	  vaatii	  niin	  henkisesti	  kuin	  fyysisesti	  sekä	  pitää	  
opiskelijoille	  lajiklinikat	  kaksi	  kertaa	  vuodessa	  

Disc	  Golf	  Solvik	  (linjan	  somekummit)	  

-‐ Janne	  ja	  Riku	  kiertävät	  lajin	  parissa	  ympäri	  Suomea	  ja	  Suomen	  rajojen	  ulkopuolella.	  Lukio	  seuraa	  
Jannen	  ja	  Rikun	  seikkailuja	  somessa.	  Janne	  ja	  Riku	  käyvät	  kertomassa	  lajikuulumisia	  liikkuessaan	  
Savon	  suunnalla	  sekä	  tekevät	  lajia	  eteenpäin	  vievää	  yhteistyötä	  lukion	  frisbeegolflinjan	  kanssa.	  

Etelä-‐Savon	  urheiluakatemia	  

-‐ Frisbeegolflinjalaiset	  kuuluvat	  myös	  halutessaan	  Etelä-‐Savon	  urheiluakatemiaan,	  jolloin	  heille	  
tehdään	  akatemian	  toimesta	  säännölliset	  testaukset.	  Lajina	  frisbeegolfia	  ei	  vielä	  tiedettävästi	  ole	  
testattu,	  joten	  toiminta	  on	  silläkin	  saralla	  uraa	  uurtavaa.	  Testausten	  patteristo	  suunnitellaan	  
yhteistyössä	  frisbeegolfliiton,	  Seppo	  Pajun,	  sekä	  Joroisten	  lukion	  valmentajien	  kesken.	  

Suomen	  Frisbeegolfliitto	  

-‐ Linjan	  ohjaajat	  kouluttautuvat	  liiton	  koulutuksissa	  (tasot	  1	  ja	  2).	  Lisäksi	  lukio	  tilaa	  linjalaisille	  liiton	  
järjestämänä	  1.	  tason	  ohjaajakoulutuksen	  lukio-‐opintojen	  aikana.	  

	  

Ammatillisen-‐	  ja	  lukiokoulutuksen	  yhteishaku	  alkaa	  21.2.2017	  ja	  päättyy	  14.3.2017.	  Joroisten	  lukioon	  
otetaan	  enintään	  34	  opiskelijaa.	  Mikäli	  tulijoita	  olisi	  enemmän,	  otetaan	  opiskelijat	  lukuaineiden	  keskiarvon	  
mukaisessa	  paremmuusjärjestyksessä.	  

	  

Lisätietoja	  frisbeegolflinjasta:	  Tapio	  Virnes	  tapio.virnes@joroinen.fi	  tai	  Jaakko	  Kuronen	  
jaakko.kuronen@joroinen.fi	  ja	  Joroisten	  lukiosta	  Ari	  Shemeikka	  ari.shemeikka@joroinen.fi	  

	  


