Suomen Dartsliitto - Toimintakertomus 2018
Yleistä
Suomen Dartsliiton 43. toimintavuosi oli nykyisen
puheenjohtajan 13. toimintavuosi. Edellisinä vuosina
aloitettu liiton hallinnollisten toimintojen kehittäminen
on nyt saatu rakenteellisesti päätökseen. Toimintoja
uudistetaan ja valiokuntia kehitetään jatkossa vielä
useilla eri osa-alueella.
Vuonna 2018 SM-liigan hoiti Finnish Darts Consulting
Oy / Tapani Heikkilä.
Rankingja
viikkopisteet
hoidettiin
pääosin
toimistopäällikön toimesta. Kilpailutoiminasta, liiton
omien kilpailujen järjestämisestä ja osin vetämisestä
vastasi Esko Mäyrä, kilpailupäällikkönä toimi Risto
Spora ja liiton muut perustoiminnot hoiti Tampereen
toimistolta käsin toimistopäällikkö Marjo Jussila.
Liittohallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa,
yksi kokous pidettiin verkkokokouksena sekä skypekokouksia tarvittaessa. Talousvaliokunnasta vastasi Esko
Mäyrä, sääntövaliokunnasta vastasi Taru Kettunen.
Urheiluvaliokunta
palveli
maajoukkuetta
ja
huippudartsia ja sen vetovastuu oli Kenneth Ljungarsilla.
Valiokuntauudistuksen myötä kilpailuvaliokuntaa veti
Risto Spora.
Taloudellisesti päättynyt kausi oli positiivinen. Säästöä
saatiin aikaiseksi kulupuolella muutamien kaudelle
suunniteltujen kulujen siirtymisestä tulevaisuuteen.
Suurin osan positiivisesta tuloksesta muodostui budjetin
alituksesta.
Liiton
puheenjohtajana
toimi
Esko
Mäyrä,
varapuheenjohtajana Marietta Kähärä ja hallituksen
varsinaisina jäseninä Tapani Heikkilä, Tino Sarkamies,
Risto Spora, Jarkko Uutela ja Jarkko Wilén. Liiton
sääntömääräiset
vuosikokoukset
järjestettiin
kevätkokous Vantaalla ja syyskokous Tampereella.
Toimistosta vastasi toimistopäällikkö Marjo Jussila.
Liittohallituksen sihteereinä toimivat Tino Sarkamies ja
Tapani
Heikkilä.
Liiton
kalustosta
vastasi
kalustopäällikkö Kari Hallberg. Liiton kirjanpidon hoiti
Speratus Oy ja tilintarkastuksesta vastasi Suomen
Tilintarkastajaverkko Oy sekä Jerry Wirén.

Järjestötoiminta
Dartsliitto on kuulunut vuodesta 1995 valtakunnallisiin
järjestöihin. Ensin SLU:hun, sittemmin Valoon ja
nykyisin Olympiakomiteaan. Toiminta valtakunnallisella
tasolla on osallistumista vuosikokouksiin, järjestöpäiviin
sekä joihinkin tapahtumiin ja tapaamisiin. Alueellista
toimintaa ei ole muutamia tapahtumia ja tapaamisia
lukuun ottamatta.

Kun kesällä 2010 esitettiin yhdistymisajatus Suomen
Tikkaurheiluliitolle, niin tavoitteena oli luoda hyvä
kansallinen tikkajärjestö. Asia eteni hieman alustavia
tunnusteluja ja keskusteluja pidemmälle mutta emme ole
päässeet vieläkään eteenpäin STURL:n jähmeästä ja
nihkeästä suhtautumisesta johtuen. Kuitenkin kaikissa
tapaamisissa asia otettiin toistuvasti esiin ja on esillä
jokaisessa tulevassa tapaamisessa.
Elektronisen dartsin osalta on tehty hiljalleen työtä.
Vuoden 2018 aikana järjestettiin maaliskuussa SDL:n
alaisuudessa pidetyt elektronisen dartsin SM-kisat ja
tämän
lisäksi
parin
elektronisessa
dartsissa
aktiivisemmin mukana olevan kerhon toimesta kahdet
kisat (Länsi Cup ja Ohari DC:n e-singelit). Elektronisen
dartsin ranking-listaa on ylläpidetty pienimuotoisena.
Kunnallisen avustus- ja tukijärjestelmien osalta kerhot
ovat aina olleet huomattavan eriarvoisessa asemassa.
Helsingin seudulla ja aivan erityisesti maamme
pääkaupungissa on ollut täysin mahdotonta saada
kunnallista tai edes jotain toiminnallista tukea. Tilanne ei
parantunut kuluneena vuonna ja tuskin paranee
seuraavina
vuosinakaan.
Onneksi
pienemmillä
paikkakunnilla on laji huomattu toisella tavoin ja tukea
on onnistuttu anomaan ja saamaan. Yleensä tuki on
paljon kerhon menestyksestä ja tiedottamisesta
riippuvaista. Kerhot ovat tämän yhä paremmin
sisäistäneet ja toimineet sen mukaisesti. Toiminnallista
tukea on ollut erittäin vaikea saada, mutta muutosmerkkejä on nähtävissä.
Liiton seuroista 45 vuoden kunniakkaaseen ikään pääsi
Skantikka Loviisasta, 40 vuoden merkkipaalun ylitti
Hanhi DC (ent. Nisse Darts) Lahdesta ja 30 vuotta
täyttivät Tupla Team Kangasala, Kangasala, Päkki Darts,
Pyhtää ja Pihka-Tikka-88, Uimaharju. 25 vuotta liitossa
vaikuttanut kerho oli Kellotikka, Hyvinkäältä ja 20
vuotta taas täyttivät Siikaisten DC, Siikaisista ja Siutti
Darts, Kolarista.
Vuonna 2018 myönnettiin yksi hopeinen ansiomerkki
Rauno Lehtiselle (Dalton’s Darts, Pirkkala), joka on
toiminut vuodet 2010–2016 SDL:n hallituksessa, ensin
vara- ja sitten varsinaisena jäsenenä, seuransa
puheenjohtajana sen alkuajoista lähtien sekä monissa
muissa luottamustoimissa.
Kaksi pronssista ansiomerkkiä saivat seuransa
perustajajäsenet Timo Lehtonen (Dalton’s Darts,
Pirkkala) ja Lauri Hautanen (Dalton’s Darts, Pirkkala).
Ehdokkaat Vuoden 2018 pelaajiksi: miespelaaja Pauli
Finnilä, naispelaaja Kirsi Viinikainen, junioripelaaja
Janne Leponiemi, senioripelaajaksi Markku Kinnunen/
Uki Takkinen/ Seppo Kirjavainen, dartskerho ei

ehdotusta sekä eDartspelaaja miehissä Paavo Myller ja
naisissa Kaisu Rekinen.

Jäsenistö
Vuoden päättyessä liitossa oli 84 jäsenkerhoa ja näissä
1103 lisenssipelaajaa eli jäsenmäärä on käytännössä
sama (+1) kuin edellisenä toimintavuotena 2017. Näistä
juniorilisenssejä oli 14 kappaletta, mikä on kuusi junioria
vähemmän kuin edellisvuonna. Jäsenistöstä naisilla on
179 ja miehillä 924 lisenssiä. Ulkomaalaisia jäsenistöstä
oli 6 henkilöä.
Suurin piirijärjestö oli edelleen Eteläinen piiri, jossa oli
303 lisenssipelaajaa (4 junioria). Länsi-Suomen piiriin
kuului 189 (2), Keski-Suomen piiriin 205 (4), PohjoisSuomen piiriin 227 (1) ja Itä-Suomen piiriin 179 (3)
lisenssipelaajaa. Vuonna 2018 toteutettiin uusi piirijako
siltä osin että Kymi-Saimaan piiri ja vanha Itä-Suomen
piiri lopetettiin ja perustettiin uusi Itä-Suomen (KymiKarjala) piiri. Kerhot jaettiin maakuntarajojen mukaan
uusiin piireihin.
Vielä on huomioitava, että jäsenkerhoissa on edelleen
kasvava määrä eli reippaasti yli 2500 liittoon
kuulumatonta jäsentä. Näin SDL:n todellinen jäsenmäärä
on noin 4000 pelaajaa, joista siis 1103 on hankkinut
lisenssin. Kertalisenssejä käytettiin kauden aikana 185
kertaa ja kerhon vaihdon yhteydessä lisenssin uusineita
oli 13 kpl.

Talous
Liiton toiminnallinen tulos oli vuonna 2018 ylijäämäinen
12194,26 euroa ja poistoja tehtiin -513,56 euron edestä.
Netti-tv tulot antavat odottaa itseään, vaikka budjetoitu
on 2 500 euroa tuloa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
saatiin valtionapua yhteensä 27 000 euroa, joka on
edellisen vuoden tasolla. Erityisavustuksia ei tänä
vuonna haettu.
Kulupuolella säästöä tuli kun kaluston kunnostusprojekti
jäi tuleville toimintakausille. Tälle vuodelle oli
budjetoitu kalusto korjauksiin ja hankintaan 1 000 euroa,
jota ei käytetty ollenkaan.
Kilpailuista Finnish Open tällä kertaa oli todella
pettymys. Kilpailutapahtuma alitti tulotavoitteen 5 000
eurolla, joka johtuu Finnish Openin vähäisestä
kotimaisten pelaajien osallistumisesta. Kansainvälisen
kilpailutoiminnan kulut ylittyivät kokonaisuudessaan
hieman budjetoidusta Finnish Openista johtuen sekä
Nordic Cup järjestelyistä., Tänä vuonna kuitenkin
maajoukkueet, World ja Eurooppa Cupit sekä Winmau
World
Masters
kulut
pysyivät
kohtuullisesti
budjetoidussa.

Tiedotus
Liitto siirtyi muutamia vuosia sitten entistä suuremmin
digitaaliseen sisältöön, kun jäsenille suunnattu lehti
lopetettiin. Liiton omat internetsivut (www.darts.fi) ja

kilpailuiden omat yksittäiset internetsivut ovat toimineet
mahdollisimman ajankohtaisen tulospalvelun ja muun
tiedottamisen kanavana.
Internetsivujen
uusimisprojekti
käynnistettiin
yhteistyötaho (Anadium) kanssa. Nettisivujen sisällöstä
ovat vastanneet Marjo Jussila, Tapani Heikkilä, Risto
Spora ja Tino Sarkamies- Uutela. Teknisenä tukena on
toiminut Ari Kokko.
Liiton Facebook-sivut eivät ole virallista tiedottamista
varten vaan sillä pyritään täydentämään liiton viestintää.
Facebook-sivu on vapaamuotoisempi tapa ilmoittaa
tapahtumista, tuloksista ja muusta kiinnostavasta ja
tärkeästä.
Kilpailut on kuvattu Päkki-TV:ssä, YouTubessa. Päkki
Dartsin kanssa yhteistyö on sujunut mainiosti..
Ohjauksesta on vastannut Tapio Pajala ja mukana on
ollut pieni ydinryhmä Päkki Dart’silaisia. Päkki-TV:n
kautta on kisoja saatu näkyviin internetissä.
Nettistriimissä on nähty niin SM-kisoja kuin
liigakierroksia ja katsojia on tullut myös vuoden 2018
aikana koko ajan lisää.
Kaikki kerhot tavoitetaan nykyään sähköpostitse, osa
useamman kuin yhden osoitteen kautta. Sähköistä
viestintää lisätään jatkuvasti. Kilpailutoiminnassa ja
etenkin liigassa on painotettu kaiken yhteydenpidon ja
materiaalin siirtämistä sähköpostitse.
Lehdistö- ja muu mediatiedottaminen, joka koostuu
lähes yksinomaan kisatuloksista ja ennakkotiedotteista,
oli pääosin Risto Sporan vastuulla. Kuluneen kauden
aikana vastuuta ovat ottaneet myös muut kantaakseen.
Kaikista kisoista ja liigasta lähtee STT:n ja YLE:n
jakeluun tiedot sekä niiden lisäksi 15 valtakunnalliselle
tai alueelliselle sanomalehdelle.
Ulkoinen tiedottaminen ja näkyvyys ovat vuosi toisensa
jälkeen liitolle suuri haaste.. Jäsenistölle tieto kulkee,
mutta lajin varsinainen medianäkyvyys on kuitenkin
marginaalista.

Kotimainen kilpailutoiminta
Sääntövaliokunnan
puheenjohtajana
toimi
Kettunen. Sääntöjä muokattiin tarpeen mukaan.

Taru

SM-liigassa pelattiin vuonna 2018 sarjajärjestelmällä,
jossa pelattiin miesten osalta mestaruussarja, Idivisioona ja II-divisioona ja naisten osalta
mestaruussarja ja I-divisioona. SM-liigaan 2018–2019
osallistui yhteensä 183 joukkuetta, joista 153 mies- ja 30
naisjoukkuetta.
SM-kilpailuja heitettiin kahtena kisaviikonloppuna,
helmikuussa Hämeenlinnassa ja maaliskuussa Vantaalla,
Juniorien SM-mitalit ratkottiin juniorileirillä Vääksyssä
ja sekaparien SM-sarja heitettiin Sawo Darts Openin
sunnuntaikisana Varkaudessa.

SM Dartsin suurimman osallistujamäärän keräävä Bkilpailu siirrettiin pelattavaksi suurempaan SM Darts
tapahtumaan 2019 helmikuulle.
Liitto järjesti vuoden 2018 aikana SM-liigan ohella
Suomen Cupin, Finnish Openin & Mastersin, Nordic
Cup Openin ja viikkopistefinaalin sekä Vantaa Cupin.
Suomen Cupiin osallistui 65 mies- ja 30 naisjoukkuetta.
Finnish Open & Mastersin ja Nordic Cup Openin
kahdeksaan kilpailusarjaan osallistui yhteensä 460
pelaajaa.
Nordic Cup järjestettiin Clarion Hotelli Helsinki
Jätkäsaaressa upeissa tiloissa. Samalla viikolla Nordic
cupin jälkeen kyseisissä tiloissa pelattiin Finnish Open
2018. Hienot puitteen eivät kuitenkaan saaneet
kotimaisia pelaajia liikkeelle odotetulla tavalla, joten
palkinnot valuivat suurelta osin Suomen ulkopuolella.
Suomen mestaruuksia ratkottiin kaiken kaikkiaan 15 eri
sarjassa, ja niihin osallistui yhteensä 394 pelaajaa. Näistä
eDarts-sarjoja oli 6 ja osallistujia 88 pelaajaa. Vantaa
Cupissa pelattiin 2 sarjaa. Osallistujia oli yhteensä 61,
johon sisältyy 1 eDarts-sarja johon osallistui 7 heittäjää.
Viikkopistefinaalissa Hämeenlinnassa kisasi yhteensä 63
pelaajaa.
Liiton kilpailuista vastasivat kilpailupäällikkönä Esko
Mäyrä, kilpailunjohtajina Esko Mäyrä ja Risto Spora.
Arvontoja tekivät Tapani Heikkilä, Sanna Mäyrä, Tino
Sarkamies-Uutela, Risto Spora ja Jarkko Wilén.
Kisahenkilökuntana toimivat, Marietta Kähärä, Sanna
Mäyrä, Vesa Mäkelä, Petri Pelkonen, Mona Sissi, Maria
Kannisto Tino Sarkamies- Uutela, Terhi OravainenRaittila, Jaana Viertomanner ja Jarkko Uutela. Vuonna
2018 finaalikuulutuksia ja lavapelejä turnauksissa ovat
”huutaneet” Teuvo Haverinen, Aaron Knox ja Jarkko
Wilén. Finaalipelien kirjauksia loistavasti hoitivat mm.
Tiia Juhola, Marko Lokkinen, Juha Mäkinen, Terhi
Oravainen-Raittila, Ville Petäjämäki ja Jarkko Uutela
sekä lukuisia vapaaehtoisia.

Kansainvälinen toiminta
Maajoukkueen päätapahtuma oli Europe Cup Unkarissa.
Kisaan osallistuttiin miesten ja naisten neljän hengen
joukkueilla. Suomea kisassa edustivat Ulf Ceder, Marko
Kantele, Asko Niskala ja Pauli Finnilä miesten sarjassa
sekä Kirsi Viinikainen, Kaisu Rekinen, Sari Nikula ja
Anna Vilen naisten sarjassa. Miesten joukkuekilpailussa
tuli pronssia.
Maajoukkueen toinen päätapahtuma oli World Masters
Englannissa. Tähän kisaan pääsevät kutsuttujen lisäksi
kustakin maasta karsintojen kautta mukaan päässeet
pelaajat. Kisasta ei tullut mainittavampaa menestystä.
Lisäksi osallistuttiin elektronisen dartsin EM-kilpailuihin
Italian Caorlessa 18 heittäjän voimin. Caorlesta ei tällä
kertaa saatu tuliaiseksi mitalia, mutta kokonaistuloksissa
miehet paransivat viime vuoteen nähden (National Cup,

miehet sija 5-6, naiset 13–16). Yksittäisessä sarjassa
parhaiten pärjäsivät edellisen vuoden mitalistit Marko
Kantele ja Paavo Myller, jotka ylsivät tällä kertaa
miesten pareissa sijalle 13.

Juniorit
Liiton nuorisotoiminnasta on vuonna 2018 vastannut
nuorisopäällikkö Jarkko Uutela sekä muu liittohallitus.
Junioreiden osuus lisenssipelaajista on edelleen
huolestuttavan pieni.
Vuonna 2018 junioreille toteutettiin leiri Hotelli
Tallukassa, jossa pyrittiin monipuolisilla toiminnoilla
lisäämään junioreiden kiinnostusta lajia kohtaan. Leirin
yhteydessä pidettiin myös junioreiden SM- kilpailut. 34.3.2018 pelattujen SM- sarjojen voittajiksi itsensä
taistelivat Masi Backström (Haku-Tikka (JUN18) ja Otto
Kekäläinen (Elevis DC) (JUN21)
Junioreiden Winmau- karsinta Hojo Hojo Cupin
yhteydessä tarjosi Janne Leponiemelle (Kasin Tikka)
paikan kisareissulle Englantiin.

