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Yleistä 
Suomen Dartsliiton 49. toimintavuosi oli uuden puheenjohtajan 4. toimintavuosi. Edellisinä vuosina aloitettu liiton 
hallinnollisten toimintojen kehittäminen alkaa näkymään, toimintoja uudistetaan ja valiokuntia kehitetään jatkossa vielä 
useilla eri osa-alueilla.  
 
WWW-sivuja ja sosiaalisen median kanavia hyödynnettiin tiedotuksessa ja palaute on ollut enimmäkseen hyvää, mutta 
kehitystyötä silläkin saralla jatketaan edelleen.  
 
Covid-19 pandemia lopetti kilpailutoiminnan 1.1-31.3.2022 osittain ja tämän takia menetimme kilpailutuloja jonkin 
verran. Nettipelaamiseen tarkoitettu Webcam-darts jatkoi suosiotaan suomalaisessa kilpailutoiminnassa, kun muuta 
kilpailutoimintaa jouduttiin perumaan. Covid-19 pandemiatilanteen tuomista haasteista huolimatta laji teki selkeästi 
uutta nousua paitsi Webcam-kilpailuihin osallistuneiden määrissä, myös some-kanavilla seuraajien määrä on selvästi 
kasvanut. Vapaaehtoisten toimijoiden panos lajin kehittämisen kannalta on tulevaisuudessa entistä suuremassa arvossa 
jokaisella osa-alueella.  
Vuoden 2022 aikana jatkettiin liiton valmennusjärjestelmän kehittämistä ja järjestelmän kehitystyötä jatketaan edelleen. 
Valiokunnat jatkoivat toimintaansa (juniori-, tiedotus-, kilpailu-, sääntö- ja talousvaliokunta) ja kehitystyötä jatketaan.  
 
Kisailu.net-sovelluksen käyttöönotto onnistui erittäin hyvin ja sitä käytettiin onnistuneesti viikko- ja rankingkilpailuissa 
sekä Sm-liigassa.  
 
Ympäristöohjelma, eettinen säännöstö, viestintäsuunnitelma, antidoping- sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelmat, 
ympäristöohjelma sekä kriisiviestintä ohjeistus on päivitetty. 
  
Juniorivalmennuksen kehittämishanke starttasi loppuvuodesta ja ohjaaja / valmentaja koulutusta kehitettiin ja siihen 
saatiin apua Suomen Valmentajat ry:n toimesta. 
 
Taloudellisesti päättynyt kausi oli 36 927,94 euroa alijäämäinen joka johtui toimistopäällikön eläkkeelle siirtymisen 
ennakoinnista sekä Nordic cup, Europa cup ja Juniori Europa cup budjetti ylityksistä 
 
Liiton puheenjohtajana toimi Veijo Viinikka, varapuheenjohtajana Ari Sissi ja hallituksen varsinaisina jäseninä Ilkka 
Minkkinen, Teuvo Haverinen Jarkko Uutela, Joni Laine ja Jarno Koponen. Varajäseninä Marietta Kähärä, Juha Uimi ja 
Jani Keskinarkaus.  
Liittohallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja sähköpostikokouksia sekä etäkokouksia pidettiin tarvittaessa.  
Liiton sääntömääräiset vuosikokoukset järjestettiin Jyväskylässä etänä ja Tampereella.  
Toimistosta vastasi toimistopäällikkö Marjo Jussila ja hän toimi myös liittohallituksen sihteerinä. 
 
Kilpailutoiminnasta, liiton omien kilpailujen järjestämisestä ja osin vetämisestä vastasivat Jarkko Uutela ja Veijo 
Viinikka, kilpailupäällikköinä toimivat Veijo Viinikka, Jarkko Uutela ja liiton muut perustoiminnot hoiti Tampereen 
toimistolta käsin toimistopäällikkö Marjo Jussila.  
Vuonna 2022 ranking- sekä viikkopisteet sekä SM-liigan tilastoinnit hoiti liigasihteeri Tarja Käckman. Kilpailusihteerin 
tehtäviä hoiti Joni Laine. Maajoukkueen johtajana toimi Marietta Kähärä. 
 
Liiton sisäisiä koulutuksia ei järjestetty covid-19 pandemian vuoksi. SUEKin järjestämiin antidoping ja 
kilpailumanipulaatio koulutuksiin osallistuivat Teuvo Haverinen ja Veijo Viinikka. Suomen valmentajien psyykkisen 
valmennuksen koulukseen osallistuivat Hannu Lehtinen, Teuvo Haverinen, Jarmo Räisänen ja Veijo Viinikka. 
  
Seuratoiminnan koordinaattorina aloitti Teuvo Haverinen. 
 
Valmennustoiminnan kehittämisryhmässä aloittivat Hannu Lehtinen, Jarmo Räisänen, Teuvo Haverinen ja Veijo 
Viinikka. 
 
Talousvaliokunnasta vastasi Veijo Viinikka, Juniorivaliokunnasta vastasivat Jarkko Uutela, Ilkka Minkkinen ja Jarno 
Koponen. Kilpailu- ja sääntövaliokunnasta vastasi Timo Halèn ja tiedotusvaliokunnasta vastasi Veijo Viinikka. 
 
Liiton kalustosta vastasivat Markku Kinnunen, Petri Mantila, Janne Ylennysmäki ja Timo Kettunen.  
 



Liiton kirjanpidon hoiti Ulla Pirkkanen Oy ja tilintarkastuksesta vastasi tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy, 
päävastuullisena tilintarkastajana HT Tuomas Rantanen sekä tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy, 
päävastuullisena tilintarkastajana HT Lauri Lehtonen. Koska molemmat ovat tilintarkastuslain mukaisia 
tilintarkastusyhteisöjä, ei varatilintarkastajia tarvitse valita. 
 
 
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. Koronaviruspandemian aikana etäkokouksiin ja seminaareihin osallistuivat liiton 
puheenjohtaja ja toimistopäällikkö. Alueellista toimintaa ei ole muutamia tapahtumia ja tapaamisia lukuun ottamatta. 
SUEKin järjestämiin koulutuksiin osallistuivat Veijo Viinikka ja Teuvo Haverinen 
 
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.  
 
Elektroninen darts on jo osana liiton toimintaa ja sen kattojärjestönä toimii EDU. 
 
WebCamDarts, netissä pelattava darts, on ollut nyt erittäin suosittua pandemian vuoksi. WebCamDarts Finland toimii 
liiton alaisuudessa Timo Kettusen johdolla ja hänellä oli muutamia vapaaehtoisia apunaan toiminnassa. 
 
Kunnallisen avustus- ja tukijärjestelmien osalta seurat 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 vaan 
todennäköisesti tuet tulevat pienenemään. Onneksi pienemmillä paikkakunnilla on laji huomattu toisella tavoin ja tukea 
on onnistuttu anomaan ja saamaan. Yleensä tuki on paljon kerhon menestyksestä ja tiedottamisesta riippuvaista. Seurat 
ovat tämän yhä paremmin sisäistäneet ja toimineet sen mukaisesti. Toiminnallista tukea on ollut erittäin vaikea saada, 
mutta merkkejä muutoksesta on nähtävissä. Covid-19 tilanteen takia osa seuroista haki Opetus- ja kulttuuriministeriön 
seuroille tarkoitettua korona-avustusta, mutta melko laihoin tuloksin. 
 
Liiton seuroista 45 vuoden kunniakkaaseen ikään pääsivät Jam Darts Vantaalta ja Satatikka Turusta, 40 vuoden 
merkkipaalun ylittivät Kalkun Tikka-82 Tampereelta sekä Savonlinna Darts Savonlinnasta ja 35 vuotta täyttyi Tömärin 
Tikka ry:lle Tampereelta. Lisäksi 30 vuotta täytti Hot Rod DC Vantaalta ja 20 vuotta  Herta’s DT Vantaa, Vantaalta. 
 
Vuonna 2022 myönnettiin hopeinen ansiomerkki Jari Kankkuselle ja pronssinen ansiomerkki Birgit Santamäelle. 
 
Vuoden pelaajien valinnat. Hallituksen ehdotus vuoden 2022 pelaajiksi: Miespelaaja Teemu Harju, naispelaaja Tiia 
Pärnänen, junioripelaaja Ida Lanko, senioripelaaja Uki Takkinen, dartshenkilöt Kati Nieminen ja Veeti Viinikka, 
vuoden tulokas Jani Laurila ja vuoden kerho Kukon Tikka. 
 
Suomen Dartsliiton hallitus valitsi joulukuussa Urheilugaalan Taustavoima-palkinnon saajaksi toimistopäällikkö Marjo 
Jussilan.  
Urheilutoimittajienliiton äänestyksessä lajin parhaaksi urheilijaksi 2022 valittiin Marko Kantele. 
 
 
Jäsenistö   
Vuoden päättyessä liitossa oli 87 (+8) jäsenkerhoa ja näissä 1246 (+189) kilpailulisenssin omaavaa eli molemmissa on 
nähtävissä jo mukavaa nousua verrattuna edelliseen toimintavuoteen 2021, joka oli alavireinen suurelta osin Covid-19-
tilanteen takia. Juniorilisenssejä oli 34 kappaletta, mikä on kymmenen enemmän kuin edellisvuonna. Jäsenistöstä 
naisilla on 158 ja miehillä 1088 lisenssiä. Ulkomaalaisia jäsenistössä ei tänä vuonna ollut yhtään. 
 
Suurin piirijärjestö oli edelleen Eteläinen piiri, jossa oli 337 lisenssipelaajaa (8 junioria). Länsi-Suomen piiriin kuului 
214 (2), Keski-Suomen piiriin 269 (10), Pohjois-Suomen piiriin 263 (14) ja Kymi-Karjala piiriin 163 (0) 
lisenssipelaajaa.  
 
Vielä on huomioitava, että jäsenkerhoissa on edelleen kasvava määrä eli reippaasti yli 2500 liittoon kuulumatonta 
jäsentä ja lajin kiinnostus jatkaa nousuaan koko ajan. Näin SDL:n todellinen jäsenmäärä on noin 4000 pelaajaa, joista 
siis 1246 on hankkinut lisenssin. Liiton käyttämä ensilisenssi kiinnosti uusia heittäjiä kiitettävässä määrin ja niitä 
hankittiinkin vuoden aikana 150 kpl. Kertalisenssejä käytettiin kauden aikana 54 kertaa ja kerhon vaihdon yhteydessä 
lisenssin uusineita oli 12 kpl. 



 

Talous 
Liiton toiminnallinen tulos oli vuonna 2022 36 927,94 euroa alijäämäinen ja poistoja tehtiin 162,50 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 saman verran kuin vuonna 2022. Erityisavustusta käytettiin juniori 
valmennuksen kehittämiseen ja hankeprojekti päättyy 31.12.2023.  
 
Kilpailuista Finnish Openia ei pelattu. Tulevaisuuden suuri haaste on saada ulkopuolisia rahoittajia koska apurahat 
tulevat pienentymään.  
Talousvaliokunnassa toimivat Veijo Viinikka, Marjo Jussila ja liittohallitus. 
 
Tiedotus 
 

Liitto on siirtynyt jo muutamia vuosia sitten entistä suuremmin digitaaliseen sisältöön. Liiton omat internetsivut 
(www.darts.fi) ja sosiaalisen median eri kanavat ovat toimineet mahdollisimman ajankohtaisen tulospalvelun ja muun 
tiedottamisen kanavana.  Nettisivujen sisällöstä ovat vastanneet Marjo Jussila ja Tarja Käckman, tulostiedotuksesta 
vastasivat kisan toimihenkilöt kisapaikoilta. Teknisenä tukena on toiminut Antti Lihavainen 
Liiton Instagram- ja Facebook-sivut eivät ole virallista tiedottamista varten vaan sillä pyritään täydentämään liiton 
viestintää. Instagram- ja Facebook-sivu on vapaamuotoisempi tapa ilmoittaa tapahtumista, tuloksista ja muusta 
kiinnostavasta ja tärkeästä.  Erilaisia livelähetyksiä kisatapahtumista tehtiin somekanavilla vuoden 2022 aikana useita, 
useampien eri toimijoiden toimesta. Katselukertoja näille lähetyksille kirjattiin useita tuhansia. 
 
Kilpailut on kuvattu SDL-TV:ssä, YouTubessa. Päkki Dartsin kanssa yhteistyö on sujunut mainiosti ja nettistriimi 
onkin ollut suosituin kisojen seurantakanavamme. Ohjauksesta on vastannut Tapio Pajala ja mukana on ollut pieni 
ydinryhmä Päkki Dart’silaisia. SDL-TV:n kautta on kisoja saatu näkyviin internetissä kaikille seuraajille. 
Nettistriimissä on nähty niin SM-kisoja kuin liigakierroksiakin ja katsojia on tullut koko ajan lisää. Vuoden 2022 
lähetysmäärät nousivat Covid-19 pandemian jälkeen.  
 
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 koostui lähes yksinomaan kisatuloksista ja ennakkotiedotteista, oli pääosin 
Veijo Viinikan ja Kaija Tuomisen vastuulla. Kaikista kisoista ja liigasta lähti STT:n ja YLE:n jakeluun tiedot sekä 
niiden lisäksi viidelletoista valtakunnalliselle tai alueelliselle sanomalehdelle. Vuoden aikana erilaisia lajiin liittyviä 
artikkeleita julkaistiin useissa eri medioissa tasaisesti läpi vuoden ja loppu vuodesta näkyvyys nousi laajasti Viki ja 
Köpi-shown ja Viaplayn suomenkielisten selostusten vuoksi. Lajiesittely yhteistyössä Viaplayn kuvausryhmän kanssa 
sai valtavasti positiivista palautetta PDCn mm- kisojen aikaan 
Ulkoinen tiedottaminen ja näkyvyys ovat olleet vuosi toisensa jälkeen liitolle suuri haaste ja näkyvyyden lisäämisessä 
onnistuttiin erittäin hyvin. Jäsenistölle tieto kulkee ja lajin varsinainen medianäkyvyys nousi pitkästä aikaa paljon. 
Tiedotusvaliokunnassa toimivat Veijo Viinikka, Kaija Tuominen, Anna-Maija Räsänen ja Marko Kaasinen 
 
Kotimainen kilpailutoiminta 
 

SM-liigassa pelattiin vuonna 2022 sarjajärjestelmällä, jossa pelattiin avoimen sarjan osalta mestaruussarja, I-divisioona 
ja II-divisioona ja naisten osalta mestaruussarja ja I-divisioona. SM-liigaan 2021–2022 osallistui yhteensä 163 
joukkuetta, joista 141 mies- ja 22 naisjoukkuetta. Covid-19 pandemia vaikutti osallistujamäärään ja joukkueita jäi pois, 
koska ei voitu olla varmoja pystytäänkö sarja pelaamaan loppuun asti. 
 
SM-kilpailuja pystyttiin pandemiasta huolimatta pelaamaan kahtena kokonaisena kisaviikonloppuna siirtojen avulla. 
Huhtikuun A-SM pelattiin Leppävirralla ja marraskuussa pelattiin B-SM kilpailu Hankasalmella. Näiden lisäksi muita 
SM-sarjoja heitettiin kotimaan rankingkisojen yhteydessä pitkin kautta. C-SM heitettiin maaliskuussa Vantaalla, 
seniorit-50 ja seniori naiset-50 heitettiin toukokuussa Laitilassa, 301-avauksella heitettiin heinäkuussa Revontuli Cupin 
sunnuntaikisana, sekaparit heitettiin elokuussa Outokummussa ja sekajoukkue joulukuussa Lahdessa. Juniorien SM-
mitalit jaettiin Tampereella lokakuussa. Suomen mestaruuksia ratkottiin kaiken kaikkiaan 24 eri sarjassa ja niihin 
osallistui yhteensä 1402 pelaajaa, joka on liki 50 % nousu edelliseen vuoteen (722 pelaajaa) verrattuna. Elektronisen 
dartsin SM-kilpailuja heitettiin 8 eri sarjassa, joihin osallistui kaikkiaan 111 heittäjää. 
 
Kotimaan suurin kisa Suomen Cup pelattiin tammikuussa Laukaalla, mutta osallistujamäärä jäi tällä kertaa hyvin 
pieneksi covid-19 pandemian vuoksi, ollen kuitenkin 330 heittäjää. 
 



Liiton alaisia isompia rankingkilpailuja pelattiin seitsemän (7) kappaletta, joissa Kisailu.net-sovelluksen mukaan oli 
kaikkiaan 2886 osallistujaa, B-tason rankingkilpailuja järjestettiin yksi kisa kappale, johon osallistujia oli 68 kpl. Pieniä 
rankingkilpailuja järjestettiin kaikkiaan 38 kappaletta ja ne keräsivät liki 1500 osallistujaa. Seurojen omia 
viikkokilpailuja järjestettiin seurojen toimesta aina silloin kuin se oli mahdollista ja rajoitusten purkamisen jälkeen jo 
normaalisti viikoittain. Viikkopisteiden määrä nousi noin kolmanneksella, kun Covid-19 pandemia sulkuja purettiin.  
Viikkopistefinaalissa B-SM kisan yhteydessä Leppävirralla kisasi yhteensä 42 pelaajaa.  
 
Kaiken kaikkiaan vuoden 2022 aikana kisailu.netissä on pidetty n. 4 000 kisatapahtumaa, niissä on ollut osallistujia 
kaikkiaan  yli 40 000 kappaletta. Kisailu.net-sovellus tilastoi osallistujat liukuvasti 365 päivää taaksepäin 
tarkastelupäivästä, joten ihan tarkkaa tietoa vuoden 2022 kisailu.netin kautta heitetyistä kilpailuista ja osallistujista ei 
ole. Luvut on arvioitu. Jatkossa on toivottu ylläpitäjältä erilaista tilastointitapaa. 
 
Liiton kilpailuista vastasivat kilpailupäällikkönä Jarkko Uutela ja Veijo Viinikka. Kilpailunjohtajina toimivat, Jarkko 
Uutela ja Veijo Viinikka. Arvontoja tekivät Veijo Viinikka, Veeti Viinikka, Jari Airaksinen, Petri Pelkonen ja Tino 
Sarkamies-Uutela. Kisahenkilökuntana toimivat Kati Nieminen, Terhi Oravainen-Raittila, Veeti Viinikka, Sanna 
Laitinen, Tino Sarkamies-Uutela ja Jarkko Uutela. Vuonna 2022 finaalikuulutuksia ja lavapelejä turnauksissa ovat 
”huutaneet” Teuvo Haverinen, Veijo Viinikka ja Janne Uutela. Finaalipelien kirjauksia hoitivat mm. Veeti Viinikka, 
Marko Lokkinen, Jarkko Uutela sekä lukuisia vapaaehtoisia. Kilpailu- ja sääntövaliokunnassa toimivat Timo Halèn, 
Marietta Kähärä, Teuvo Haverinen, Joni Laine, Jonas Masalin, Tarja Käckman ja Veijo Viinikka. 
 
Vuoden 2022 aikana järjestettiin vain yksi SM-kilpailu Covid-19 pandemian vuoksi. Elektronisen dartsin rankinglistan 
ylläpitoa jatketaan pienimuotoisena. 
 
WebCamDarts kilpailuja järjestettiin säännöllisesti koko vuoden ajan ja ne olivat hyvin suosittuja ja erityisesti vuoden 
alussa, koska muualla ei päässyt kisaamaan pandemian takia.  
WebCamDarts Finlandin järjestämiin, kaikkiaan 128 kilpailuun, osallistuttiin 1976 kertaa. Kilpailuiden järjestämisen ja 
vetovastuun helpottamiseksi Webcam-kilpailut järjestettiin Kisailu.net-ohjelman kautta. WebCamDartsFinland ylläpitää 
omaa rankinglistaansa.  

Kansainvälinen toiminta  
Maajoukkueen päätapahtumat olivat olleet Nordic Cup Tanskassa ja Europe Cup Espanjassa, jossa menestys oli hyvä. 
Teemu Harju saavutti hopeaa Europe cup singeleissä. Lisäksi Iida Lanko heitti joulukuussa Hollannissa World Masters 
kilpailuissa hopealle juniori tyttöjen sarjassa. 
Lisäksi osallistuttiin elektronisen dartsin EM-kilpailuihin Espanjan Benidormissa ja menestystä tuli Europe Cup b 
kategoria joukkue kultaa joukkueella Pekka Alanen, Tapio Pajala, Paavo Myller ja Timo Kuisma. Maajoukkueen 
kehittämisestä vastasivat Marietta Kähärä, Hannu Lehtinen, Teuvo Haverinen ja Veijo Viinikka. 
 
Juniorit 
Liiton nuorisotoiminnasta on vuonna 2022 vastannut nuorisopäällikkö Jarkko Uutela, Ilkka Minkkinen ja Jarno 
Koponen sekä tarvittaessa myös muu liittohallitus.  
Junioreiden osuus lisenssipelaajista on edelleen huolestuttavan pieni mutta kasvua oli havaittavissa.  
Juniorivaliokunnassa toimivat Jarkko Uutela, Ilkka Minkkinen, Jarno Koponen, Tino Sarkamies-Uutela, Marko 
Lokkinen. 
 
Paradarts 
Paradarts yhteistyötä kehiteltiin paralympiakomitean kanssa ja se tulee mukaan lajiperheeseen. 


