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HaU Disc Golf Club Haapavesi 
Haapaveden Urheilijat ry:n frisbeegolfjaosto 

 

Toimintakertomus 2015 

Yleiskatsaus 
Jaoston keskeiset tavoitteet vuodelle 2015 olivat seuraavat 

• Kehittää toimintaa ja panostaa jäsenhankintaan 

• Järjestää kilpailuja paikallisille harrastajille ja jaoston jäsenille. Sekä järjestää ainakin yksi Suomen 
frisbeegolfliitto ryn alainen kilpailu 

• Ylläpitää ja kehittää jaoston www-sivuja ja tulospalvelua 

• Hankkia lajin harrastamisessa ja seuratoiminnassa käytettäviä välineitä 

• Edistää paikallisten frisbeegolfratojen kehitystä 

Tavoitteiden osalta suurin osa täyttyi. Jäsenhankintaan panostettiin hieman ja jäsenmäärä kauden 
päättyessä oli 20, kun tavoite oli 15.  

Viikko- tai vastaavia kisoja järjestettiin viikoittain 15.3.  – 7.11. välisenä aikana. Viikkokisoihin osallistui 
kaikkiaan 43 henkilöä, näistä junioreita oli neljä ja naisia kuusi. Elokuussa järjestettiin SFL:n erilliskilpailu 
Haapavesi Open 2015, jossa oli 26 osallistujaa. Elokuussa järjestetty Haapavesi Open 2015 –parikisa keräsi 
seitsemän paria osallistujia. Syyskuussa järjestettiin Seuranmestaruuskisa Aakonmajalle rakennetulla 9-
väyläisellä Pro-radalla. Neljän kierroksen mittaiseen kisaan osallistui 14 kilpailijaa. 

Jaoston www-sivuille ja kisakone-tulospalveluun tehtiin pientä kehitystä kauden aikana ja molemmat 
toimivat tarkoitukseensa erittäin hyvin. 

Välinehankintoja on lykätty ja varat on käytetty pääsääntöisesti ratojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

Jaoston toimintaympäristö on muuttunut harrastajamäärän kasvun ja ratakehityksen johdosta. Vaikka 
Laitakallion frisbeegolfradan käyttäjämäärä on selkeästi noussut, niin viikkokisailijoiden määrä kääntyi 
laskuun. Parhaimmillaan yhdessä viikkokisassa oli 18 osallistujaa.  
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Talous 
Toiminnan tärkeimpänä tulonlähteenä olivat kaupungin seura-avustukset emoseuralle 1500 €, josta 
frisbeegolfaajille saatiin, sekä kilpailujen osallistumismaksut n. 670 €. Yleisavustuksissa näkyy myös vuoden 
2014 seura-avustus 500 €, joka maksettiin vasta tammikuussa. 

Suurin menoerä kilpailukulujen 362 € jälkeen oli toiminnan kulut 315 €. 

Toiminnan kehittäminen 
Jaoston aktiivijäsenistöä pyritään kasvattamaan ja rutiininomaisen toiminnan, kuten viikkokisojen 
järjestelyvastuita pyritään jakamaan jäsenien kesken.  

Jaoston päätöksenteko 
Jaoston sääntöihin kirjattu kokous pidetään jatkossa tammi-helmikuun aikana, ennen seuran (Haapaveden 
Urheilijat ry) vuosikokousta. Kokouksessa päätetään jaoston johtokunta alkavalle kaudelle ja hyväksytään 
edellisen vuoden toimintakertomus, sekä talous- ja toimintasuunnitelma alkavalle kaudelle. 

Jaosto johtokunta kutsuu tarvittaessa koolle ylimääräisiä kokouksia sääntöjen mukaisesti. 

Edustukset 
HaU Disc Golf Clubin edustajana emoseurassa Haapaveden Urheilijat ryssä toimii Niko Palokangas, joka oli 
HaUn sihteeri ja johtokunnan jäsen kaudella 2015. Jaostolla ei ole varsinaista edustusta kattojärjestössä 
Suomen frisbeegolfliitto ryssä. Jaostolla ei ollut edustusta SFL:n vuosittaisessa Liitopäivät -tapahtumassa. 

Sisäinen hallinto 
Johtokunnan jäsenet vuonna 2015 olivat:  

• Niko Palokangas, puheenjohtaja 

• Jukka Viitala, tilinhoitaja 

• Juha-Matti Kurra, jäsen 

• Teemu Syrjä, jäsen 

Jaoston vuosikokous  pidettiin 14.1.2015 ja ylimääräinen kokous 8.4.2015.  
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Keskeiset tapahtumat kaudella 2015 
• 15.3. – 29.3. Järjestettiin Talvisarja –kisat kerran viikossa (kolme kisaa) 

• 5.4. Viikkokisat alkoivat 

• 19.4. Järjestettiin lisenssivapaa Putteriralli -kisa 

• 12.6. Tilattiin seuravaatteita 

• 14.6. Laitakallio Open –kisa peruttiin vähäisen ennakkoilmoittautumismäärän vuoksi 

• 25.7. Järjestettiin Haapavesi Open 2015 –parikisa 

• 26.7. Järjestettiin PDGA-sanktioitu SFL:n erilliskisa Haapavesi Open 2015 

• 18.8. – 12.9. Järjestettiin Reikäpeli 2015 -kisa 

• 27.9. Viikkokisat päättyivät 

• 21-22.8. Järjestettiin Seuranmestaruuskisat Aakonmajalle rakennetulla 9-väyläisellä Pro-radalla 

• 24-31.10. Järjestettiin Syyskisa kerran viikossa (kaksi kisaa) 

• 7.11. Järjestettiin Laitakallion kauden päätöskisa 

Loppulause 
Kulunut kausi oli työntäyteinen. Laitakallion frisbeegolfrataa kehitettiin edelleen ja uusiakin suunnitelmia 
väläyteltiin Aakonmajan suuntaan. 
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