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HaU Disc Golf Club Haapavesi 
Haapaveden Urheilijat ry:n frisbeegolfjaosto 

 

Toimintakertomus 2017 

Yleiskatsaus 
Jaoston keskeiset tavoitteet vuodelle 2017 olivat seuraavat 

 Kehittää toimintaa ja panostaa jäsenhankintaan 

 Järjestää kilpailuja paikallisille harrastajille ja jaoston jäsenille. 

 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 ei varsinaisesti panostettu, jäsenmäärää oli 

tavoitteena hieman kasvattaa ja siinä onnistuttiinkin, kun jäsenmäärä kasvoi 16:sta 21:een.  

Kisakausi aloitettiin pääsiäisen hengessä Mämmikisalla 15.4. kisassa oli seitsemän osallistujaa. Viikkokisoja 

tai -liigaa järjestettiin viikoittain 30.4.  – 24.9. välisenä aikana. Viikkokisoihin osallistui kaikkiaan 28 henkilöä. 

28.6. – 2.8. välisenä aikana kisattiin kauden ensimmäinen PDGA-liigaa, jonka kuuteen osakilpailuun 

osallistui kaikkiaan 27 kilpailijaa, joista naisia oli kaksi. Toinen kuuden kilpailun mittainen PDGA-liiga 

kisattiin 20.8. – 24.9. ja siihen osallistui 15 henkilöä. Kesän aikana pelattiin myös Reikäpeli, johon osallistui 

14 miestä ja neljä naista. 30.9. järjestettiin Seuranmestaruuskisa Aakonvuoren frisbeegolfradalla, johon 

saatiin kisaa varten muokattua 18-väyläinen layout. Kahden kierroksen mittaiseen kisaan osallistui 8 

kilpailijaa. Seuranmestaruuskisoja edeltäneenä päivänä järjestettiin parikilpailu johon osallistui 11 heittäjää.  

10.4. jätettiin Leaderille kehittämishankkeen tukihakemus Aakonvuoren frisbeegolfradan rakentamisesta. 

1.5. Aloitettiin radan rakentaminen. Talkootyöt radalla päättyivät vuoden 2017 osalta 29.10. kun alueelle 

avattiin säilölumilatu. Kaikkiaan ehdittiin tehdä 288 talkootyötuntia. Hanke jatkuu 30.6.2018 saakka. 

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 laskee 

edelleen. Parhaimmillaan yhdessä viikkokisassa oli 13 osallistujaa.  
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Talous 
Aakonvuoren frisbeegolfradan rakentamishanketta lukuun ottamatta toiminnan tärkeimpänä tulonlähteenä 

olivat myyntitulot n. 500 €, kilpailujen osallistumismaksut n. 500 €, sekä sponsoritulot 390 €.  

Aakonvuoren frisbeegolfradan rakentamishanketta lukuun ottamatta suurimmat menoerät olivat 

kilpailukulut n. 430 € ja myytävien tuotteiden ostokulut n. 520 €. 

Toiminnan kehittäminen 
Jaoston aktiivijäsenistön määrää pyritään kasvattamaan ja rutiininomaisen toiminnan, kuten viikkokisojen 

järjestelyvastuita pyritään jakamaan jäsenien kesken.  

Jaoston päätöksenteko 
Jaoston sääntöihin kirjattu kokous pidetään jatkossa tammi-helmikuun aikana, ennen emoseuran 

(Haapaveden Urheilijat ry) vuosikokousta. Kokouksessa päätetään jaoston johtokunta alkavalle kaudelle ja 

hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus, sekä talous- ja toimintasuunnitelma alkavalle kaudelle. 

Jaoston johtokunta kutsuu tarvittaessa koolle ylimääräisiä kokouksia. 

Edustukset 
HaU Disc Golf Clubin edustajana emoseurassa Haapaveden Urheilijat ryssä toimi Niko Palokangas, joka oli 

HaUn sihteeri ja johtokunnan jäsen kaudella 2017. Jaostolla ei ole varsinaista edustusta kattojärjestössä 

Suomen frisbeegolfliitto ryssä. Jaostolla ei ollut edustusta SFL:n vuosittaisessa Liitopäivät -tapahtumassa. 

Sisäinen hallinto 
Johtokunnan jäsenet vuonna 2017 olivat:  

 Niko Palokangas, puheenjohtaja 

 Niina Viitala, tilinhoitaja 

 Antti Hintikka, jäsen 

 Tuula Alatalo-Hussein, jäsen 

 Aila Pirkola, jäsen 

 Tapio Siiri, jäsen 

Jaoston vuosikokous pidettiin 1.3.2017. 
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Keskeiset tapahtumat kaudella 2017 

 15.4. Kauden avauskisa Mämmikisa 

 30.4. Viikkokisat alkoivat 

 1.5. Aloitettiin Aakonvuoren Frisbeegolfradan rakentaminen 

 16.5. Tilattiin seuravaatteita 

 18.6. Alkaen järjestettiin Reikäpeli 2017 –kisa 

 28.6. PDGA-sanktioitu Viikkoliiga 

 20.8. Toinen PDGA-sanktioitu Viikkoliiga alkoi 

 30.9. – 1.10. Seuranmestaruuskisat Aakonmajalla (pari- ja yksilökisat) 

Loppulause 
Kulunut kausi oli työntäyteinen. Aakonvuoren frisbeegolfradan rakentamistalkoot työllistivät, lisäksi kisoja 

järjestettiin monipuolisesti. 


