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Toimintakertomus 2018
Yleiskatsaus
Jaoston keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 olivat seuraavat
•

Kehittää toimintaa ja panostaa jäsenhankintaan

•

Järjestää kilpailuja paikallisille harrastajille ja jaoston jäsenille. Sekä järjestää Aakonvuoren
frisbeegolfradan avajaiskisa PDGA-sanktioituna SFL:n erilliskisana.

•

Ylläpitää ja kehittää jaoston www-sivuja ja tulospalvelua

•

Hankkia lajin harrastamisessa ja seuratoiminnassa käytettäviä välineitä

•

Edistää paikallisten frisbeegolfratojen kehitystä

Tavoitteiden osalta suurin osa täyttyi. Jäsenien määrä tippui kauden aikana selkäesti 21:sta 13:sta. Suurin
yksittäinen tekijä tähän oli Suomen Frisbeegolfliiton siirtyminen SuomiSportin-jäsenrekisterijärjestelmään.
Kyseinen siirtyminen ei ihan sujunut toivotusti ja seurajäsenyyksiä ja lisenssejä päästi järjestelmän kautta
hankkimaan vasta juuri ennen kauden alkua. Vanhaan tapaan seuroilta ostetuista jäsenyyksistä ei saatu
ohjeistusta kuin vasta kesällä ja siltäkin osin tekeminen hankaloitui.
Kisakausi aloitettiin 1.5. Vappukisalla Laitakalliolla, kisassa oli kuusi osallistujaa ja se toimi samalla
Laitakallion viikkokisasarjan avajaiskisana. Kauden aikana kisattiin Laitakalliolla ns. matalan kynnyksen
sarjaa 1.5. – 30.9. Kisoissa ei ollut osallistumismaksua ja siinä kisattiin tasoitussarja, jossa palkintona oli
frisbeegolfkiekko. Aakonvuorella kisattiin viikkokisasarjaa 20.5. – 4.11., sekä yksi PDGA-liiga 24.6. – 29.7.
Viikkokisoihin ja –liigaan osallistui kaikkiaan 43 henkilöä.
24.7. järjestettiin naistenviikolla Naisten frisbeegolftapahtuma. Tapahtuman vetäjänä toimi jaoston
naisjäsenet. Tapahtumassa käytiin läpi frisbeegolfin välineitä ja tekniikkaa, jonka jälkeen heitettiin vielä
pienimuotoinen kisa Laitakallion radalla. Tapahtumaan osallistui 11 naista.
18.8. järjestettiin SFL:n alainen PDGA-sanktioitu C-tason erilliskisa Aakonvuori Open 2018, joka oli samalla
Aakonvuoren frisbeegolfradan virallinen avajaiskisa. Kisaan osallistui 33 kilpailijaa neljässä luokassa. Kisassa
heitettiin 2 x 20 väylää. Kisaa edeltävänä päivänä kisattiin Aakonvuori Open 2018 –parikilpailu, johon
osallistui 30 kilpailijaa.
25.8. järjestettiin Seuranmestaruuskisa. Kisassa heitettiin tour-tyylisesti kolme rataa Vähämäki, Laitakallio ja
Aakonvuori, sekä päälle kärkiryhmien finaalikierros Aakonvuorella. Kisaan osallistui 10 heittäjää.
Seuranmestaruuskisaa edeltävänä päivänä järjestettiin parikilpailu, jossa heitettiin Aakonvuorella 18 väylää.
Kisaan osallistui 11 heittäjää.
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Aakonvuoren frisbeegolfradan rakentamishanketta jatkettiin talkootöillä 9.5. – 30.6. Rata saatiin valmiiksi
hankkeen aikataulun mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi oli laskettu 23613,20 €. Hankkeen
lopulliset kustannukset olivat 21849,54 €. Hankkeessa tehtiin yhteensä 887,5 tuntia talkootöitä.
Jaoston tulospalvelu siirtyi kokonaan DiscGolfMetrix-palveluun. Myös suurin osa Kisakone-järjestelmässä
olevista tuloksista on yliheitetty metrixiin. Siirron taustalla on SFL:n siirtyminen metrixin käyttäjäksi, näin
saadaan kaikki tieto keskitettyä yhteen palveluun ja käyttäjille osaamista ko. palvelusta. Jaoston wwwsivuille on tehty lähinnä tiedon päivityksiä.
Välinehankintoina ostettiin kaksi lisäkoria Aakonvuoren frisbeegolfradalle. Hankinta tehtiin
rakennushankkeen ulkopuolella. Toinen koreista tuli 9-väylälle AM-koriksi ja toinen harjoituskoriksi
rataopasteen maastoon. Lisäksi koreja käytetään kisakäytössä, jolloin rataa voidaan muokata niin että
kierto tulee Aakonmajalta järkevämmäksi.
Jaoston toimintaympäristö on muuttunut harrastajamäärän kasvun ja ratakehityksen johdosta. Vaikka
Laitakallion frisbeegolfradan käyttäjämäärä on selkeästi noussut, niin viikkokisailijoiden määrä laskee
edelleen. Aakonvuoren frisbeegolfrata otettiin erittäin innostuneesti vastaan ja se on kerännyt kehuja sekä
paikallisilta harrastajilta, mutta erityisesti ulkopaikkakuntalaisilta.

Talous
Aakonvuoren frisbeegolfradan rakentamishanketta ja yleisavustusta lukuun ottamatta toiminnan
tärkeimpänä tulonlähteenä olivat kilpailujen osallistumismaksut 940 €, sekä myyntitulot n. 250 €.
Aakonvuoren frisbeegolfradan rakentamishanketta lukuun ottamatta suurimmat menoerät olivat
kilpailukulut n. 1420 € ja välinehankinnat n. 690 €.

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 2018. Jaostolla ei ole varsinaista edustusta kattojärjestössä
Suomen frisbeegolfliitto ryssä. Jaostolla ei ollut edustusta SFL:n vuosittaisessa Liitopäivät -tapahtumassa.
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Sisäinen hallinto
Johtokunnan jäsenet vuonna 2018 olivat:
•

Niko Palokangas, puheenjohtaja

•

Niina Viitala, tilinhoitaja

•

Tuula Alatalo-Hussein, jäsen

•

Aila Pirkola, jäsen

•

Teemu Syrjä, jäsen

Jaoston vuosikokous pidettiin 2.2.2018.

Keskeiset tapahtumat kaudella 2018
•

1.5. Kauden avauskisa Vappukisa Laitakalliolla

•

24.6. – 29.7 PDGA-liiga

•

30.6. Aakonvuoren frisbeegolfradan rakentaminen päättyi

•

17.8. Aakonvuori Open 2018 –parikilpailu

•

18.8. PDGA-sanktioitu Aakonvuori Open 2018

•

23 - 24.8. Seuranmestaruuskisat Aakonmajalla (pari- ja yksilökisat)

Loppulause
Kulunut kausi oli työntäyteinen. Aakonvuoren frisbeegolfradan rakentamistalkoot työllistivät, lisäksi kisoja
järjestettiin monipuolisesti kahdella radalla.
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