Valtuutettu Hannu Holopaisen ynnä muiden valtuustoaloite Hammaslahden frisbeegolf-radasta
KV 15.06.2020 § 63
Valtuutettu Hannu Holopainen jätti 15.6.2020 valtuuston puheenjohtajalle
valtuustoaloitteen Hammaslahden frisbeegolf-radasta.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoitteet myös Hannes Rossi, Eira Väänänen, Heino
Räty, Satu-Sisko Eloranta, Sanna Heinonen, Matti Pesonen, Ari Tielinen ja Eero
Hirvonen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
KULILK 21.10.2020 § 88
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.6.2020 § 235 lähettää asian kulttuurija liikuntalautakunnan käsiteltäväksi.
Valtuustoaloitteessa tuodaan esille, että Hammaslahden frisbeegolf rata pitäisi
rakentaa uudestaan. Rata on perustettu vuonna 2000 ja on Joensuun vanhin
frisbeegolfrata. Rata on pusikoitunut ja radan rakenteet ovat huonossa kunnossa.
Vastaus aloitteeseen:
Liikuntapalvelut on tehnyt pitkään yhteistyötä Joen Liitokiekko Ry:n kanssa
Joensuun frisbeegolfolosuhteiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Joen
Liitokiekko Ry on ainoa joensuulainen lajin erikoisseura. Liikuntapalvelut kysyi
Joen Liitokiekko Ry:n kantaa Hammaslahden radasta:
”Hammaslahden frisbeegolfradan nykyinen versio on elinkaarensa päässä. Osa
väylistä on nykystandardein vaarallisia, korit ovat palvelleet pitkän aikavälin mutta
ovat nyt ruostuneet paikalleen ja opastejärjestelmä tulisi saattaa nykyaikaiseksi.
Hammaslahden koulun ympäristön alue soveltuu kuitenkin frisbeegolfrataalueeksi, kun turvallisuusnäkökulmat otetaan hyvin huomioon radan
uudelleensuunnittelussa. Alueelle mahtuu nähdäksemme 9-väyläinen C1-luokan
rata, joka palvelee koulun käyttötarpeita, Hammaslahden asukkaita
lähiliikuntapaikkana sekä harrastajia lähipelin harjoittelussa. C1-luokan radassa
väylien keskimitta on alle 75 metriä, viralliset maalikorit, opastejärjestelmä,
heittoalustat sekä radalla on ylläpitoa. Hammaslahden koulun ympäristössä on
hyvää korkeusvaihtelua, jota hyödyntämällä väyliin saadaan monipuolisuutta ja
teknisyyttä. Frisbeegolfharrastuneisuus on lisääntynyt vuoden 2020 aikana
räjähdysmäisesti ja ympäri Suomea kaikki radat ovat positiivisella tavalla hyvin
kuormittuneita käyttäjämäärästä. Suosittelemmekin että Hammaslahden
frisbeegolfrata uudelleensuunnitellaan ja varustetaan hyvään perustasoon
harrastamisen mahdollistamiseksi alueella.”
Alustava kustannusarvio Joen Liitokiekko Ry:n suunnitelmalle on n. 8 000 euroa.
Koska kaupungin liikuntapalveluiden budjettirakenteeseen ei sisälly
liikuntapaikkojen rakentamiseen kohdennettuja resursseja, viedään
Hammaslahden frisbeegolfradan suunnitelma kaupungin lähiliikuntatyöryhmään.
Lähiliikuntatyöryhmän tehtävänä on yhteensovittaa lähiliikuntaolosuhdehankkeet
investointiohjelmaan.
Valmistelija: liikuntajohtaja
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
antaa edellä esitetyn vastuksenaan Hannu Holopaisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja toteaa, että asia ei anna tässä vaiheessa aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 26.10.2020 § 379
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Hannu Holopaisen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV 09.11.2020 § 106
444/00.02.00.03/2020
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Hannu Holopaisen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

