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 Alkava vuosi 2022 tulee olemaan seurallemme varmasti vauhdikas. Golfyhteisömme 

strategiaa on työstetty kauden 2021 aikana ja tätä kirjoittaessa arvioin, että päivitetty 

strategia tullaan julkaisemaan heti vuoden alussa. Elämme keskellä suurta golfbuumia, josta 

osoituksena myös meidän 44 nettojäsenen lisäys vuonna 2021. Golfliitolla on 

kunnianhimoiset tavoitteet strategiassaan. Meidän on hyvä tavoitella suhteellisesti vastaavaa 

kasvua, mutta tietysti toimintaympäristön mahdolliset muutokset huomioon ottaen. 

Jäsenmäärän kasvattaminen on yksi ydintavoitteistamme. Kaudella 2022 tulemme myös 

aloittamaan valmistelut seuramme 40-vuotisjuhlavuotta 2023 varten. 

 Seuratoiminnan kehittäminen urheilullisella tasolla on myös tulevaisuuden 

ydintavoitteitamme. Tätä tukee viime kaudella avattu Trackman-simulaattori, joka 

mahdollistaa seuramme jäsenistölle ympärivuotisen harjoittelun. Simulaattoritoiminta sai 

erinomaisen vastaanoton ja ensimmäinen kausi oli menestys. Toimintaa on kuitenkin syytä 

kehittää edelleen. Seurana haluamme tulevaisuudessa tarjota jäsenistölle entistä 

laadukkaammat mahdollisuudet kehittyä golfarina aina kansallisen tason huipulle asti. 

Aktiivisen 24h-toiminnan mahdollistamana tarjoamme junioreillemme ympärivuotiset 

harjoitukset.  

 Urheilutoiminnan keskeisimpiä elementtejä on kilpailutoiminta. Seuramme 

kilpailutoiminta on vireää. Talven aikana tulemme järjestämään simulaattorikilpailun. 

Henkilökohtaisesti toivoisin, että ensi kaudella keksimme keinoja, joilla lisäämme seuran 

mestaruuskilpailujen kiinnostavuutta. Seurana olemme arvostettu kilpailunjärjestäjä, josta 

osoituksena meille myönnettiin Mid Tourin finaali, joka järjestetään 3-4.9.2022. Kyseisellä 

kiertueella pelaa maamme aivan ehdotonta eliittiä. Kisaa on syytä markkinoida yleisesti 

kaupungissamme myös muille kuin golfaajille.  

 Seuratoiminta on toki myös muuta kuin kilpailemista. Yhteisöllisyys ja yhdessä 

oleminen on yksi tärkeä osa golfia, ellei jopa tärkein. Seurana haluamme varmistua, että golf 

on paras tapa viettää vapaa-aikaa, kuten Suomen Golfliittokin visiossaan linjaa. Tapahtumat 

ovat tässä suuressa roolissa. Heti keväällä pääsemme tekemään yhdessä koko seuran 

talkoissa ja kantamaan kortemme kekoon, kun upeaa kenttäämme valmistellaan pelikuntoon.  

 Seuran aktiivitoimijoiden rooli on elintärkeä myös vuonna 2022. Kiitän jo tässä 

vaiheessa kaikkia vapaaehtoistoimijoita. Vaikka olemmekin hyvällä polulla, riittää myös 

uusille tekijöille ja ajatuksille tilaa. Kannustankin kaikkia halukkaita liittymään mukaan 

seuratoimintaan. Annetaan kentän kuitenkin nyt talvehtia ensin. Sillä aikaa pidetään 

peruskuntoa yllä, hiotaan putti kuntoon ja käydään välillä simulaattorissa! 
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Juniori- ja valmennustoimikunta 

 

Junioritoimikunnan tavoitteena on saada nuoria innostumaan golfista ja saada heidät 

liittymään seuraamme jäseniksi. Samalla tavoitteena on edelleen edesauttaa nykyisiä 

seuramme junioreita kehittymään lajissa eteenpäin. Yhtenä pidemmän aikavälin tavoitteena 

junioritoimikunnalla on luoda puitteet sille, että UGK:n junioreita nousee kilpailemaan 

maan korkeimmalle tasolle (Finnish tour).  

Kauden aikana pyritään järjestämään viimekaudelta tuttua toimintaa eli tutustu golfiin 

päiviä ja vapaaehtoisten valmentajien toimesta pyöritettäviä junioriharjoituksia. Viime 

vuosilta tutut greencard-kurssit on tarkoitus pyörittää aikaisempien vuosien tapaan. Tulevan 

kauden aikana pyritään kehittämään parempaa verkostoa, jolla juniorit saataisiin ohjattu 

myös kentälle.  

24h-ryhmän on tarkoitus kerätä myös vuonna 2022 varoja junioritoiminnan 

kehittämistä varten. Varoja on tarkoitus kohdistaa junioreiden alkeiskursseihin, junioreiden 

valmennustoimintaan, junioritoimintaan liittyvien tapahtumien järjestämiseen sekä 

junioreille kohdistettuihin välinehankintoihin. Kaudella 2022 keskeisin tavoite olisi 

vahvistaa aktiivirinkiä, joiden avulla pystymme varmistamaan riittävän ohjatun toiminnan 

junioreille. 

 

 

Tasoitus- ja kilpailutoimikunta 

 

Tasoitustoimikunnan tehtävänä on tasoituslaskennan ja tasoitusrekisterin ylläpito, 

pelaajien opastaminen oman tarkan tasoituksen laskemisessa, valvoa pelaajien 

tasoitussääntöjen noudattamista sekä vastata sääntö- ja etikettikoulutuksesta. 

Kilpailutoimintaa kaudella 2021 varjosti edelleen koronapandemia. Varsinkin 

alkukaudesta kilpailuiden määrä oli normaalia pienempi. Kaudesta 2022 ei voida tässä 

vaiheessa sanoa vielä mitään varmaa. Rokotukset edistyvät ja sitä kautta pandemia on 

entistä paremmin hallinnassa, kun kilpailukausi 2022 käynnistyy.  

Kilpailuista pyritään saamaan houkuttelevia kiinnittämällä huomiota tarjoiluihin ja 

palkintoihin. Tavoitteena pitää olla jatkuva määrien lisääntyminen ja määrätty 

minimimäärätavoite on hyvä olla olemassa. Se olkoon vähintään 70 osallistujaa. 

Lyöntipelimestaruuskilpailussa osallistujatavoitteena on edelleen 100 pelaajaa. 

Toimikunta järjestää avointen kilpailujen lisäksi mm. mestaruuskilpailut – niin 

lyöntipelin, reikäpelin, pistebogeyn kuin joukkueena pelattavan kaupunkiosien osalta – sekä 

viikkokilpailusarjan. Lisäksi toimikunta huolehtii kilpailuorganisoinnista erilaisissa 

kisailuissa ja yritysten järjestämissä kutsukilpailuissa yhdessä klubin henkilökunnan kanssa. 

Kilpailukalenteri kaudelle 2022 selviytyy lopullisesti talven ja alkukevään aikana. Kausi 

aloitetaan jo talven loppuhetkillä, kun seuran simulaattorissa järjestetään kisailut. 

Kilpailutoimikunnan tavoitteena on myös, että UGK:n pelaajistosta saataisiin 

vähintään kolme pelaajaa mukaan valtakunnallisille kilpailukiertueille. Kaudella 2021 

meillä oli edustusta valtakunnallisella tasolla, ja lisää pelaajia toivotaan mukaan. 

Kaudella 2021 järjestimme syyskuussa SGS:n aluetourin finaaliturnauksen, joka 

pelattiin kaksipäiväisenä kilpailuna. Järjestelyissä onnistuimme mainiosti, ja saimme kiitosta 

sekä pelaajilta että liiton suunnalta. Kaudella 2022 yhtenä suurimpana kilpailuna pelataan 

MidTourin finaaliturnaus syyskuussa. 

Toimikunta toivoo jäseniltään aktiivista golftoimintaa myös talviaikaan. 

Koronapandemia voi vaikeuttaa monen suunnitelmia sekä tekemistä lajiin liittyen. 

Pelimatkat ulkomaille sekä sisäharjoittelu kotoisessa Suomessa palvelevat kuitenkin 

kilpailijoita kauden 2022 koitoksissa, joten hyvät terveysseikat huomioiden toimikunta 

suosittelee kaikille aktiivista talvikautta lajin parissa. Jos on aikeissa tehdä omaan 

lyöntitekniikkaansa muutoksia, paras ajankohta niille on talviaika. Golf on lajina niin 



vaativa, että Suomen talven aiheuttama noin kuuden kuukauden tauko näkyy lyömisessä 

pitkälle kesään, mikäli lajiharjoittelua ei ole ohjelmassa ollenkaan. 

 

 

Kenttätoimikunta 

 

Kenttätoimikunnan tavoitteena on kehittää kenttää ja sen puitteita parhaan 

näkemyksensä mukaan yhteistyössä kenttämestarin kanssa. Toimikunnan tarkoituksena on 

myös ylläpitää kentän kuntoa ja tarvittaessa esittää korjaus- tai parannuskohteita, joita 

kenttähenkilökunta voi tehdä. 

Kenttätoimikunta perustettiin loppukesästä, joten tämän kaudelta osalta ei vielä 

ehditty tekemään suurempia toimenpiteitä. Suunnittelutyö on kuitenkin aloitettu ja 

ensimmäisenä käytännön toimena kenttätoimikunnan jäsenet merkitsivät syksyllä puita, joita 

karsitaan talven aikana kentältä pois. Pääsääntöisesti karsitaan vain huonokuntoisia puita tai 

sellaisia, jotka vaikuttavat kentän turvallisuuteen.  

Tulevalla kaudella kenttätoimikunta ideoi ja suunnittelee kenttään liittyviä hankkeita 

ja mahdollisesti toteuttaa pienemmän mittakaavan projekteja. Isommat hankeideat ja 

toimenpide-ehdotukset viedään aina toiminnanjohtajan kautta yhtiön hallitukselle 

esitettäväksi ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Tuleville kausille on suunnitteilla tilata 

ulkopuolisen kenttäarkkitehdin laatima masterplan-kehityssuunnitelma, jonka tarkoitus on 

toimia työkaluna tulevia kentän kehityshankkeita silmällä pitäen.  

Kenttä oli tänä kesänä paremmassa kunnossa kuin moneen vuoteen, joten lähtökohta 

kehittämiseen on erittäin hyvä. Toivon mukaan talvi on armollinen kentälle ja ensi kaudella 

päästään taas pelaamaan huippukunnossa olevaa kenttää. 

 

 

Seuratoimikunta 

 

Seuratoimikunnan tehtävänä on aktivoida jäsenistöä ja lisätä seurahenkeä ja vahvistaa 

yhteisöllisyyttä. Ohjelmassa ovat mm. yhteisölliset tapahtumat, talkoot, illanvietot, 

teemaillat, yhteiset matkat ja leikkimieliset kilpailut. Seuratoimikunta tekee yhteistyötä 

kapteenin ja muiden toimikuntien sekä Golfravintolan kanssa tapahtumien järjestelyissä 

 

Tapahtumat vuodelle 2022 

• Fysioterapeutin vetämä verryttely- ja kehonhuoltoharjoitus rangella 

• Naisten sunnuntain tapahtuma ja kilpailu  

• Naisille suunnatut kilpailutapahtumat 1 krt/kk, kokeillaan eri pelimuotoja 

rennon yhdessäolon merkeissä 

• Lähipeli- ja teemaopetusta kerran kuukaudessa ja sen jälkeen pelikierros 

(puolikas) halukkaille 

• Golfmatka Wiurilaan 

• Peliretket lähikentille omakustannushintaan (kimppakyydit) 

• Kauden päätösjuhla 

 

 

Senioritoimikunta 

 

Senioritoimikunta suunnittelee ja toteuttaa yhdessä yhdistyksen kanssa pelikauden 

toiminnan. Toimikuntaan kuuluu 6–8 jäsentä. Golfharrastuksen tavoitteena on oman kunnon 

kohentaminen, pelitaitojen kehittäminen sekä uusien ystävyyssuhteiden luominen ja 

yhteisön tuki jäsenilleen. 



Seniorit osallistuvat aktiivisesti yhteistyöhön muiden toimikuntien kanssa seuran 

avaintehtävien toteuttamiseksi. Näitä ovat uusien harrastajien saaminen lajin pariin, lajin 

tietotaitojen kehittäminen ja myönteisen julkisuuskuvan lisääminen. 

Seniorigolfareita aktivoidaan osallistumaan sekä oman seuran kilpailuihin että 

alueellisiin seniorikilpailuihin. Tiistaiset viikkokilpailut jatkuvat entiseen tapaan. Seniorit 

pelaavat omat lyöntipeli- ja reikäpelimestaruudet. Lähiseurojen kanssa jatketaan 

seuraotteluita ja osallistutaan Varsinais-Suomen liigaan. Jäseniä aktivoidaan myös 

osallistumaan SGS:n AlueTourin ja HaastajaTourin kilpailuihin. 

Tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti sähköpostitse, seniorien ilmoitustaulun ja- 

kansion avulla. Vuoden 2022 tavoitteena on omien kotisivujen aktiivinen käyttöönotto. 

Pelikauden päätteeksi järjestetään palautetilaisuus, jonka tarkoituksena on kehittää toimintaa 

jäsenten toiveiden mukaiseksi. 

Seniorit osallistuvat seuran järjestämiin talkoisiin ja avustavat tarvittaessa 

vapaaehtoisina toimijoina kilpailuissa. Pelikauden ulkopuolella kokoonnutaan kuukausittain 

lounaalle. Tilaisuuksiin pyritään kutsumaan eri alojen asiantuntijoita kertomaan mm. 

terveyteen liittyvistä asioista, golfsäännöistä jne. 

 

 

Golfpron palvelut ja toimet 

 

Golfpro tarjoaa ympärivuotisesti opetuspalveluja kattavalla opetustarjonnalla. Noin 

3kk kestävällä talvikurssilla muodostetaan omat ryhmät junioreista ja aikuisista. Heti 

ulkokauden alussa alkavat kevään kertauskurssit, alkeiskurssit ja jäsenten ryhmä- / 

teemaharjoitukset. Normaalit yksityistunnit onnistuvat joustavalla aikataululla. 

Opetustarjontaa voidaan muokata tarpeen ja halukkuuden mukaan. Yleistavoitteena on 

säilyttää ja kehittää monipuolinen opetustarjonta ympärivuotisesti, vaikuttaa suoraan 

jäsenistön kasvuun sekä pelilliseen kehitykseen kaikissa ikäryhmissä. Lisäksi omalta osalta 

vaikuttaa golfharrastuksen myönteiseen kuvaan, sekä uusien, että vanhojen jäsenten 

keskuudessa. 

Juniorit harjoittelevat golfpron johdolla aktiivikausina yhden tunnin viikossa. 

Talviharjoittelukausi on noin 5 kuukautta ja kesäkausi noin 6 kuukautta. Tavoitteena on 

saada lisää juniorijäseniä aktiiviseen toimintaan. Ryhmäkoko harjoituksissa on ollut tähän 

asti maltillinen, joten yksi harjoitusryhmä on riittänyt. Aktiivisten junioreiden määrän 

lisääntyessä on syytä harkita ryhmäjakoa ja / tai apukouluttajaa golfpron tueksi. 

Golfpro toimii tavoitteellisessa yhteistyössä seuran edustuspelaajien kanssa. Pelaajien 

kausitavoitteet ja harjoittelusuunnitelma käydään hyvissä ajoin ennen pelikautta yhdessä 

läpi. 

Kauden aikana alkeiskursseja junioreille ja aikuisille tullaan järjestämään noin 20 

kappaletta. Myös yrityksille ja muille yhteisöille voidaan järjestää omia alkeiskursseja. 

Lajiesittelyjä pyritään tarjoamaan kaikille ikä ja kohderyhmille. 

Tiedottamisessa pyritään mahdollisimman kattavasti saamaan pron palvelut, sekä 

oman jäsenistön, että ei pelaavien henkilöiden tietoon. Sähköiset kanavat ovat seuran ja pron 

verkkosivut, sekä somekanavat. Lajiesittelyitä ja alkeiskursseja markkinoidaan myös 

suorilla yhteydenotoilla yrityksiin. 

 

 


