Golfyhteisön strategia 2021 - 2025
Uudenkaupungin Golfklubi Ry – Vakka-Suomen Golf Oy

Visiomme &
missiomme
Visionamme on tarjota jäsenistöllemme,
osakkaillemme ja vieraspelaajille ensiluokkaisia ja
ihastuttavia golfkokemuksia, mahdollisuuksia

Hyvän tuulen golfia
meren äärellä.

kehittyä golfarina sekä monipuolisia palveluita.

Missionamme on olla ympäri vuoden toimiva,
hyvähenkinen ja aktiivinen golfyhteisö. Olemme
arvostettu kilpailujärjestäjä, jonka omat
edustuspelaajat menestyvät. Kenttämme on
hyväkuntoinen ja sitä kehitetään suunnitelmallisesti
osakkaiden, jäsenistön ja vieraspelaajien tarpeet
huomioiden. Osakkaana olo antaa selkeitä etuja
verrattuna muihin pelaajaryhmiin.

Golfyhteisömme tukipilarit
Vakka-Suomalainen golfyhteisö
Vuodesta 1983 lähtien

Uudenkaupungin Golfklubi Ry

Vakka-Suomen Golf Oy
Liiketoiminta, talous, kenttä

Urheiluseuratoiminta, brändi ulospäin

Vapaaehtoiset

Golfpro

Golfravintola

Elinvoiman,

Välttämätön osa

Keskeinen palvelun-

olemassaolon ja

urheiluseuratoimintaa

tuottaja ja elinvoiman

yhteyisöllisyyden luoja

ja kehittymisen ehto

ehto

Kenttämestari
Tuotteen takuumies

Vakka-Suomen Golf Oy -askeleita
2035
2025
2000
1997
Perustamisvuosi –
ensimmäiset
yritykset kentän
rakentamiselle jo
80-luvulla

Ensimmäiset
9 reikää

2008
Täysimittainen 18
reiän kenttä. Askel
ammattimaiseen
toimintaan,
ensimmäinen
palkattu
toimitusjohtaja.

2014
Klubirakennus.
Kohti kansallista
tasoa ja kärkeä.
Omistaja- jäsen -ja
asiakaskokemus
uudelle tasolle.

2020
Taloudellisesti
vakaa,
erinomainen tuote
ja osa alueellista
matkailuportfoliota.

Lounais-Suomen
paras kenttä,
valtakunnallisesti
haluttu
kilpailuareena

Omistajilleen
velaton,
erinomaista
omistaja-arvoa
tuottava yhtiö.
Haluttu osake
omistaa.
”Nää on mun maita
vai iltaysi?''

Strategiset
painopistealueet ja
tavoitteet
Kentän kokonaisvaltainen kehitys
Vahva talous - kilpailukykyinen
vastike
Osakas on ykkönen omistamisen arvon kasvu
Kehittyminen urheiluseurana
Kumppaniyhteistyön
vahvistaminen
Valtakunnallisesti arvostettu
kilpailunjärjestäjä

Kentän kokonaisvaltainen
kehitys
Keskeiset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä:

Kentänhoidon ja kehittämisen suunnitelma
strategiakaudelle – Master Plan
Griinien tason ylläpito ja kehittäminen, griinien
monimuotoisuuden kehittäminen
Tiiboksien ja bunkkereiden kehittäminen
9 reiän pelaamisen mahdollisuuksien kehittäminen iltaysin laajennusmahdollisuuksien selvittäminen
Harjoitusalueiden kehittäminen - ammattimaisempi
range
Kentän yksityiskohtiin ja siisteyteen panostaminen
Strategiset mittarit vuoteen 2025 mennessä:

Kentän käyttöasteen nosto 25.000 kierrokseen
TOP30 sijoitus valtakunnallisessa kenttärankingissä
Kentän parantunut kunto ja taso (Pelaaja Ensin kysely)
Siisteys ja yleisilme noussut uudelle tasolle
Kentän pelattavuuden parantuminen
Lisäväylien rakentamismahdollisuudet selvitetty

Vahva talous kilpailukykyinen vastike
Keskeiset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä:

Talous – sää ja suhdannevaihtelut kestävä omavaraisuus
Investointikyvystä huolehtiminen
Vieraspelaajamäärän ylläpitäminen ja kasvattaminen
Tukirakenteiden kehitys (bägivarasto, golfautojen säilytys jne.)
Ravintolan jatkuvuuden ja kehittymisen edellytysten
varmistaminen
Palveluiden jatkuva kehittäminen
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Strategiset mittarit vuoteen 2025 mennessä:

Taloudellisen tilanteen vakaus
Investoinnit maksettuna ja kassassa rahaa vuosittain
peruskorjauksiin
Greenfee tuottojen vakaa kasvu
Greenfee tuotot pysyvästi > 150.000€ tasolla
Jatkuva > 5000 vieraspelaajan taso
Talous Oy
Liikevaihto > 600.000€
Liiketulos > 10%
Vastiketason säilyminen alle valtakunnallisen keskiarvon
Toimivat ja arvostetut oheispalvelut (Pelaaja Ensin -kysely)

Osakas on ykkönen omistamisen arvon kasvu
Keskeiset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä:

Osakkeiden terveestä kierrosta huolehtiminen
Osakkaiden ja jäsenistön ikääntyminen
Lopettaminen ei saa olla vaikeaa
Osakkeen omistamisen arvostuksen nostaminen
Tarkka taloudenpito ja houkuttelevat osakasedut
Vastikkeen kilpailukyvystä huolehtiminen säilyttämällä
vastiketaso houkuttelevana suhteessa etuihin ja muihin
toimijoihin.
Strategiset mittarit vuoteen 2025 mennessä:

Pelioikeuksien käyttöaste
Kylmien osakkeiden määrä
Osakekaupan kehittyminen - kaudessa myytyjen
osakkeiden määrä, osakkeen myyntihinnan kehitys
Osakkaiden ikärakenteen alentuminen - osakkaiden keskiikä

Kehittyminen
urheiluseurana
Keskeiset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä:

Junioripelaajamäärän kasvatus
Kilpailun taklaaminen muiden lajien välillä yhteistyötä ja omia
vahvuuksia hyödyntämällä
Seuratoimijoiden jatkuvuuden varmistaminen
Vapaaehtoisten riittävä määrä ja sopiva kierto
Palkitseminen ja motivointi
Kilpapelaajien määrän kasvattaminen (Ugk Akatemia)
Organisoitu valmennustoiminta ja tavoitteellinen harjoittelu
Harrastuksen aloittamisen madaltaminen
Ympärivuotisen harjoittelun kehittäminen
Simulaattoritoiminta ja ammattimainen valmennus
Seuran talouden vakiintunut kasvu
Kokoaikaisen palkatun Pron mahdollistava tulos
Jäsenmaksun säilyttäminen kilpailukykyisenä sekä
houkuttelevat jäsenedut
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Strategiset mittarit vuoteen 2025 mennessä:

Jäsenmäärän kasvattaminen 850 jäseneen, josta alle 20v
osuus 100 jäsentä
Omia pelaajia Junior Toureilla
Yhteisöllisyyden kasvattaminen & seuratoiminnan kehittäminen
Säännöllinen tiedottaminen
2 haluttua tapahtumaa vuosittain
perinteeksi muodostuneet talkoot

Kumppaniyhteistyön
vahvistaminen
Keskeiset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä:

Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen
Säännöllinen kuukausikirje
Yrityskumppanuuksien kehittäminen, jatkuvuuden
varmistaminen. Yksi talouden tukijaloista.
Yritystilaisuuksien kehittäminen ja markkina-alueen
laajentaminen (Turun ja Satakunnan suunta)
Strategiset mittarit vuoteen 2025 mennessä:

Vakiintunut markkinointi ja viestintä
Kuukausikirjeiden määrän kehitys
Tyytyväisyys golfyhteisön tiedottamiseen (Pelaaja Ensin kysely)
Golfyhteisön tunnettuuden ja maineen/arvostuksen
kehittyminen
Kumppanuuksien määrän ja tyytyväisyyden kehittyminen
(%)
Yritystilaisuuksien määrän ja tyytyväisyyden kehittyminen
(%)
Someseuraajien määrän kehittyminen (%)
Kanavien houkuttelevuus (Pelaaja Ensin -kysely)

Valtakunnallisesti
arvostettu
kilpailunjärjestäjä
Keskeiset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä:

Kilpailuiden järjestäjänä kehittyminen
Tunnettuuden kasvattaminen potentiaalisena
kilpakenttänä
Aktiivisesti isojen kilpailuiden järjestäjäksi hakeminen,
organisoitu toiminta
Suhteiden ylläpitäminen Golfliittoon
Osallistuminen liiton tapahtumiin, aktiivinen yhteydenpito
kollegoihin.
Omien kilpapelaajien määrän kasvattaminen, menestymisen
mahdollistavat puitteet
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Strategiset tavoitteet ja mittarit vuoteen 2025 mennessä:

Isomman kilpailun järjestäminen vuoteen 2025 mennessä
SM-tason kilpailun hakeminen ja järjestäminen
FT tai muu iso kilpailu

Suunnittelukauden keskeiset tavoitteet ja mittarit
2025

850

25.000

Kentän käyttöasteen
kasvatus - kierrosmäärä
25.000, josta vieraspelaajia

Ry jäsenmäärä vuoteen
2025 mennessä, joista
100 alle 20v

Omia pelaajia Junior
Toureilla

FT osakilpailu tai muun
isomman kilpailun
järjestäminen

yli 20%

Vastiketason
säilyttäminen
houkuttelevana
suhteessa etuihin ja
muihin toimijoihin

TOP30
sijoitus
valtakunnallisessa
kenttärankingissä

www.ugk.fi

