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 Seuramme täyttää ensi vuonna 40-vuotta ja tämä tulee näkymään ensi vuoden 

tapahtumissa kauden aikana. Merkkivuosi on tärkeä ja on syytä antaa sille ansaitsemansa 

huomio. Tulemme järjestämään suuremman luokan iltajuhlan, jonka osalta valmisteluja on jo 

aloitettu. Juhlan ajankohta tullaan julkaisemaan jäsenistölle heti, kun mahdollista.  

Koronan myötä syntynyt golfbuumi osoitti selvää rauhoittumista viime kesänä. Tämä 

näkyi luonnollisesti myös meidän seuramme jäsenkehityksessä. Jäsenmäärän lisäys oli 

positiivinen 75 kpl. Valitettavasti kuitenkin eronneiden jäsenien määrä oli 92 kpl, jolloin 

nettomääräisesti jäsenmäärä laski 17 kpl. Jäsenmäärän kasvattaminen on edelleen 

ydintavoitteitamme. Meidän täytyy keksiä uusia keinoja, joilla saamme uusia harrastajia 

hienon lajimme pariin. Sekä lisäksi nykyisten jäsenien pitäminen lajin parissa niin pitkään 

kuin mahdollista.  

Ensi vuoden osalta jäsenmäärän kasvattaminen tulee varmasti olemaan haastavaa. 

Elinkustannusten nousupaineessa yhä useampi joutuu lykkäämään uuden harrastuksen 

aloittamista. Meidän on syytä pitää omalta osaltamme golfharrastuksen kustannustaso 

maltillisena sekä tarjota jäsenistöllemme hyvät jäsenedut. Tästä hyvänä esimerkkinä jo nyt on 

simulaattorin halvempi hinta jäsenille.  

 Urheilutoiminnan keskeinen tekijä on kilpailutoiminta. Vuonna 2022 järjestimme 

paljon onnistuneita kilpailuja, joista kruununjalokivenä Mid Tourin finaali syyskuun alussa. 

Tämän hedelmää tulemme varmasti nauttimaan tulevina vuosina. Ensi kesänä tulemme yhä 

enemmän järjestämään matalan kynnyksen parikilpailuja. Tarkoituksena on saada 

mahdollisimman suuri osa jäsenistöstä mukaan kilpailutoimintaan. Edelleen 

henkilökohtaisesti toivon, että löydämme keinot, joilla lisäämme seuran mestaruuskilpailujen 

kiinnostavuutta.   

 Aktiivien määrää ei voi koskaan korostaa liikaa. Juhlavuotena tulemme tarvitsemaan 

yhä enemmän aktiiveja mukaan toimintaan. Uudet ajatukset ja tempaukset ovat erittäin 

toivottuja. Yhdessä tekeminen ja tapahtumien järjestäminen on kaiken seuratoiminnan suola. 

Kannustankin kaikkia mukaan toimintaan. Odottavaisin mielin kohti merkkivuotta! 

 

 

Jere Laine 

Puheenjohtaja 

Uudenkaupungin Golfklubi ry. 

 

 

 

 

 

 



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. Uuden strategian mukaisesti seuran 

junioripelaajien määrää on pystyttävä nostamaan vuosittain ja vuoteen 2025 mennessä 

tavoitteena on saada 100 alle 20v jäsentä. Yhtenä pidemmän aikavälin tavoitteena 

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

korkeimmalle tasolle (Finnish tour).  

Kauden aikana pyritään järjestämään matalan kynnyksen tutustumisia sekä lajiesittelyjä 

junioreille sekä perheille suunnattuna. Toimimme yhteistyössä koulujen sekä muiden vapaa-

ajan toimijoiden kanssa edesauttaaksemme uusien junioreiden saamista lajin pariin. Viime 

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

kauden aikana pyritään kehittämään parempaa verkostoa, jolla juniorit saataisiin ohjattua 

myös kentälle kokeneimpien pelaajien kanssa.  

24h-ryhmän on tarkoitus kerätä myös vuonna 2023 varoja junioritoiminnan 

kehittämistä varten. Varoja on tarkoitus kohdistaa junioreiden alkeiskursseihin, junioreiden 

valmennustoimintaan, junioritoimintaan liittyvien tapahtumien järjestämiseen sekä junioreille 

kohdistettuihin välinehankintoihin. Kaudella 2023 keskeisin tavoite olisi vahvistaa 

aktiivirinkiä, joiden avulla pystymme varmistamaan riittävän ohjatun toiminnan junioreille 

sekä auttaa uusia junioreita pysymään lajin parissa.  

  

  

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. 

Kausi 2022 saatiin pelattua normaaleissa olosuhteissa kahden poikkeuksellisen 

pandemiavuoden jälkeen. Vuodelle 2023 tilanne näyttää kilpailutoiminnan kannalta 

suhteellisen vakaalta, eikä rajoitustoimille ole enää tässä vaiheessa tarvetta.  

Kilpailuhin toivotaan osallistujia kasvavissa määrin, jotta kilpailujen järjestäminen 

pysyy kannattavana. Kilpailutoimikunnan tavoitteena on saada kilpailuihin vähintään 70 

osallistujaa per kilpailu. Lyöntipelimestaruuskilpailussa osallistujatavoitteena on edelleen 

100 pelaajaa. 

Toimikunta järjestää avointen kilpailujen lisäksi mm. mestaruuskilpailut – niin 

lyöntipelin, reikäpelin, pistebogeyn kuin joukkueena pelattavan kaupunkiosien osalta. Lisäksi 

toimikunta huolehtii kilpailuorganisoinnista erilaisissa kisailuissa ja yritysten järjestämissä 

kutsukilpailuissa yhdessä klubin henkilökunnan kanssa. Kilpailukalenteri kaudelle 2023 

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 2022 meillä oli 

edustusta valtakunnallisella tasolla mutta lisää pelaajia toivotaan mukaan. 

Kauden 2022 yhtenä suurimpana kilpailuna pelattiin MidTourin finaaliturnaus 

syyskuussa. Onnistuimme järjestelyissä erinomaisesti, joka takaa varmasti myös 

tulevaisuudessa vastaavan tason kilpailujen saamisen kentällemme. Kauden 2023 liiton 

kilpailujen osalta päätöksiä ei ole vielä tätä kirjoitusta kirjoittaessa tehty.  

Toimikunta toivoo jäseniltään aktiivista golftoimintaa myös talviaikaan. Pelimatkat 

ulkomaille sekä sisäharjoittelu kotoisessa Suomessa palvelevat kuitenkin kilpailijoita kauden 

2023 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 uudelleen perustettiin vuonna 2021. Kauden 2022 aikana 

kenttätoimikunta kokoontui muutamia kertoja ja keräsi huomioita ja havaintoja kentältä 

kentän parantamiseksi. Huomiot toimitettiin toiminnanjohtajan kautta kenttämestarille ja 

pienempiä esitettyjä toimenpiteitä laitettiin heti käytäntöön. 

Tulevalla kaudella kenttätoimikunta ideoi ja suunnittelee kenttään liittyviä hankkeita ja 

mahdollisesti toteuttaa pienemmän mittakaavan projekteja. Isommat hankeideat ja 

toimenpide-ehdotukset viedään kuitenkin 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. Kehitys-suunnitelman 

alustava tilausajankohta on vuonna 2024.  

Kenttä oli kauden aikana suhteellisen hyvässä kunnossa, varsinkin griinien osalta. Talvi 

oli haastava monelle Etelä-Suomen kentälle sahaavien lämpötilojen takia. Toivon mukaan 

tuleva talvi olisi armollisempi kentälle ja ensi kaudellakin 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 2023 

 

• 31.3.–2.4. Matka golfmessuille 

• Kertaus- ja lähipelikurssi kauden alkaessa 

• Kesäkuussa Naisten sunnuntaina naisten kilpailu ja perhetapahtuma 

• Pelimatka toukokuussa ja/tai elokuussa 

 

 

Senioritoimikunta 

 

 

 Senioritoimikunta suunnittelee ja toteuttaa yhdessä seuran kanssa pelikauden 

toiminnan, toimikuntaan kuuluu 6-9 jäsentä. Golfharrastuksen tavoitteena on sekä fyysisen 

kunnon ja pelitaitojen ylläpito sekä kohentaminen, riippuen pelaajan nykytilanteesta. Tärkeä 

osa senioritoimintaa on myös 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. 

 

Tiedottaminen 

• Koko jäsenistöä koskevissa asioissa tiedottamiseen käytetään sähköpostia. 

• Senioreilla on oma ilmoitustaulu sekä kansio seuran klubilla. 

Kilpaileminen 

• Tiistaikilpailuja jatketaan edellisvuosien tapaan. Pistebogeyn lisäksi pelataan myös muita 

kisoja kuten scramble ja best ball. 

• Senioreilla on omat sarjansa vuosittaisessa seuran mestaruuskisoissa, yksityiskohdista 

sovitaan kilpailutoimikunnan kanssa. Senioreilla on myös oma sarjansa kilpailtaessa 

seuran reikäpelimestaruuksista. 

• Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan seuran avoimiin kilpailuihin sekä SGS 

järjestämään Alue- sekä Haastajatouriin. 

• Osallistutaan Varsinais-Suomen senioriliigaan sekä järjestetään ystävyysotteluita alueen 

seurojen kanssa. 

Kehityskohteet 2023 

• Kotisivujen aktiivisempi käyttö. 

• WhatsApp viestiohjelman käyttöönotto esimerkiksi peliseuraa hakeville jäsenille sekä 

toimikunnan pikaviestintään. 

Muu toiminta 

• Osallistuminen talkoisiin kentänhoidossa sekä seuran järjestämissä isoissa kilpailuissa. 

• Yhteisen pelimatkan järjestäminen. 

• Palautetilaisuus pelikauden lopulla seuraavan kauden muutosehdotusten keräämiseksi. 

• 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. 

 

 


