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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 

Yleistä  

Suomen Golfliiton jäsenmäärä on vuoden 2019 elokuun lopussa 140 228 (138 955) rekisteröityä pelaajaa, 
jossa on kasvua 1 273 (-3 417) pelaajaa. Golfin rekisteröityneiden harrastajien kokonaismäärä ylitti 140 000 
rajapyykin vuonna 2010 ja se on pysynyt viime vuosina melko tasaisesti samalla tasolla. Pelaavien junioreiden 
määrä on hieman kasvanut, mutta naisten määrä on jatkanut vähenemistään. Rekisteröityjä junioreita on nyt 
13 204 (13 167). Naisia on 37 029 (37 168) eli 28,6 % kaikista Suomen golfareista. Laskusta huolimatta nais-
ten osuus golfareista on parempi kuin Euroopassa keskimäärin (25 %). 

Suomessa on 129 (131) golfseuraa ja vajaat 150 golfkenttää. Golfalan liikevaihto on noin 250 M€ ja ala työllis-
tää noin 2 000 henkilöä. 

Itä-Suomen alueella on 24 (24) golfseuraa, joissa on 18 936 (20 128) jäsentä. Vähennystä on -1 192 jäsentä, 
joten alueen jäsenmäärän pudotus jatkuu. 

Kartanogolfin jäsenmäärä on 1 051 (1 066) jäsentä, jossa on laskua 15 (22) jäsentä.  Jäsenmäärältään Karta-
nogolf on edelleen Etelä-Savon suurin golfseura. Jäsenmäärän jakaantuminen on: miehiä 671 (657), naisia 
301 (318), poikia alle 21 v. 57 (71) ja tyttöjä alle 21 v. 18 (20). Jako noudattaa valtakunnallista jakaantumista. 
Tavoite on, että seuran jäsenmäärä on vuoden lopussa 1 080 (+31). 

Kartanogolf on pystynyt säilyttämään jäsenmääränsä kohtalaisen hyvin. Kiitos tästä kuuluu jäsenille ja iloi-
seen joukkoomme liittyneille uusille jäsenille. Ulkopuoliset kehuvat Kartanogolfin henkeä. Siitä meidän kan-
nattaa pitää jatkossakin huolta. Uusien pelaajien on helppo tulla avoimeen, kannustavaan golfseuraan. Jokai-
nen meistä voi markkinoida seuramme tuomaa hyvää harrastustoimintaa ja siten hankkia uusia jäseniä. 

Kartanogolf-yhteisön liikevaihto on 850 000 € ja yhteisön työllistämisvaikutus on vajaa 10 henkilötyövuotta. 

Seuratoiminnasta vastaa hallitus. Käytännössä toimintaa toteuttavat toimikunnat, joiden vastuulla on oman 
toimialueensa toiminta-aktiviteetit ja osaltaan kehittää seurakokonaisuutta. Hallitus ja toimikunnat valmiste-
levat seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion pohjalta omat tarkennetut työsuunnitelmansa. Keskeisten 
toiminnoille asetetaan seurattavat tavoitteet. 

Kapteenit ovat avainasemassa seuran kilpailutoiminnan kehittämisessä sekä seuratoiminnan tavoitteiden 
toteuttamisessa erityisesti uusien jäsenten ja korkealla tasoituksella pelaavien jäsenten aktivoimisessa. Osal-
listutaan liiton järjestämään aluekokoukseen tammi-helmikuussa sekä syksyllä junioripuolen toimijoiden 
kokoukseen. Tarvittaessa osallistutaan liiton järjestämään koulutukseen, muun muassa puheenjohtajille, 
ohjaajille ja kapteeneille. 

Kunkin toimikunnan puheenjohtaja on hallituksen jäsen. Näin varmistetaan hallituksen ja toimikuntien väli-
nen toiminnan yhteys. Toimikunnat painottavat toiminnassaan perustehtäviensä lisäksi seuran pääteemoja 
järjestämällä erilaisia uusien jäsenten aktiviteetteja sekä kannustamalla nykyisiä seuran jäseniä uusien pelaa-
jien mukaansaamiseksi golfharrastuksen pariin. Kartanogolfyhteisölle laaditaan ennen kauden alkua vuoden 
2020 tapahtumakalenteri, joka laitetaan golfyhteisön nettisivuille.  

Jäsenistölle tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia golfin harrastamiseen ja pelitaitojen kehittämiseen. Seu-
ra tarjoaa jäsenilleen talviharjoittelupaikan, joka on käytettävissä tammi-huhtikuussa kaksi kertaa viikossa.  

Seuran ja kenttäyhtiö Joroisten Kartano-Golf Oy:n muodostaman Kartanogolfyhteisön hyvää yhteistyötä 
edelleenkehitetään markkinoinnissa sekä talkoo- ja kilpailutoiminnassa.  



Kenttäyhtiön puheenjohtaja osallistuu seuran hallituksen kokouksiin ja seuran puheenjohtaja on kenttäyhti-
ön hallituksen jäsen. Yhteisön yhteinen toimitusjohtaja varmistaa toiminnan koordinoinnin. 

Golfyhteisössä vuosittain tehtyä Pelaaja Ensin -kyselyä jatketaan ja näin saatava palaute hyödynnetään toi-
minnan kehittämisessä. Lisäksi järjestetään yhdistys- ja yhtiökokousten yhteydessä jäsenille ja osakkaille pa-
lautekeskustelut.  

Seurassa on ”Draivia kouluun!” –kouluttaja, Saara Kiviluoto, joka opastaa alueen peruskoulujen opettajia 
golfin saamiseksi osaksi koululiikuntaa Keski-Savon alueella.  

Kartanogolfin kenttä, klubirakennus ja ravintola Kesäkartano ovat hyvä kokonaisuus tarjoten erinomaiset 
puitteet koko Kartagolfgolfyhteisön toiminnan kehittämiselle ja päätavoitteiden toteuttamiselle. 

Seuran tulobudjetti, suuruudeltaan 100 000 € on laadittu tasapainoiseksi perustuen edelleen 90 € / 35 € jä-
senmaksuille. Budjettiehdotus 2020 on toimintasuunnitelman liitteenä. 

Kartanogolf toimii vastuullisena Saimaa Seniori Scramble -tourin järjestämisessä. Eero Attila on kilpailun jär-
jestelytoimikunnan puheenjohtaja ja Aila Korhonen toimii sihteerinä. Kilpailusarjaan osallistui vuonna 2019 
yhteensä 726 pelaaja Itä-Suomen alueelta. 

Elinvoimaa Savon golfkentille -hanke 1.3.2019-31.12.2020 

Hanke on kolmen golfseuran yleishyödyllinen kehittämishanke, jossa ovat mukana Kartanogolf ry Joroisista, 
Rantasalmi Golf ry Rantasalmelta ja Kerigolf ry Savonlinnasta. 

Hankkeen ensisijainen tavoite on kasvattaa siihen osallistuvien golfseurojen jäsenmäärää ja säilyttää näin 
golfharrastuksen ja seurojen elinvoima tulevaisuudessa.  

Tavoitteena on saada uusia jäseniä kaikista ikäluokista. Kahden vuoden aikana on tavoite innostaa golfin pa-
riin 600 uutta harrastajaa.  

Seuroille kehitetään markkinointi- ja viestintäsuunnitelma, jossa on mietitty millä toimenpiteillä ja välineillä 
tavoitteet saavutetaan. Hankkeeseen palkataan henkilö johtamaan projektia ja siihen liittyvää vapaaehtois-
toimintaa. 

Hanke tuottaa seuroille elinvoimastrategian / toimintamallin uusien jäsenten hankintaan ja heidän sitoutta-
miseen yhdistyksen toimintaan. Toimintamallin avulla päivitetään ihmisten mielikuvaa lajista ja tehdään lajin 
pariin tuleminen helpoksi.  

Hankkeen kokonaissuuruus on 100 000 euroa, mihin on saatu Leader-tukea 70 000 euroa. Seurojen omavas-
tuuosuus 30 000 euroa katetaan talkootyöllä sekä 5 000 euron omarahoitusosuudella. 

Seuran toimikunnat varsinaisen toimintansa lisäksi tukevat hanketta ja auttavat sen tavoitteiden saavuttami-
sessa.  

KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNTA / KENTTÄTOIMIKUNTA 
 
Toimikunta vastaa seuran avointen kilpailujen järjestämisestä ja tasoitusmääräysten noudattamisesta. Toi-
mikunta edistää kilpapelaamista ja valvoo seuran edustuspelaajien etuja. Toimikunta kerää palautteita ja 
ideoi kentän kehittämistä noudattaen vuonna 2012 laadittua master plania. 
 
Toimikunnan tehtävänä on: 
 

- Kehittää Kartanogolfin kilpailutoimintaa osanottajamäärien lisäämiseksi 
- Järjestää oheistapahtumia kisojen yhteyteen 



- Valvoa edustuspelaajien etuja 
- Vastata muun muassa mestaruus- ja viikkokilpailujen järjestämisestä sekä niistä tiedottamisesta 
- Tarkastaa ja ylläpitää paikallissääntöjä aktiivisesti 
- Tehdä ehdotuksia kentän kehittämiseksi ja valvoa niiden toteutumista 
- Kehittää seuran omien kilpailujen (avoimet ja mestaruuskisat) toimintaa mm. pelimuotojen, 

sarjajakojen ja palkintojen jaon osalta 
- Kentän uudelleen slouppaus syksyllä 2020 
- Sääntökoulutus toteutettuna esim. golfkentällä kävellen 
- Seuraottelu Kerigolfia vastaan Joroisissa 
- Speedgolf-kilpailu 

JUNIORITOIMIKUNTA 

Toimikunta luo mahdollisuudet seuran junioreille golfin aloittamiseen ja siinä kehittymiseen. Junioreille järjes-
tetään valmennusta eri tasoryhmissä. Toimikunta aktivoi ja valvoo seuran junioreiden kilpailutoimintaa. 
Toimikunnan tehtävänä on: 
 

- järjestää helmikuusta alkaen kerran viikossa seuran järjestämät ohjatut junioreiden talviharjoitukset 
Kuoppakankaan kisahallissa huhtikuulle saakka jokaiselle juniorille tasoa katsomatta. 

- Järjestää myös lajia tukevien liikkuvuus ja pallopelien harjoituksia golflajiharjoitusten yhteydessä 
- Järjestää talvikaudella 1-2 harjoituskertaa Mikkelin Areenassa 
- Palkata mahdollisesti kesäksi 2020 ulkopuolinen junioritoimintaa kehittävä henkilö vastaamaan esim. 

harjoitusten sisällöstä. 
- Järjestää ulkokaudella 1-2 kertaa viikossa ohjattua toimintaa syyskuulle saakka jokaiselle juniorille 

tasoa katsomatta. 
- Vastata Pro Junior – kilpailun järjestämisestä 
- Kouluttaa tarvittaessa SGL:n kursseilla nuoriso-ohjaajia 
- Järjestää lasten ja nuorten golfleiri 
- Järjestää golfkoululaisille omia kilpailuja sekä kauden päätöstapahtuma 
- Osallistua 24h junnugolfille –tapahtumaan 
- Olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa juniorijäsenhankintaa ”ota kaverisi mukaan” 

tyylisillä tempauksilla. 
- Kehittää erityisesti muiden lajien välistä yhteistyötä tarjoten tutustumiskäyntejä ja näin innostaen 

junnuja lajiin mukaan 
 
KLUBITOIMIKUNTA 
 
Toimikunnan tehtävä on aktivoida jäsenistöä ja edistää hyvää klubihenkeä. Keskeisiä asioita ovat yhteisön 
jäsenille suunnattujen rentojen tapahtumien järjestäminen. 
 
Toimikunnan tehtävänä on järjestää: 
 

- Treenimatka Mikkeliin ennen pelikauden alkua 
- Kauden avaustapahtuma  
- Teemailtoja ruoan ympärille 
- Seuramatka Golfmessuille 29.2.2020 
- Puistokävelytapahtuma su 7.6.2020 
- Joroisten Musiikkipäivien konsertti 
- Kesätapahtuma 24.7.2020 Lähi-Tapiolan ja Oma Säästöpankin kanssa. 
- Illanvietto Juniori- ja muiden kilpailujen toimitsijoille sekä talkoolaisille 
- Toimikuntien, Oy:n hallinnon ja henkilökunnan yhteistapahtuman- / kilpailun järjestäminen 
- Viini- / olut-tasting tapahtuma elokuussa 
- Seuran pelimatka Niitvälja golfiin 
- Aloittelijoiden kevät- ja syystapaamiset 
- Ruskariehamatka 
- Kartanogolfin pikkujoulut 



NAISTOIMIKUNTA 

 
Toimikunnan tehtävänä on vastata golfklubin naisjäsenten golfharrastuksen aktivoinnista, pelivalmiuksien 
kehittämisestä, viihtyvyydestä ja yhteishengestä yhdessä Ladykapteenin kanssa. Toimikunta edistää myös 
naisten ja tyttöjen toimintamahdollisuuksia seuratoiminnassa. 
 
Toimikunnan tehtävänä on järjestää: 

- Naisten treenimatka ennen pelikauden alkua 
- Naisten birdie-kisa 
- Pron klinikoita naispelaajille 
- Naisten kesämatka 
- Mansikka-shampanja -kilpailu ja Kartano Katariina 
- Naisten kauden päättäjäiset   

Lisäksi toimikunnan tehtävänä on innostaa naisia osallistumaan kilpailuihin, yhdessä pelaamiseen, sekä 
seuran toimintaan ja talkoisiin osallistumiseen. 
 

 
SENIORITOIMIKUNTA 
 
Toimikunnan tehtävänä on edistää senioreiden yhteishenkeä ja perinteistä golfkulttuuria, kehittää seniorigol-
fia kunto- ja kilpaurheiluna. 
 
 
Toimikunnan tehtävänä on järjestää: 
 
 

- Kenttävalvonta (ainakin heinäkuu) 
- Kirpputori (kesäkuu, alkupuoli) 
- Tahkon kisamatka elokuussa, samalla kenttävalvojien "palkintomatka" 
- Talviharjoittelua 
- Golfopetusta seniorijäsenille     
- Senioreiden kauden avaustapahtuma    
- Senioreiden golfretki lähikentälle                             
- Seuraottelu                                                                                                               
- SSS –Tour 
- Toimitsijatehtävät tarvittaessa 
- Talkootyöt tarvittaessa 

 
 

Lisäksi toimikunnan tehtävänä on innostaa senioreja osallistumaan talkoisiin sekä kilpailuihin. Toimikunta 
valmistelee Kansalliselle Golfviikolle tapahtumia, erityisesti 55+ ikäisille. 

 
 
JÄSENHANKINTATOIMIKUNTA 

Jäsenhankintatoimikunnan päätehtävänä on jäsenhankinnan tehostaminen. Toimikunta ideoi tapoja hankkia 
uusia jäseniä ja keinoja saada entisiä jäseniä palaamaan takaisin lajin pariin. Toimikunta suunnittelee toimin-
taa uusien jäsenten huomioimiseksi ja tapoja saada green card -kurssilaiset siirtymään aktiivisiksi lajin har-
rastajiksi. Jäsenhankintatoimikunta pyrkii toiminnallaan tuomaan golfin lähemmäksi paikkakunnan ihmisiä ja 
tavoittamaan uusia kohderyhmiä, sekä muuttamaan kielteisiä mielikuvia golfia kohtaan urheilulajina ja har-
rastuksena. Toimikunta ideoi myös Kartanogolfin markkinointia ja sosiaalisen median käyttöä osana sitä. 

 



Toimikunnan tehtävänä on: 

- Ensisijainen tuki ”Elinvoimaa Savon Golfkentille” -hankkeelle 

- Vastata jäsenhankinnan vapaaehtoisresurssien riittävyydestä ja koulutuksesta 

- Jatkamalla aloittajan paketin markkinointia medioissa ja tapahtumissa 

- Järjestämällä avoimia tutustumistapahtumia säännöllisesti 

- Kehittämällä kipinäkierroksia 

- Helpottamalla aloittajan polkua 

- Käynnistämällä yhteistyötä urheiluseurojen kanssa 

- Aktivoimalla TYHY-tapahtumien markkinointia 

- Järjestämällä perheille suunnattu tapahtuma Vekara-varkaus -tapahtuman yhteydessä 

- Kehittämällä jäsenistön tiedottamista kauden tapahtumista esim. uutiskirjeen avulla 

- Kehittämällä eri tavoin ja eri kanavissa Kartanogolfin markkinointia ja viestintää 

- Laatia jäsenhankinnan seurantamittarit 

 
Liitteenä on Kartanogolf ry:n talousarvio 2020. 
 
KARTANOGOLF RY:N HALLITUS 


