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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 

Yleistä  

Kansainvälisessä vertailussa golf on Suomessa edullinen laji harrastaa. Golfin suosiota on edelleen kasvatta-
nut sen tutkitusti suotuisat terveysvaikutukset. Suomen golfkentillä käveltiin kaudella 2020 noin 40 miljoonaa 
kilometriä ja Kartanogolfin kentällä vajaat 250 000 kilometriä. 

Koronavirusepidemian aiheuttamat rajoitukset matkailuun ja kokoontumisiin on vaikuttanut myönteistesti 
golfin harrastajamääriin. 

Golfliiton jäsenmäärä on vuoden 2020 elokuun lopussa 148 190 (140 228) rekisteröityä pelaajaa, jossa on 
kasvua 7 962 (1 273) pelaajaa. Golfin rekisteröityneiden harrastajien kokonaismäärä ylitti 140 000 rajapyykin 
vuonna 2010 ja se on pysynyt tähän vuoteen saakka tasaisesti samalla tasolla.  

Suomessa on 128 (129) 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 19190 (18 936) jäsentä. Kasvua on 254 jäsentä, joten 
alueen jäsenmäärän on lähtenyt kasvuun muutaman laskuvuoden jälkeen. 

Kartanogolfin jäsenmäärä on 1 056 (1 052) jäsentä, jossa on kasvua 4 jäsentä.  Jäsenmäärältään Kartanogolf 
on edelleen Etelä-Savon suurin golfseura. Jäsenmäärän jakaantuminen on: miehiä 681 (671), naisia 291 
(301), poikia alle 21 v. 59 (57) ja tyttöjä alle 21 v. 25 (18). Jako noudattaa valtakunnallista jakaantumista. Ta-
voite on, että seuran jäsenmäärä on vuoden lopussa 1 080 (+31). 

Kartanogolfissa on jäsenhankintakampanja, jossa aloitusvuonna ei tarvitse liittyä seuran jäseneksi, jos pelaa 
vain omalla kentällä. Tällaisia aloittajia kutsutaan klubijäseneksi, joita yhteisössä oli menneellä kaudella 38 
(42).  

Kartanogolf-yhteisön liikevaihto on 920 000 € 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 2021 on toimintasuunnitelman liitteenä. 

Kartanogolf toimii vastuullisena Saimaa Seniori Scramble -tourin järjestämisessä. Eero Attila on kilpailun jär-
jestelytoimikunnan puheenjohtaja ja Aila Korhonen toimii sihteerinä. Koronaviruksen vuoksi kilpailusarjaan ei 
järjestetty kaudella 2020. 

Elinvoimaa Savon golfkentille -hanke sai koronaviruksen vuoksi jatkoajan 31.7.2021 saakka  

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.  

Markkinointikoordinaattori Essi Pajunen jatkaa hankkeen työntekijänä 1.3. – 31.7.2021 

Kartanogolf-yhteisön strategian päivitys 
 
Seura ja kenttäyhtiö tekevät päivityksen yhteisön strategiaan vuosille 2021-2025. Strategian pääkohdat esi-
tellään seuran kevätkokouksessa. 
 



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 keväällä 2021 
- Sääntökoulutus toteutettuna esim. golfkentällä kävellen ja/tai Arto Teittisen sääntöilta 
- Seuraottelu Kerigolfia vastaan Joroisissa 
- Suunnitellaan kausikortit kilpailumaksuja varten 
- Tutkitaan mahdollisuutta hankkia golfsimulaattori klubitalolle 

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: 
 

- Palkata kesäksi 2021 ulkopuolinen junioritoimintaa kehittävä henkilö vastaamaan esim. harjoitusten 
sisällöstä ja ohjauksesta yhdessä seuraohjaajien kanssa. 

- Järjestää kesällä 1-2 kertaa viikossa ohjattua toimintaa syyskuulle saakka jokaiselle juniorille tasoa 
katsomatta. 

- Vastata Pro Junior – ki-lpailun 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” tyylisil-

lä 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 golfin ja ruoan ympärille 

- Seuramatka Golfmessuille 13.3.2021 



- Puistokävelytapahtuma kesäkuun alussa 2021  

- Joroisten Musiikkipäivien konsertti 

- Kesätapahtuma LähiTapiolan ja Oma Säästöpankin kanssa heinäkuun lopulla 2021 

- Illanvietto juniori- ja muiden kilpailujen toimitsijoille sekä talkoolaisille 

- Viini-/ olut- karaoketapahtuma elokuussa /suosion saanut UNO scramble /olutta ja bratwurstia tee-

malla esim. puolen kentän eri tehtävillä väritetty kisa 

- Toimikuntien, Oy:n hallinnon ja henkilökunnan yhteistapahtuma 

- Seuramatka esim. Viroon Niitvälja Golfiin, jos Koronavirustilanne sen sallii 

- Aloittelijoiden kevät- ja syystapaamiset 

- Ruskariehamatka 

- Kartanogolfin pikkujoulut 

- Puolen kentän pelitapahtuma uusille tulokkaille. Kokeneempi pelaaja mukaan kuhunkin lähtöryh-

mään 

- Aktiivisesti mukana järjestettävissä jäsenhankintatapahtumissa 

 
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 pelimatka kesän aikana 
- Pron klinikoita naispelaajille 
- Naisten birdiepuu -kilpailu 
- Mansikka-shampanja -kilpailu 
- Kartanon Katariina -kilpailu 
- Naisten kauden päättäjäiset 

Lisäksi toimikunta: 

- Innostaa naisia yhdessä pelaamiseen aloittamalla viikottaiset naisten peli-illat 
- Uudistaa seuran mestaruuskilpailuja naisten sarjojen osalta yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa  
- Osallistuu uusien jäsenten hankintaan yhteistyössä jäsenhankintatoimikunnan kanssa.  

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

- Seniorien kauden avaus 
- Kirpputori kesäkuun alkupuolella  
- Kenttävalvonta 
- Perinteinen seuraottelu (kesäkuussa Kartanogolf kutsuu) 
- Golfopetusta seniorijäsenille  
- Senioreiden golfretki lähikentälle  
- SSS-tourin kilpailu 
- Seniori-juniori -kisa (joukkueessa seniori ja juniori) 
- Kauden Senkku-kisa (voisi olla leikkimielinen, golfia ja ”rasteja”) 
- Kenttävalvojien palkitseminen 



- Toimitsijatehtävät tarvittaessa  
- Talkootyöt tarvittaessa  

 
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: 

- Jatketaan koko Savo golffaa -teemaa Elinvoimaa Järvi-Suomen golfkentille hankkeen puitteissa 

- jatketaan aloittajan paketin markkinointia eri medioissa  

- järjestetään avoimia tutustumistapahtumia kohteena perheet, juniorit, seniorit jne. 

- osallistutaan mahdollisiin yleisötapahtumiin 

- helpotetaan aloittajan polkua 

- markkinoidaan TYHY-tapahtumia 

- kehitetään eri tavoin ja eri kanavissa Kartanogolfin markkinointia ja viestintää 

 

Liitteenä on Kartanogolf ry:n talousarvio 2021. 
 
KARTANOGOLF RY:N HALLITUS 


