
KARELIA GOLF RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2023 

 

 

YLEISTÄ 

 

Seuran 36. toimintavuosi jatkaa Karelia Golfin toimintaa ympärivuotisena toimipisteissä Mehtimäen 

Golfhallilla, Kontioniemen golfkentällä sekä Pilkonpuiston golfalueella. Edessä on 34. toimintakausi 

Kontioniemen kentällä ja 12. Pilkonpuiston golfalueella.  

 

Jäsenhankinnan tehostamiseksi seura järjestää Green Card kursseja ympärivuotisesti. Tulevaisuuden 

kannalta panostus tuoreiden golffareiden lajin aloittamiseen (golftutustumiset, green card –kurssit 

sekä jäseneksi ja kausipelaajaksi tukeminen, eli pelaajan polku) sekä laadukkaaseen junioritoimintaan 

on tärkeää. 

 

Seuran organisaatiota ja toimintaa ohjaa vuoden 2021 aikana hyväksytyt ja PRH:ssa vahvistetut, uu-

distetut säännöt. 

 

TOIMINTA JA TALOUS 

 

Seuran monipuolisen toiminnan mahdollistaa vakaa taloudellinen pohja. Seuran talouden kannalta 

tärkeimpinä painopistealueina ovat jatkossakin jäsenmaksut, kilpailumaksut sekä vuosittain valmis-

tettava Karelia Golfin vuosikirja. 2023 jatketaan aktiivista työtä uusien pelaajien saamiseksi lajin 

pariin sekä aktiivisiksi Karelia Golfin jäseniksi. Karelia Golfin jäsenmaksuun 2023 sisältyy jä-

senetuna Pilkonpuiston par3-kentän kausimaksu. Tavoitteena on kasvattaa ennätyksellistä jäsenmää-

rää edelleen yli 1600 jäsenen. 

 

Seura maksaa Kontiolahti Golf Oy:lle kenttävuokraa vuonna 2023 sopimusperusteisesti noin 

55 000€. Seura pyrkii kouluttamaan sääntö- ja tuomari- sekä ohjaaja- ja valmennuskoulutuksin aktii-

visia ja halukkaita jäseniään. 

 

Taloudellisena tavoitteena seuralla on tehdä voitollinen tulos vuonna 2023 korjaamaan edellisen vuo-

den tappiollista tulosta. 

 

KILPAILU- JA SEURATOIMINTA 

 

Karelia Golf järjestää aktiivista kilpailutoimintaa niin seuraväelle kuin kansallisen tason kilpapelaa-

jille. Toimikuntien järjestämät ympärivuotiset tapahtumat sekä kilpailut luovat hyvän pohjan aktiivi-

selle jäsenistölle sekä hyvälle seurahengelle. Karelia Golfissa järjestetään kesäkuussa 2023 juniorei-

den joukkue SM-kilpailuiden karsintakilpailu. Kilpailutoimintaa lähdetään edelleen kehittämään 

kohti meille myönnettyjä yleisiä lyöntipelin SM-kilpailuita 2025. 

 

Seura tukee jatkossa kansainvälisen tason edustuspelaajiaan, sm-tason edustuspelaajia sekä kilpaile-

via junioripelaajia. Karelia Golfin ensimmäisen ammattilaispelaajan, Emilia Tukiaisen tukemista jat-

ketaan myös kaudella 2023.  

 

Aktiiviset toimikunnat jatkavat toimintaansa ja lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksien mukaan uusien 

toimikuntien perustamista. Toimikunnat suunnittelevat ja järjestävät ympärivuotisesti tapahtumia, 

kilpailuita sekä opetustoimintaa golfyhteisön kaikissa toimipisteissä. Painopistealueina 2023 pidetään 

erityisesti uusille golffareille suunniteltuja tapahtumia sekä pelikaveritoiminnan kehittäminen. 

 



Seuran nettisivuja kehitetään osana jatkuvaa viestintää. Lisäksi 2020 hankitun Karelia Golf –sovel-

luksen kehittämistä jatketaan. Tiedottamista yleisistä asioista, kuten kilpailuista, tapahtumista sekä 

pelaamiseen ja golfin aloittamiseen liittyvistä asioista tehostetaan edelleen mm. seuran nettisivuja, 

uutiskirjeitä, eBirdietä, Karelia Golfin sovellusta sekä Klubin info-tv:eitä sekä ilmoitustauluja hyö-

dyntäen. Lisäksi tehdään hyvää yhteistyötä ja tiedottamista paikallisen median, sosiaalisen median 

kanavien sekä Karelia Golfin keväällä valmistettavan vuosikirjan kautta. 

 

HENKILÖSTÖ SEKÄ MUU SEURAN TOIMINTA 

 

Karelia Golf yhteisön henkilöstörakenne muuttuu 1.1.2023 alkaen. 

 

Petja Vuojärvi on aloittanut Kontiolahti Golf Oy:n toimitusjohtajana ja aloittaa seuran toiminnanjoh-

tajana 1.1.2023 alkaen. Aki Keronen toimii 1.1.2023 alkaen seurapäällikkönä. Lisäksi seuran omis-

taman Pilkonpuisto Golf Oy:n valmennuspäällikkönä toimii Toni Laakkonen. 

 

 

PILKONPUISTO GOLF JA MEHTIMÄEN GOLFHALLI 

 

Karelia Golf Ry:n 100%:sesti omistama Pilkonpuisto Golf Oy pyörittää toimintaa talviseen aikaan 

Mehtimäen Golfhallilla sekä kesällä Pilkonpuisto Golfin tiloissa. 

 

Mehtimäen Golfhallin toiminta aloitetetaan 30.11.2022. Kausikorttilaisille halli on ollut avoinna jo 

heti kesäkauden päättymisestä alkaen. Hallikauden palveluita: simulaattoria, Flightscopea sekä talven 

valmennuksia ja hallin kausikorttivaihtoehtoja markkinoidaan aktiivisesti läpi hallikauden. Lisäksi 

talvikauden aikana järjestetään green card –kurssitoimintaa sekä matalan kynnyksen harjoituksia niin 

naisille, Midaksille, senioreille, kuin green card –kurssin edellisinä vuosina suorittaneille kurssilai-

sillemme. 

 

Seuratoimintaa ohjataan Golfhallille ja Pilkon golfalueelle mm. junioritoiminnan, alkeiskurssien ja 

golfesittelyiden osalta. Aloittavat golffarit ohjataan pelaamaan aktiivisesti sekä Pilkon että Kontionie-

men kentille. Green card -kurssit järjestetään seuran toimesta ja peli-iltoja järjestetään Pilkon golfa-

lueella. Kurssin jälkeen hyvää palautetta saaneita Klubi-iltoja Kontioniemessä järjestetään myös ke-

sällä 2023. Frisbee-golfin osalta yhteistyötä Pilkonpuistossa jatketaan Joen Liitokiekon sekä Joen-

suun kaupungin kanssa. Hyvän suosion keränneitä Ilmaisia Golfmaistiaisia sekä Pilkon avoimia ovia 

markkinoidaan edelleen oivana tapana golfin kokeilemiseen ohjatusti ja matalalla kynnyksellä. 

 

 

Karelia Golf ry / hallitus 


