
KARELIA GOLF RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2021 

 

 

YLEISTÄ 

 

Seuran 34. toimintavuosi jatkaa Karelia Golfin toimintaa ympärivuotisena toimipisteissä Mehtimäen 

Golfhallilla, Kontioniemen golfkentällä sekä Pilkonpuiston golfalueella. Edessä on 32. toimintakausi 

Kontioniemen kentällä ja kymmenes 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. 

 

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. 2021 jatketaan aktiivista työtä uusien pelaajien saamiseksi lajin 

pariin sekä aktiivisiksi Karelia Golfin jäseniksi. Karelia Golfin jäsenmaksuun 2021 sisältyy jä-

senetuna Pilkonpuiston par3-kentän kausimaksu. Tavoitteena on jäsenmäärän kehittäminen yli tuhan-

nenkolmensadan jäsenen. 

 

Karelia Golfilla on kunnia järjestää kesällä 2021 kansalliset Kapteenien päivät. Tapahtumien suun-

nittelu ja toteutus sekä viestintä ja positiivinen henki ovat avainasemassa tapahtumien, toimikunta-

työn sekä kehittyvän seuratoiminnan onnistumisen kannalta. Karelia Golfista on hieno mahdollisuus 

lähettää jälleen positiivista viestiä kansallisesti niin kentän kuin toiminnan osalta. 

 

Seura maksaa Kontiolahti Golf Oy:lle kenttävuokraa vuonna 2021 50 000€. Seura pyrkii koulutta-

maan aktiivisia ja halukkaita jäseniään sääntö- ja tuomari- sekä ohjaaja- ja valmennuskoulutuksin. 

 

Taloudellisena tavoitteena seuralla on tehdä maltillisesti voitollinen tulos vuonna 2021. 

 

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. Korona-ajan haasteisiin etsitään ratkaisuja ja toteutus-

malleja ajankohtaisten ohjeistusten ja rajoitusten raameissa. 

 

Seura tukee jatkossakin kansallisen ja kansainvälisen tason edustuspelaajiaan sekä kilpailevia junio-

ripelaajia. Vuonna 2019 aloitettua seuran edustuspelaajien tukemisen ”säätiömallia” jatketaan myös 

vuonna 2021. Emilia Tukiaisen tukemista jatketaan myös hänen siirtyessään ensimmäisenä Karelia 

Golfin kilpapelaajana ammattilaiseksi. 

 

Aktiiviset toimikunnat (juniori-, kenttä-, kilpailu-, klubi-, nais- ja senioritoimikunta) jatkavat toimin-

taansa ja lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksien mukaan uusien toimikuntien perustamista (opiske-

lija/nuorisotoimikunta, aloittavien pelaajien toimikunta). Toimikunnat suunnittelevat ja järjestävät 

ympärivuotisesti tapahtumia, kilpailuita sekä opetustoimintaa golfyhteisön kaikissa toimipisteissä. 



Painopistealueina 2021 tullaan pitämään erityisesti uusille golffareille suunnitellut tapahtumat sekä 

pelikaveritoiminnan aktivoiminen. 

 

2019 uudistettuja seuran nettisivuja pyritään uudistamaan talven aikana ja lisäämään sivuille mm. 

englanninkielen versiota sekä kuvapankki-mahdollisuutta. 2020 hankitun Karelia Golf –sovelluksen 

kehittämistä jatketaan. Tiedottamista yleisistä asioista, kuten kilpailuista, tapahtumista sekä pelaami-

seen ja golfin aloittamiseen liittyvistä asioista tehostetaan edelleen mm. seuran nettisivuja, uutiskir-

jeitä, eBirdietä, Karelia Golfin sovellusta sekä Klubin uudistettuja info-tv:eitä sekä ilmoitustauluja 

hyödyntäen. Lisäksi pyritään tekemään hyvää yhteistyötä ja tiedottamista paikallisen median, sosiaa-

lisen median kanavien sekä Karelia Golfin keväällä valmistettavan vuosikirjan kautta. 

 

HENKILÖSTÖ SEKÄ MUU SEURAN TOIMINTA 

 

Golfyhteisön organisaatiouudistuksen tulokset ovat olleet onnistuneita, ja vuonna 2021 seuran toi-

minnanjohtajana jatkaa Aki Keronen. Golfyhteisön valmennuspäällikkönä toimiva Toni Laakkonen 

jatkaa tammikuusta 2021 alkaen Pilkonpuisto Golf Oy:n työntekijänä. 

 

 

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 5.-6.12.2020 avoimien ovien viikonlopulla. Kausikortti-

laisille halli on ollut avoinna jo heti kesäkauden päättymisestä alkaen. Golfhallin palveluita kehitetään 

mm. monipuolisempia Flightscope Mevo sekä Flightscope  Mevo Plus –laitteita hankkien. Talviseen 

aikaan järjestetään myös green card –kurssitoimintaa sekä matalan kynnyksen harjoituksia niin nai-

sille, Midaksille, senioreille kuin green card –kurssin viimeisinä vuonna suorittaneille kurssilaisil-

lemme. Kaikki tämä koronaohjeistusten ja –rajoitusten sallimissa rajoissa. 

 

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. Footgolfin markkinointia Joensuun alueen juniori jalkapalloseuroille jatketaan ja pidetään 

Footgolf vaihtoehtona myös tutustumis- ja yrityspaketeissa tulevalla kaudella. Frisbee-golfin osalta 

yhteistyötä Pilkonpuistossa jatketaan Joen Liitokiekon sekä Joensuun kaupungin kanssa. Erittäin po-

sitiivista palautetta saaneesta Pilkonpuisto Party range –tapahtumasta tehdään tapahtumien sarja ke-

sälle 2021. 

 

 

Karelia Golf ry / hallitus 


