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PuulaGolf ry 

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.-31.12.2021 
 
PuulaGolf ry on Suomen Golfliiton 23.2.2005 hyväksymä täysivaltainen jäsenseura ja noudattaa SGL:n 
yleissääntöjä. Seuran kotikenttänä toimii Kangasniemellä oleva PuulaGolf Oy:n omistama golfkenttä. 
 
1. Tavoite 

 
Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti golfpeliin liittyviä kilpailuja, koulutusta ja opetusta sekä illan-
vietto- ja muita tapahtumia jäsenistölleen.  Yhdistyksen jäsenten sosiaalisen kanssakäymisen mahdolli-
suuksia edistetään lisäksi ympärivuotisesti mm. koulutustoiminnan ja golfmatkojen avulla. PuulaGolf ry 
tarjoaa kaikkia ikäluokkia palvelevan harrastusmahdollisuuden ja aktiivisesti toimivan seurayhteisön kai-
kille kangasniemeläisille. 
 
Seuran tarkoituksena on kehittää entisestään aktiivista seuratoimintaa jäsenistölleen, tehdä golfia tun-
netuksi terveellisenä kuntoliikuntamuotona, hankkia uusia jäseniä, painopisteenä erityisesti juniorit sekä 
parantaa osaltaan Kangasniemen palvelutarjontaa ja kiinnostavuutta vapaa-ajanasukkaiden ja matkaili-
joiden kannalta. 
 
Tavoitteen toteuttamiseksi seura tarjoaa jäsenilleen 

o Kilpailutoimintaa 
o Koulutustoimintaa 
o Tiedotus- ja suhdetoimintaa 
o Kuntoliikuntaa 
o Sosiaalista hyvinvointia aktiivisen yhteisön myötä 

 
2. Seuran hallinto 

 
Käytännön toimintaa ohjaavat johtokunnan lisäksi johtokunnan nimittämä toiminnanjohtaja ja toimikun-
nat. Johtokunnan jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja. 
Toimikunniksi vuodelle 2021 asetetaan 

o junioritoimikunta 
o naistoimikunta 
o senioritoimikunta 
o kilpailu- ja tasoitustoimikunta 
o kenttätoimikunta 

Johtokunta valitsee seuralle kapteenin ja ladykapteenin, joiden tehtävä on kehittää yhteisön henkeä ja 
edustaa seuraa yhteisissä tilaisuuksissa. 

 
3. Toiminta kaudella 2021 
 

 
3.1. Jäsenistölle suunnattu toiminta ja toimikunnat 
 

Toimikunnat järjestävät omille kohderyhmilleen toimintaa kauden aikana omien toimintasuunnitel-
miensa mukaan. Talousarviossa osoitetaan varoja tätä toimintaa varten. Toimikunnat hoitavat mm. 

o Kilpailutoiminta ja kilpailujen tuomaritehtävät sisältäen seuran mestaruuskilpailut Suomen 
Golfliiton aikataulutuksen mukaan 

o Koululiikuntamahdollisuuden tarjoaminen 
o Potentiaalisten kilpaurheilijoiden tukeminen 
o Junioreiden harjoitukset kesäajalla 2/vko 
o Nais- ja senioritoimikunnan tapahtumat lady- ja senioripelaajille 

 
Kaikille jäsenille yhteisesti tarjoamme pelimatkamahdollisuutta kotimaassa sekä ohjattua lajiharjoit-
telua säännöllisesti sekä talvi- että pelikaudella. Talvikauden harjoitusmahdollisuuksiin saattaa vai-
kuttaa myös koronan aiheuttamat tilojen sulkutoimenpiteet. Vapaa-ajan verkostoitumista edistetään 
järjestämällä yhteinen illanvietto (Klubi-ilta) myös kaudella 2021.  
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Tuoreita jäseniä ja golfareita huomioidaan erityisesti järjestämällä kummipelaamista eli yhteisiä peli-
iltoja kokeneemman pelaajan kanssa. Tuoreille järjestetään myös omia ohjattuja harjoituksia kauden 
aikana.  
 
Syksyn 2019 aikana PuulaGolf Ry rakennutti klubitalon läheisyyteen uuden harjoitusviheriöalueen. 
Kevään 2020 aikana harjoitusviheriön alueelle istutettiin nurmikko ja koko kauden 2020 annoimme 
nurmen vahvistua ja kasvaa, jotta pääsemme heti kauden 2021 alussa vihkimään uuden harjoitus-
alueen käyttöön.  
 
Harjoitusviheriö tulee olemaan kaikkien käytössä, ts. se ei edellytä osakkeen omistamista tai jäse-
nyyttä eikä edes aiempaa kokemusta golfista. Uuden harjoitusviheriön tavoitteena on tukea sekä 
tuoreita Green Cardin suorittaneita, että jo kauemmin harrastuksen parissa olleita golffareita harjoit-
telussa ja houkutella kenties uusiakin harrastusta kokeilemaan.  
 
3.1.1. Kilpailu- ja tasoitustoimikunta 

 
Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan kokoonpano: 
Kari Lappalainen, puheenjohtaja 
Timo Holttinen 
Jukka Kalkasmaa 
Jouko Erkkilä 
Anni Laitinen 
Ville Häkkinen 
 
Kilpailutapahtumia järjestetään edelliskausien tapaan 15-20 kpl, huomioiden COVID-19 rajoit-
teet ja suositukset. Kautta on vaikea arvioida tässä vaiheessa, mutta uskotaan, että kilpailu-
kausi saadaan avattua toukokuun puolivälissä.  
 
Kilpailukalenteria suunniteltaessa otetaan huomioon jäsenistön toiveet eri kilpailumuodoista 
sekä kentän muu käyttö ja tapahtumat. Tavoite on järjestää kilpailuja eri pelimuodoilla moni-
puolisesti. Kilpailukalenteri kaudelle 2021 selviytyy lopullisesti talven ja alkukevään aikana. 
 
Jokaiselle kilpailulle määrätään kilpailunjohtaja ja kilpailun tuomari. Tuomariksi voidaan aset-
taa seuran jäsen, jolla on riittävä sääntöjen tuntemus. Kilpailunjohtaja voi toimia myös tuoma-
rina ja mahdollisuuksien mukaan kilpailun lähettäjänä. 

 
3.1.2. Junioritoimikunta 

 
Junioritoimikunnan kokoonpano: 
Jouni Iikkanen 
Harri Oinasmaa 
 
Kauden 2021 tavoitteena on edelleen lisätä junioreiden määrää harjoituksissa ja vakinaistaa 
kävijöitä. Harjoitusten määrät pysyvät ennallaan (2 harjoitukset/vko) kaudella 2021. Harjoituk-
sista vastaa Jouni Iikkanen.  Lisäksi tavoitteena on siirtää junioreita harjoitusalueelta kentälle 
pelaamaan, entistä aktiivisemmin lajin pariin ja myös kilpailutoimintaan. Tavoitteena on myydä 
vähintään yksi junioreiden pelioikeus kaudella 2021.  
 
Kesän 2021 aikana pidämme mahdollisesti yhden koko perheen ”avoimet ovet” tapahtuman 
yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa. Lisäksi edistämme valmiiksi suunniteltujen Draivia 
Kouluun -liikuntatuntien juurtumista osaksi koulujen liikuntatunteja. Tarjoamme välineet koulu-
jen käyttöön. 
 
Kilpailuja järjestämme 1-2 kpl kaudessa. Suoritamme kentän valvontatehtäviä yhdessä mui-
den toimikuntien kanssa.  
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3.1.3. Naistoimikunta 
 
 
Naistoimikunnan kokoonpano:  
Anni Laitinen, naistoimikunnan vetäjä ja ladykapteeni 
Kirsti Jäämaa 
Veera Manninen 
 
Naistoimikunnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää naisjäsenistön hyviä pelitaitoja, hyvää golf-
kulttuuria sekä lajin tuntemusta aktiivisesti ja innostavasti, osallistuen myös seuran muuhun 
toimintaan. Tavoitteena on saada aktivoitua uusia pelaajia sekä osallistumaan seuran toimin-
taan että jatkamaan golfharrastusta green card -kurssin jälkeen. Ladykapteeni osallistuu Suo-
men Golfliiton kapteeni- ja naistoiminnan tapahtumiin harkinnan mukaan ja aikataulujen mah-
dollistaessa osallistumisen. 
 
Kaudella 2021 järjestämme golfopettajan ohjaamia opetustuokioita naisille. Kilpailutoiminnassa 
pyrimme matalan kynnyksen kilpailuihin. Järjestämme PuulaGolfissa naisille jo perinteeksi 
muodostuneet tapahtumat: kesäkuussa Naisten kutsuhuudon ja jo kymmenettä kertaa heinä-
kuulle suunnitellun Puulan Optiikka ladies open- kilpailun.  
 
Yhteistyötä pyritään ylläpitämään lähialueen seurojen kanssa osallistumalla yhdessä järjestet-
täviin kilpailuihin tai muihin tapahtumiin. Huomioimme toimintamme suunnittelussa Suomen 
Golfliiton valtakunnalliset tapahtumat ja toiminnot. 
 
Naistoimikunta osallistuu kentän valvontaan ja seuran talkootapahtumiin resurssien niin sal-
liessa. Yhteistyötä muiden toimikuntien kanssa edistetään muun muassa suunnittelemalla yh-
teistä pelimatkaa sekä osallistumalla muihin seuran tapahtumien suunnitteluihin ja järjestelyi-
hin. 

 
3.1.4. Senioritoimikunta 

 
Senioritoimikunnan kokoonpano:  
Veijo Laitinen, senioritoimikunnan vetäjä 
Taina Vuojolahti 
Keijo Alisalo 
Olli Tiainen 
 
Senioritoimikunnan tavoitteita ovat: 

o Esitellään seurana ja seuran jäseninä eri yhteyksissä golfharrastusta liikuntamuotona, joka 
sopii erittäin hyvin myös seniori-ikäisille 

o Kannustetaan ja opastetaan (esim. yhteisillä pelikierroksilla) aloittelijoita lajin pariin 
o Ylläpidetään ja edistetään seniorien omia pelitaitoja; osallistutaan aktiivisesti harjoituksiin, 

normaaleihin pelikierroksiin ja kilpailuihin 
o Edistetään sekä ryhmänä että yksilöinä omalla esimerkillä ja käyttäytymisellä hyvää yhteis-

henkeä ja hyvää golfkulttuuria omassa seurassa 
 
Tavoitteena on, että golfharrastuksen parissa kaikki pystyvät nauttimaan miellyttävistä pelihet-
kistä ja mukavasta yhdessäolosta. Kannustamme seniori-ikäisiä osallistumaan PuulaGolf ry:n 
järjestämiin kisoihin ja tapahtumiin, naapuriseurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja Tour-
kisoihin. 
 
Senioritoimikunta osallistuu kentän valvontaan ja seuran talkootapahtumiin. Lisäksi senioritoi-
mikunta osallistuu PuulaGolf ry:n kesän pelimatkan järjestelyihin. 
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3.1.5. Kenttätoimikunta 
 

Kenttätoimikunnan kokoonpano: 
Jukka Kalkasmaa, puheenjohtaja 
Harri Junni, kenttämestari PuulaGolf Oy 
Sari Ravander, toiminnanjohtaja PuulaGolf Oy 
Juha Kemppi 
 
Kenttätoimikunta kerää pelaajilta kentän pelattavuudesta ja käsittelee kokouksissaan. Mikäli 
tarvitaan isompaa rahallista panosta kentän toimivuuden parantamiseen, toimikunta tekee eh-
dotuksia Oy hallitukselle. Vuonna 2021 tarkoituksena on järjestää talkoita kentän kunnon yllä-
pitämiseksi sekä auttaa Oy:tä kentän pelattavuuden ylläpitämisessä. 
 

 
3.2. Opetus- ja kurssitoiminta 
 

o Huolehdimme kurssitoiminnasta ja yksityisohjauksesta yhteistyössä kenttäyhtiön ja golfopetta-
jien kanssa. 

o Talven 2020-2021 aikana PuulaGolf teki yhteistyösopimuksen uuden opettajan kanssa.  
o Opetustoimintaa jäsenistölle pyritään hieman laajentamaan ja monipuolistamaan kaudelle 2021 

o Talviharjoittelupaikka Tehomet Areenan juoksusuoralla lauantaisin klo 13.00 -15.00. Harjoit-
telu alkaa helmikuun alussa ja kestää huhtikuun puoliväliin asti. Koronarajoituksista johtuen 
osa vuoroista saatetaan perua.  

o Ohjatut golfopettajan lajiharjoitukset kaikille jäsenille talvikaudella 2 kertaa ja pelikaudella 4 
kertaa. Koronarajoituksista johtuvat liikuntatilojen sulkemiset vaikuttavat talviharjoittelumah-
dollisuuksiin.  

o Talveksi pyritään järjestämään ohjattua opetusta myös Savon Golftiimin Areenalla Mikkelissä 
o Tuoreille golffareille tarjotaan 6-10 lajiharjoitukset pelikaudella golfopettajan johdolla; tavoit-

teena on pelitaidon kehittäminen nopeammin ja sitä kautta peli-ilon kasvattaminen 
o Juniori- ja naistoimikunta järjestävät omille kohderyhmilleen harjoitukset kesäkaudella; ju-

nioreiden harjoituksiin ei edellytetä aiempaa golfkokemusta. 
 

3.3. Muu toiminta 
 

o Lajiin tutustumismahdollisuuksien järjestäminen  
o Ohjaajien ja seuratuomareiden kouluttaminen, mahdollisuus myös edetä tuomaritoiminnassa 
o Osallistuminen Itä-Suomen golfseurojen yhteiseen Kaupunkiotteluun 
o Yhteistyön edistäminen koulujen ja Kangasniemen muiden urheiluseurojen kanssa 
o Tarvittavan valvonnan järjestäminen kentälle 
o Osallistuminen tarvittaessa talkooapuna kentän kunnossapitoon ja kehittämiseen 

 
4. Talous 

Toimintaansa PuulaGolf ry rahoittaa 
o jäsenmaksutuotoilla 
o tapahtuma- ja kilpailutuotoilla 
o kunnan liikuntatoimen perusavustuksella 

 
Kangasniemellä 22.02.2021 
PuulaGolf ry 
Johtokunta 


