
Hartolan Golfklubi ry 

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2022 

 

1. YLEISTÄ 

 

Hartolan Golfklubi toimii yhteistyössä Hartola Golf Oy:n kanssa ja tarjoaa golfpalveluita 

kaikille lähialueen asukkaille sekä mökkiläisille ja muille vierailijoille. Seuran 

tavoitteena on golftoiminnan kaikenlainen kehittäminen Hartolassa. Seura ja 

kenttäyhtiö toimivat yhteistyössä toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen osalta. Tämä 

näkyy myös yhtiön henkilökunnan, toimikuntien ja hallituksien tiiviinä yhteistyönä. 

Käytännössä yhtiö ja seura muodostavat yhden golfyhteisön nimeltä Hartola Golf. 

Toimikunnat ovat tärkeimpiä seuran jäsenille toimintaa järjestäviä tahoja. Lisäksi 

toimintaa seuralaisille järjestää Kenttäyhtiön työntekijät, palvelusopimuksen myötä. 

Kaikki halukkaat seuran jäsenet ovat tervetulleita toimikuntien toimintaan mukaan. 

 

Seuralla on käytössä Pelaaja Ensin jäsentyytyväisyyskysely, jonka tuloksia pyritään 

huomioimaan sekä seuran että kenttäyhtiön toimintasuunnitelmissa. Kyselyn 

tulokset/raportit julkaistaan Hartola Golfin nettisivuilla. Seuralla on lisäksi käytössä 

WiseGolf järjestelmä, jäsenrekisterin ylläpitämiseen, laskutukseen ja tiedottamiseen.  

 

Parhaan kokonaiskuvan toiminnasta saa, kun tutustuu toimikuntien sekä myös Hartola 

Golf Oy:n toimintasuunnitelmaan. Hartola Golf Oy:n toimintasuunnitelma valmistuu 

helmikuussa 2021 ja esitellään yhtiökokouksessa. 

 

 

2. JÄSENHANKINTA / uusien pelaajien houkuttelu 

 

Jäsenhankintaa ja uusien pelaajien hankintaa tehdään yhteistyössä kenttäyhtiön 

kanssa. Uusia jäseniä saadaan jo golfaavista, alueelle tulleista henkilöistä, esimerkiksi 

uusista mökkiläisistä sekä uusista lajin harrastajista. Jäsenmäärä on lähtenyt kasvuun 

2014 alkaen. Tällä hetkellä on tärkeää saada uudet jäsenet viihtymään ja sitoutumaan 

yhteisön toimintaan. Uusien pelaajien, Pelaaja Ensin palvelun, palautteet kaudella 

2016 olivat huonot, mutta asiaan on panostettu ja tuloksia on saatu kehitettyä 

tasaisesti. Kaudella 2019 panostettiin uusien pelaajien houkuttelemiseen erityisesti 

palkkaamalla golfohjaaja Kimmo Heiskanen. Tulokset olivat hyviä ja yhteistyötä 

jatkettiin kaudella 2021. Kaudelle 2022 on jo sovittu Kimmon kanssa, että hän jatkaa 

Hartolassa. Kimmon tehtäviin kuuluu myös jälkimarkkinointi kontaktoimalla uusia 

jäseniä ja Koko Itä-Häme Golfaa -kursseilla käyneitä. 

 

Myös kaikki seuran jäsenet ja toimikunnat voivat omalla panoksellaan vaikuttaa uusien 

pelaajien hankintaan ja viihtyvyyteen. Perustavoitteena on, että pelaajat tervehtivät 

toisiaan, neuvovat toisiaan tarvittaessa ja tarjoavat toisilleen peliseuraa. Tämä lisää 

kaikkien viihtyvyyttä lajin parissa. Paras markkinointikanava tiedetään olevan jo golfia 

harrastavat henkilöt. Kaikki seuran jäsenet voivat tuoda tuttujaan kokeilemaan golfia 

ilmaiseksi Hartolaan. Tutustuminen lajiin voi tapahtua harjoitusalueella tai ns. 

kipinäkierroksena kentällä, hiljaiseen aikaan. Jos jokainen pelaaja houkuttelisi yhden 

uuden harrastajan lajin pariin, saataisiin sillä hurja vaikutus pelaajamääriin. 

 



 

3. VIESTINTÄ (yhteisön viestinnästä vastaa toiminnanjohtaja/toimisto) 

 

Yhtiö panostaa keväällä markkinointiin, facebookin, Lähilehden sekä Itä-Häme -lehden 

ja Kunnan sekä yritysryhmähankkeen kautta. Markkinoinnilla pyritään houkuttelemaan 

vieraspelaajia kentällemme, mutta myös herättämään lähialueen/loma-asukkaiden, 

potentiaalisten uusien pelaajien kiinnostus golfiin Hartolassa ja sitä kautta liittymään 

seuraamme. 

 

Myös sisäistä viestintää kehitetään ja tapahtumista/kilpailuista tiedottamista 

yksinkertaistetaan. Otamme kaudelle 2022 käyttöön uuden Wisegolf -tietojärjestelmän, 

jonka avulla pystymme parantamaan viestintää ja yksinkertaistamaan palveluiden 

ostoa ja maksujärjestelyitä. Wisegolf ei tule suuresti muuttamaan pelaajien käytännön 

toimintamallia. Jäsennumero pysyy samana ym. Suurin muutos lienee siirtyminen 

käyttämään uutta järjestelmää ajanvarauksessa ja Gamebookia kisojen ja tapahtumien 

tulospalveluna. Kaikesta tästä, Wisegolf/Gamebook, tullaan tiedottamaan ja 

ohjeistamaan kaikkia alkuvuodesta alkaen. Tasoituskierrokset voi itse kirjata jatkossa 

Gamebookin tai Ebirdien kautta. 

 

 

4. TOIMIKUNNAT 

 

Kilpailutoimikunta suunnittelee kilpailukalenterin yhdessä seuran toiminnanjohtajan 

kanssa. Kilpailujen toteutuksesta vastaa käytännössä yhtiö, mutta apua tarvitaan 

esimerkiksi kilpailujen tuomarin/johtajan, forecaddien ym toiminnassa. Toimikunta laatii 

myös edustuspelaajasopimukset ja vastaa mahdollisten kilpailujen kulukorvauksien 

tilittämisestä sopimuksen mukaan. 

 

Kaudella 2022 on Hartolassa kaksi Golfliiton kilpailua. 

14.6. Senioreiden Aluetour 

30.7. M50 Haastajatour 

 

Kenttätoimikunta seuraa kentän kuntoa ja kunnostusta. Kenttätoimikuntaan kuuluu 

sekä yhtiön että seuran edustajia. Kenttätoimikunta tekee ehdotuksia kentän 

kunnostuksista ja hoidosta. Päätökset tekee kenttäyhtiön hallitus. Seura kantaa 

erityistä huolta niistä toimenpiteistä, jotka vaikuttavat suoraan kentän pelattavuuteen 

ja yleiseen ilmeeseen (etäisyysmitat, karheikot, reuna-alueet ym.). Tavoitteena on 

pitää kenttä mielekkäänä ja kiinnostavana, harrastepelaajille.  Kenttätoimikunta 

järjestää yhdessä osakeyhtiön kanssa talkoita, näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, 

vastaa paikallissäännöistä ja ottaa vastaan ehdotuksia kentän kehittämiseksi. 

Kenttätoimikunta seuraa aktiivisesti kentän kunnostussuunnitelman etenemistä. 

Kenttätoimikunta kokoontuu tarvittaessa. Kenttätoimikuntaan kuuluu toimitusjohtaja, 

Oy Hallituksen pj Pekka Raitala, kenttämestari ja seuran edustajat (tällä hetkellä Kari 

Räsänen ja Eeva-Riitta Forss). 

 

Juniori- ja valmennustoimikunta kehittää junioritoimintaa saadakseen myös 

paikalliset juniorit kiinnostumaan golfista. Toimikunnan vastuulla on koko uusien 

pelaajien hankinta ja jo aloittaneiden pelin kehittäminen ja innostaminen. Toiminnasta 



vastaa kaudella 2022 Kimmo Heiskanen, yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. 

Perjantain vapaita harjoituksia nuorille jatketaan, kuten myös muuta valmennus- ja 

ohjaustoimintaa. Tarkoituksena on järjestää erillinen, ilmainen, green card -kurssi 

nuorille ja ostaa seuralle myös pelivälineitä, joita voidaan lainata kurssilaisille. 

Tutustumista lajiin tarjotaan lähialueen kouluille liikuntatuntien ohjelmaksi maksutta. 

Myös fyysisen kunnon parantaminen ja kaikenlainen terveyden edistäminen kuuluvat 

jatkossa valmennustoiminnan piiriin. 

 

Tasoitustoimikunta seuraa tasoitusten pysymistä asianmukaisina. 

 

Naistoimikunta järjestää tapahtumia ja tempauksia naisille. Perjantai-illan pelit 

jatkuvat edelleen kesä-syyskuussa, sekä treenit ennen pelejä. Suomen Golfliiton 

tapahtumiin ja haasteisiin osallistuvat Hartolan naiset entiseen tapaan aktiivisesti. 

Naistoimikunta tiedottaa toiminnastaan nettisivujen kautta ja viikkotiedotteiden kautta. 

Naistoimikunta julkaisee oman toimintasuunnitelmansa keväällä. 

 

Senioritoimikunta järjestää senioreille tapahtumia ja tempauksia sekä yhteispelejä 

naapuriseurojen kanssa. Seniorit osallistuvat omalla panoksellaan suurten kilpailujen 

(etenkin seniorikilpailujen) järjestämiseen. Senioritoimikunta järjestää myös 

senioreiden kuukausikilpailut. Senioritoimikunta tiedottaa toiminnastaan nettisivujen 

kautta ja viikkotiedotteessa. Senioritoimikunta julkaisee oman toimintasuunnitelmansa 

keväällä. 

 

Klubitoimikunta ideoi vapaasti tapahtumia jäsenille. Klubitoimikunnan päävastuu on 

päättäjäisten organisointi ja Kenttävalvonta. 

 

 

5. KILPAILUT 

 

Avoimet kilpailut pyritään keskittämään kevääseen ja syksyyn, jotta kiireisimmälle 

ajalle juhannuksesta heinäkuun loppuun jäisi mahdollisimman paljon peliaikaa jäsenille 

ja vieraspelaajille. Kilpailuja ja tapahtumia tullaan myös järjestämään sesonkiaikaan, 

mutta ne pyritään suunnittelemaan mahdollisimman hyvin muun pelaamisen lomaan. 

Yritystapahtumia ja pienimuotoisia kisoja pyritään järjestämään myös viikolla. 

Kilpailumuotoihin pyritään saamaan vaihtelua järjestämällä esim. scramble, best ball, 

ym. kisoja. Kisojen toteutuksesta ja suunnittelusta vastaa yhtiö/kilpailutoimikunta, 

jäsenten toiveiden mukaisesti. 

 

Seuran sisäisiä kilpailuja ovat mestaruuskilpailut, lyönti- ja reikäpelissä sekä 

viikkokilpailut ja Senioreiden kk-kilpailut. Mestaruuskilpailujen toteutustavasta ja 

ajankohdasta päättää seuran hallitus yhdessä kilpailutoimikunnan kanssa. Liiton 

virallinen Mestis viikonloppu on 20-21.8.2022. 

 

2022 Kilpailukalenterin runko julkaistaan Gamebookissa / nettisivuilla helmi-

maaliskuussa 2022 ja se muotoutuu lopulliseen muotoonsa ennen kauden alkua. 

 

 

6. JUHLAT JA RETKET 



 

Seniorit ja naiset pitävät omat kauden avajaiset sekä mahdollisesti päättäjäiset. 

Kauden lopussa järjestetään kaikille yhteinen kauden päättäjäistapahtuma Klubilla, 

lokakuun ensimmäisenä lauantaina 1.10.2022. Päättäjäisissä palkitaan kaikki mestarit 

sekä jaetaan seniori- ja naistoimikunnan palkinnot. Toimikunnat järjestävät muuta 

toimintaa ja golfmatkoja mahdollisuuksiensa mukaan. 

 

 

7. HaGK ry:n HALLITUS 

 

Valitaan vuosikokouksessa yhdistyksen sääntöjen mukaan. Säännöt ovat nähtävissä 

Hartola Golfin nettisivuilla. 


