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Missio

◦ Suomelan golfkerhon tarkoituksena on yhdistää 

Aurinkorannikolla asuvia tai siellä vierailevia 

suomalaisia järjestämällä golfkilpailuja, opetusta, 

golfiin liittyviä matkoja, kerhon kokouksia sekä 

muuta yhdessäoloa.

◦ Suomelan golfkerho tarjoaa Aurinkorannikolla 

asuville tai siellä vieraileville suomalaisille 

korkeatasoisen, arvostetun ja jatkuvasti 

kehittyvän golfkerhon jäsenyyden sekä 

mahdollisuuden pelata kerhohinnoilla useilla 

Aurinkorannikon huippukentillä.



Visio

Suomelan golfkerho on yhteisö:

- jonka jäsenyys on arvostettu

-joka tunnetaan Aurinkorannikolla ja Suomen golfpiireissä

-johon halutaan liittyä

- jonka toiminta on rentoa, hyvin hoidettua, joustavaa ja hyvin organisoitua



Toiminnan arvot

- vastuullisuus ja eettisyys

- avoimuus ja rehellisyys

- yhdenvertaisuus

- luonnon kunnioittaminen ja kestävä kehitys

- golfin, kenttien ja kanssapelaajien kunnioittaminen



Strategiset painopistealueet

- hyvin ja selkeästi järjestetty kilpailu- ja pelitoiminta ja niistä tiedottaminen

- aktiivinen jäsenhankinta

- yhteisöllinen kerhotoiminta sekä mukavan rento tunnelma

- oheistoimintojen toistuvuus, monipuolisuus, taso ja niistä tiedottaminen

- toimintamallien selkeys, organisaation kehittäminen ja vastuualueiden määritykset

- sopimuskenttien tarkka valinta etäisyyden, tason ja hinnoittelun suhteen

- viestinnän kokonaiskehitys ja vastuualueet 

- yhteistyön selkeyttäminen Suomelan kanssa



Kilpailutilanne ja kriittiset lähtökohdat

- Aurinkorannikolla on Suomelan golfkerhon lisäksi ainakin seuraavia toimijoita, joissa suomalaiset pelaavat:

Par1, AHN, Timo Juhala Golf  Society, Costan Golffarit, Nordic Golf, Golfhäftet, Grupo Finlandeses

- Suomelan golfkerhon tulee olla tietoinen kilpailijoiden hintatasoista ja tarjonnasta, jotta voimme arvioida omaa 

asemaamme ja kehittää sitä oikeaan suuntaan

- vain toteuttamalla pitkäjänteisesti yhteisesti hyväksyttyä strategiaa voimme saada  

jäsenmäärän ja toiminnan kasvaessa saadaan parempia etuja jäsenistölle

- kilpailuetuna voidaan pitää linkkiä Suomelan muuhun toimintaan (toimisto, sali, jäsenrekisterit, henkilökunta)

- vapaaehtoisten toimihenkilöiden kiinnostus kasvaa toiminnan saadessa positiivista palautetta  

- toiminnan suunnittelussa tulee huomioida pelaajien ja jäsenten keskimääräinen ikä



Toimintasuunnitelman otsikot kaudelle 2022-2023

1. Johtoryhmän valinta ja työnjako maaliskuu 

2. Sopimusneuvottelut kenttien kanssa maalis - toukokuu 

3. Viestinnän päälinjat ja toimijat maalis - huhtikuu

4. Pelitoiminnan ulkopuolisen oheisohjelman laatiminen maalis – elokuu

5. Kisa-aikataulun laatiminen maalis – toukokuu

6. Neuvottelut Suomelan kanssa maalis – huhtikuu

7.   Kisavastaavien ja muiden tarvittavien toimijoiden

haku ja valinta maalis – syyskuu

8.   Kerhon kuukausikokousten ja vuosikokouksen ajankohdat maalis - huhtikuu



Suomelan golfkerhon nykytilanne SWOT-analyysin kautta nähtynä

Vahvuudet Heikkoudet

- aktiivisesti toimiva kerho, jolla on perinteitä - toiminta on vapaaehtoisten varassa

- imago on lähtökohtaisesti kunnossa - ei ”omaa” kenttää

- Suomela tarjoaa vahvan toimintaympäristön

- mahdollisuus tarjota laajaa kenttävalikoimaa

- suomalainen yhteisöllisyys

Mahdollisuudet Uhat

- sijainti on hyvä ja mahdollistaa suuren pelaajamäärän - innokkaat ja osaavat vapaaehtoiset loppuvat

ympäröivistä kaupungeista (ja kerhoista) - tulee vahvaa kilpailua

- hyvin hoidettuna myös vapaaehtoisten määrä kasvaa - golfin yleinen kiinnostavuus 

- monipuolinen oheistoiminta

- jäsenkato asioiden huonon hoidon vuoksi


