
PORIN GOLFKERHO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

YLEISTÄ 
- 30 (9+9+12)  + 6 (par3) reikää käytössä 
- Maksu- ja pelioikeusmallit: ei erillistä jäsenmaksua, sisältyy pelioikeuksiin 
- Kurssitoiminta ja pron palvelut vähintään entisellä tasolla, panostetaan edelleen jäsenistön golftaitojen 

parantamiseen. Jäsenistölle tarjotaan seuran tukemaa pron yksityisopetusta. 
- WiseGolf järjestelmä 
- Toiminnanjohtaja vaihtuu 
- Ravintola kerhon hallinnassa 
- pro-toiminnot: maksullinen opetustoiminta, jäsentunnit ja juniorivalmennus.  
- Talviharjoittelumahdollisuuden järjestäminen: 2 simulaattoria: klubilla ja golfstudiossa 
- Sääntö- ja etikettikoulutus: golfpro, kummit ja kapteenit, etiketti-videot, kummikierrokset 
- Toimikuntien työn kehittäminen, uusien vapaaehtoisten rekrytointi toimikuntiin 
- Kotisivujen ja sähköisen uutiskirjeen sekä sosiaalisen median käyttö tiedotuksessa 
- Jäsenhankinta 
- Uusien pelaajien sitouttaminen Kalaforniaan: kummikierrokset 
- Uusien kävijöiden houkutteleminen Kalaforniaan: Kansallinen golfviikko, Perhepäivä, Avoimet ovet –tapahtumat, 

TyKy-paketit, Par3, harjoitusalueet, ulkoilureitti, kuntoilualue, yms 
 
KLUBITOIMINTA 

- Erilaiset klubitapahtumat 
- Talkootoiminta 
- Toimikuntien tapahtumat 
- Viikkokisat 
- Simulaattorikisat 
- Kummitoiminta 

 
JUNIORIT ( junioritoimikunta ) 

- Nuorten ja lasten harraste- ja kilpagolfin edistäminen, kasvatukselliset näkökohdat 
- Ohjattu harjoittelu talvi- ja kesäkaudella, leirit, golfkoulut, ”päiväkerho”, Kaikille avoimet golfharjoitukset 

perheille, valmennusresurssissa mukana pro 
- Junnujen kilpailutoiminnan polku 
- Kilpailutoimintaan osallistuminen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti  
- Kouluyhteistyö, päiväkotiyhteistyö 
- Seurayhteistyö: golfseurat ja muut lajit 

 
SENIORIT ( senioritoimikunta ) 

- Talvikaudella kuntosaliharjoituksia ja Kalaforniassa simulaattorigolfia 
- Seniorien kauden avajaistilaisuus huhtikuussa Kalaforniassa 
- Pelimatka keväällä 
- Senioritiistai, reikäpelit 
- Kaksiosainen seuraottelu PGK – Yyteri Golf sekä Kalaforniassa että Yyterissä  
- Triangeliottelu PGK – Laukaan Peurunkagolf – Golf Pirkkala  
- Seuraottelut Rauma Golfia ja Suur-Helsingin Golfia vastaan  
- Porin Kannu-kisa eli ”Ryder Cup”-ottelu Yyteri Golfia vastaan  
- Senior Tour YG:n kanssa 
- Seuran seniorimestaruuskilpailut 
- Osallistuminen tarpeelliseen talkootoimintaan, pallojen keruu rangella 
- Osallistutaan Aluetour-kisoihin 

 
 

NAISET ( naistoimikunta ) 
- Naisten keskiviikot (pelit, kisat),  
- Haastehanska Yyteriä vastaan, reikäpelit  
- Naisten klubi- ja seniorimestaruus sekä seuramestaruus 
- Pron opetustunnit pelikaudella 
- Pelimatkat muille kentille 
- Aloittelijoiden peli illat 
- Naisten Sunnuntai 
- Sääntökoulutus, talkoot, palkitsemiset 
- Pikkujoulut 

 



 
 

KILPAILUTOIMINTA  ( kilpailutoimikunta ) 
- Kilpailuohjelman edelleen kehittäminen paremmin jäsenistön tarpeita vastaavaksi (pelimuodot, sarjajaot) 
- PGK:n mestaruuskilpailut, Porin mestauuskilpailut ja Jungen Malja 
- Kilpailukalenteri valmistuu helmikuussa 
- Avoimet kilpailut pääsääntöisesti viikonloppuisin toisena päivänä 
- Kutsukilpailut pääsääntöisesti arkisin aamupäivällä 
- Reikäpelit ja viikkokilpailut 
- Kerhon edustusjoukkue / -pelaajat 
- SGL:n kilpailut Kalaforniassa 

 
KENTTÄ, KALUSTO JA RAKENNUKSET 

- Lintupuisto 9 + 3 reikää, Lintupuisto toimii edelleen normaalina ysinä, mutta voi pelata jatkossa myös 12 
reikäisenä (lisäreiät 2 x par3 + par4),  par3 kenttä ensi kaudella 6 reikäinen 

- Kentän korjaustöitä kassatilanteen salliessa syyskaudella: pintavesien poistamiseksi salaojituksia ja kaivoja, 
viheriöiden, lyöntipaikkojen ja bunkkerien kunnostuksia. 

- Kentänhoito kokonaisuudessaan hyvällä tasolla 
- Viheriöiden laatu ensisijainen painopiste 
- Yleisilmeen ja siisteyden parantaminen edelleen mahdollisuuksien mukaan 
- Siirtymäreittien parannustöitä, ilmettä luonnonkukkakedoilla 
- Kenttä pelillisesti hyvässä kilpailukunnossa kisakaudella vähintään noin 15.5.-15.9.  
- Talven aikana metsiköiden ja ojien penkereiden siivoamista ja raivausta  
- Rakennuksissa vuosikorjauksia tarpeen mukaan  
- Kalustohankinnat kentänhoitoon kassatilanteen salliessa 
 
 
 


