KENTTÄTOIMIKUNNAT: KENTÄNHOITOTOIMIKUNTA JA GOLFKENTTÄTOIMIKUNTA
Golfkentän rakentaminen iso investointi kuten myös olemassa olevalla kentällä tehtävät perusparannus- ja
muutostyöt. Kentänhoidon kustannukset muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan seuran/kenttäyhtiön
vuosittaisesta budjetista. Ammattitaitoisesti suunniteltu ja rakennettu sekä hyvin hoidettu kenttä
houkuttelee pelaajia saa heidät viihtymään kentällä yhä uudestaan ja uudestaan. Huonon golfkentän
rakentaminen maksaa yleensä saman verran kuin hyvänkin. Sama pätee kentän muutostöihin ja
peruskorjauksiin. Kannattaa siis tehdä kerralla hyvää jälkeä ja tässä on kenttätoimikunnilla suuri vastuu.
Kaikilla kentillä ei kenttätoimikuntaa ole. Tällöin vastuu on suoraan toimivalla johdolla, toimitusjohtajalla ja
kenttämestarilla sekä hallituksella. Otsikon mukaisesti erillisiä kentänhoitotoimenpiteistä vastaavaa
kentänhoitotoimikuntaa ja golfkentän pitkän tähtäimen arkkitehtuurisesta ylläpidosta ja kehittämisestä
vastaavia toimikuntia ei tiettävästi ole millään kentällä. Nämä kaksi tehtävää ovat kuitenkin erillisiä – joskus
niillä on vastakkaiset intressit ja joskus tulee vastaan päällekkäisyyksiä.
Kentänhoitotoimikunta
Kentänhoitotoimikunnan tärkein rooli on olla valitsemassa ja tukemassa kenttämestaria onnistumaan
tehtävässään. Toimikunta tai sen puheenjohtaja ei kuitenkaan ole kenttämestariin esimiesasemassa ja
erityisesti pitää välttää ns. mikromanageerausta. Kentänhoitotoimikunnan puheenjohtajan tulee olla
hallituksen jäsen. Kenttämestari on mukana toimikunnan kokouksissa.
Toimikunnan tehtäviä:
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Valmistelee yhdessä kenttämestarin kanssa kentänhoidon tavoitteet, standardit ja toimintatavat.
Käsittelee ja hyväksyy kenttämestarin valmisteleman kentänhoitosuunnitelman ja budjetin.
Käsittelee ja hyväksyy kenttämestarin valmisteleman toimintakertomuksen kentänhoidon osalta.
Vastaa yhdessä kenttämestarin kanssa kentän pitkän aikavälin kentänhoidon
kehittämissuunnitelmasta sisältäen kone- ja laiteinvestoinnit. Vie suunnitelmaa eteenpäin
hallituksessa.
Vastaa kentän merkinnöistä ja paikallissäännöistä yhdessä kilpailu- ja tasoitustoimikuntien kanssa.
Tekee yhdessä kenttämestarin kanssa ehdotuksen toimitusjohtajalle kentän avaamisesta ja
sulkemisesta sekä mahdollisista rajoituksista pelaamiseen.
Vastaa, että kenttä pelataan tasoitusmääräysten ja course rating ja slope -määräysten mukaisena.
Huolehtii yhdessä kenttämestarin kanssa säännöllisestä kentänhoidollisten asioiden ja
toimenpiteiden tiedottamisesta pelaajistolle. Läpinäkyvyys on hyvä toimintalinja.
Käsittelee pelaajien tekemät toiveet ja kehittämisehdotukset.
Varmistaa kenttämestarin ja kentänhoitohenkilökunnan ammattitaidon jatkuvan kehittämisen ja
jatkokoulutuksen. Huolehtii myös toimikunnan jäsenten osaamisesta.
Tekee yhteistyötä golfkenttätoimikunnan kanssa varmistaen kentänhoitoon vaikuttavien asioiden
huomioimisen kentän kehittämisessä.

On hyvä todeta, että koskaan kaikki eivät ole tyytyväisiä kenttään. 90% eli hiljainen enemmistö on yleensä
tyytyväisiä ja alle 10% vähemmistö (yleensä alhaisella tasoituksella pelaavat) kyllä kertoo kaikesta , mistä
eivät pidä. Tasapaino agronomisten ja pelattavuuden normien kanssa on hyvä lähestymistapa.
Mikään golfkenttä ei ole joka päivä huippukunnossa, varsinkaan Suomen olosuhteissa. Kentän kunto
vaihtelee ajankohdan ja sään mukaan. Nämä realiteetit on hyvä tunnistaa ja tunnustaa. Odotukset pitää
olla realistiset.
Kenttätoimikunnan tulee ottaa tasapuolisesti huomioon kaikki pelaajaryhmät. On myös valmistauduttava
olemaan vahva ja puolustamaan tehtyjä päätöksiä, jotka ovat joskus vaikeita eivätkä aina suosittuja.

Golfkenttätoimikunta
Golfkenttätoimikunnan tärkein rooli on varmistaa kentän kehittämiseksi tehtävien investointien
kaikinpuolinen onnistuminen. Sitä kautta tärkeimmäksi henkilöksi ja valinnaksi tulee golfarkkitehdin valinta
ja vuoropuhelu hänen kanssaan. Suhdetta kentän golfarkkitehtiin pitää vaalia pitkäaikaisena sidoksena. On
siis tärkeää huomata, että toimikunnan jäsenet eivät ole ¨nojatuoliarkkitehteja¨ eikä heidän tule kuvitella
rakennuttavansa itselleen huonosti suunniteltuja, henkilökohtaisia tai egoistisia monumentteja.
Toimikunnan tehtäviä:
1. Kutsua kentän golfarkkitehti vähintään vuosittain kenttäkatsastukselle ja pyytää tarvittaessa
suunnittelemaan myös pienempiä kohteita, jotka kuitenkin aina vaikuttavat kokonaisuuteen, kuten
puiden istuttaminen ja kaataminen, leikkausrajat, pelaajapolkujen muutokset jne.
2. Vastata kentän pitkän tähtäimen Masterplanin tilaamisesta ja ylläpidosta kentän golfarkkitehdilta.
Sen tulee perustua kentän pelattavuuden, estetiikan, turvallisuuden, hoidettavuuden ja myös
kustannussäästöjen huomioimiseen.
3. Valmistella pitkän tähtäimen parannussuunnitelmia varten tavoitteet ja budjetit.
4. Vastata kentän yksittäisten parannustoimenpiteiden rakentamisprojekteista: rakennusprojektista
vastaavan henkilön valitsemisesta, suunnitelmien tilaamisesta kentän golfarkkitehdilta, pätevien
rakentajien valinnasta, rakentamisen valvonnan järjestämisestä, budjetista ja sen seurannasta.
5. Vastata suunnittelu- ja rakentamisprojektien tiedottamisesta.
Erityisesti tämän toimikunnan jäseniltä odotetaan täyttä ja pitkäkestoista sitoutumista ja omistautumista
tähän vapaaehtoistehtävään. Toimikunnassa olisi hyvä olla edustajia eri pelaajaryhmistä – matala- ja
korkeatasoituksisia, naisia ja miehiä, eri ikäluokista. Toimikunnan ei tule olla minkään muun toimikunnan
alajaosto. Sen tulee olla vastuussa suoraan hallitukselle. Toimikunnan jäsenten tulisi sitoutua pitkäaikaiseen
toimintaan eli vähintään 5-10 vuoden palvelukseen.
U.S. Masters kilpailusta tunnetun Augusta National -kentän legendaarinen golfkenttäarkkitehti Alister
MacKenzie on todennut, että kenttätoimikuntaa ei kentillä pitäisi olla lainkaan ja jos sellainen kuitenkin
nimitetään, toimikunnan jäsenen pesti tulisi olla elinikäinen. Tausta tälle mielipiteelle on se, että näin
vältettäisiin jatkuvasti vaihtelevat linjamuutokset, lukuisat henkilökohtaiset ’monumentit’ kentällä ja
samojen virheiden toistuminen. Vahva, näkemyksellinen ja pitkäaikainen toimikunnan puheenjohtaja on
siunaus kentän kehittymisen kannalta.
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