Hallituksen kokous 9.11.2021

Toiminnanjohtajan katsauksen nostot
Kevään liittokokous päätettiin pitää hybridimallilla 26.3.2022. Golfgaala on messujen yhteydessä
lauantaina 5.3.2022.
Amatöörisäännöt uudistuvat 1.1.2022. Asiasta pidetään seuroille koulutuswebinaari 16.11.2021 klo 17.30–
19.00.
Matilda Castrén on ehdokkaana Vuoden Sykähdyttävin Urheiluhetki pitkän listan äänestyksessä. Tähän voimme me kaikki golfarit
vaikuttaa.
FISU:n 2024 World University Championship Golf paikka vaihtui Vierumäeltä Ruuhikoskelle.
Vuosittainen OKM:n yleisavustushakemus on jätetty ja OK:n kilpaurheilun tehostamistukikeskustelu on käyty. Suomen Golfsenioreiden kanssa
on uusittu sopimus. Pohjoismaiden kesken olemme käyneet vertaiskeskustelua digikehityksen tavoitteista ja toimenpiteistä.
Toimialan tunnusluvut 2021
Aarni Nordqvist esitti hallitukselle yhteenvetoa toimialan tunnusluvuista vuodelta 2021. Jäsenmäärä on noussut uuteen ennätykseen 157175 (+6
%). Ennätyksiä rikottiin kaikissa pohjoismaissa. Aikuisten jäsenmäärä kasvoi n 5% ja junioreiden n. 10%. Huolimatta voimakkaasta kasvusta
junioreiden jäsenmäärä on edelleen alhaisempi kuin 2010. Miesten osuus kasvoi suhteessa muihin.
Kasvua tapahtui kaikilla alueilla, voimakkainta Uudellamaalla (+8%).
Uusia golfareita tuli jäseneksi lähes 20 000 ja heidän keski-ikä oli 33 vuotta. Golfarien keski-ikä laski 0,5:llä vuodella ollen nyt 47,6. Kahdessa
vuodessa keski-ikä on laskenut 1,4:llä vuodella.
Uusia jäsenyyksiä syntyi ennätysmäärä, lähes 30 000.
Green Card suoritusmäärissä rikottiin myös ennätykset; suorituksia rekisteröitiin n 17 000 ja näistä ns. verkkokurssien kautta arviolta vajaat 10
%.
Jäsenten NPS laski 3 yksikköä. Suurimpana tekijänä tähän on edelleen laskeneet palautteet lähtöaikojen saatavuudesta, jotka ovat
huolestuttavan alhaiset. Vieraspelaajien NPS nousi yhden yksikön ollen 50 ja uusien golfarien NPS nousi kaksi yksikköä ollen 45. Vuodesta 2017
uusien golfarien NPS on noussut upeat 12 yksikköä.
Suomessa on ensimmäistä kertaa Pohjois-Euroopan paras asiakaskokemus kaikissa laajasti mitatuissa kategorioissa (jäsen- vieras- ja uusien
golfarien NPS).
Kilpaurheilukatsaus
Kilpaurheilupäällikkö Juha Juvonen esitteli hallitukselle kilpaurheilukatsauksen vuodelta 2021. Kilpaurheiluvuosi oli kärkipelaajiemme osalta
menestyksekäs. Etenkin suomalaisten naisten menestyminen kansainvälisillä pääkiertueilla (LPGA, LET ja LETAS) oli ennen näkemätöntä. Niin
ikään naisten kansainvälisesti korkeimmalla tasolla tehtiin suomalaista urheiluhistoriaa, kun Matilda Castren ratkaisi voiton Euroopan
joukkueelle Solheim Cupissa.
Tokion olympialaisissa Suomi oli mukana täydellä golfjoukkueella. Kolme neljästä suomalaisurheilijasta sijoittui paremmin kuin ranking ennakoi.
Amatööri/ammattilaissiirtymävaiheen urheilijat menestyivät hyvin naisten puolella. Kiira Riihijärvi selvitti tiensä LPGA:n finaalikarsintaan, joka
pelataan marras-joulukuun vaihteessa, ja Emilia Tukiainen saavutti pelioikeuden naisten Euroopan kiertueelle (LET) ensimmäisenä
ammattilaisvuotenaan.
Miesten ja poikien amatöörimaajoukkueet nousivat kuluneen vuoden EM-kisoissa takaisin ylimmälle sarjatasolle.

Golfliitto jatkoi rooliaan merkittävänä kansainvälisenä kilpailujärjestäjänä ja tapahtumien kumppanina. Päätapahtuma oli hyvin onnistunut Gant
Ladies Open Aura Golfissa.
Katsauksessa kuultiin myös kilpaurheilun kehityskohteita ja tavoitteita 2022-2024 välille. Tavoitteena on nostaa uusia pelaajia kansainvälisille
kiertueille sekä tukea nuoria ammattilaisia tehokkaammin uran alkuvaiheilla sekä avustaa heitä vakiinnuttamaan paikka päätoureille.
Valmennustoiminnassa tullaan tulevina kausina keskittymään akatemiarakenteen kehittämiseen ja valmentajien sekä asiantuntijoiden
pitkäjänteiseen sitouttamiseen osaksi toimintaa.
Valmennustoiminnan painotukset kaudella 2021-22 amatöörien osalta on harjoitusolosuhteissa ja leirityksessä sekä kansainvälisessä
kilpailemisessa ja tukipalveluissa. Ammattilaisille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua harjoitusleireille ja hyödyntää asiantuntijapalveluita. Sekä
ammattilaisten että amatöörien osalta tuetaan myös henkilökohtaisten valmentajien kehitystä tarjoamalla koulutusta ja mahdollisuuksia olla
mukana leiri- ja harjoitustapahtumissa.
Kansallisen kilpailutoiminnan kehitystoimenpiteet painottuvat nuorten kilpailuihin. Finnish Junior Tourin haastaja- ja karsintataso FJT Challenge
palaa kisakalenteriin luoden uusia pelimahdollisuuksia kehittyville nuorille. Future Tourilla tullaan pelaamaan enemmän yksilökilpailuja, joiden
osanottokriteerejä tarkistetaan mahdollistaen useamman nuoren osanotto. Lisäksi Future Tourilla palataan alueellisiin rankingeihin.
Tuleva kilpailukausi Suomessa on merkittävä arvokilpailuiden osalta. Vuonna 2022 järjestetään; Ladies European Tour -osakilpailu, Challenge
Tour -osakilpailu, kaksi Nordic Leaguen osakilpailua sekä kolme amatöörien kansainvälistä kilpailua; European Young Masters, Finnish Amateur
Championship ja Finnish International Junior Championship.
Muut hallituksen kokouksen nostot
Talouspäällikkö kävi läpi talouskatsauksessaan päivitetyn talousennusteen vuodelle 2021.
Kimmo Rantamäki esitteli hallitukselle yhteistyökumppanitilannekatsauksen sekä uudistetun kumppanistrategian vuosille 2022-2024.
Kumppanistrategian kärkenä on Pariisin olympialaiset 2024.
Hallitus hyväksyi toiminnansuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2022. Hallitus hyväksyi myös muun liittokokouksessa esitettävän
materiaalin.
Hallitus päätti myös, että Suomen Golfliitto ry:n syyskokous järjestetään hybridimallilla.
Liittokokouskutsu materiaaleineen lähetetään 12.11.
Hallitus hyväksyi Golfliiton ympäristövastuusuunnitelman. YMPÄRISTÖVASTUUSUUNNITELMA
Alueiden katsaukset
Alueiden katsauksissa kertailtiin vielä mennyttä kautta, joka sujui positiivissa merkeissä. Pelaajia riitti kaikkien alueiden kentillä vaikka kauden
kierrosmääriin vaikuttikin kylmä kevät ja pitkä hellejakso keskellä kesää sekä sateinen elokuu. Pienemmillä kentillä vieraspelaajien määrä kasvoi
kuluneella kaudella.
Aluekokoukset sujuivat hyvin ja alueilla on positiivinen vire. Seurat suunnittelevat ja järjestävät syyskokouksiaan. Monella kentällä on käynnissä
henkilöstövaihdoksia.
Tärkeät päivämäärät:
Alustavat aikataulut:
Syksyn liittokokous 27.11. järjestetään hybridimallilla.
Golfmessut 4.-6.3.2022
Kevään liittokokous 26.3.2022

Golflehden julkaisuaikataulu 2022:
#1–23.2.
#2–4.5.
#3–22.6.
#4–26.10.
Hallituksen kokousaikataulu syksyllä 2021:
16.12
Koronatilanne
Viranomaiset ovat vapauttaneet yhteiskunnan eri toimintoja. Alueelliset tilanteet voivat vaihdella ja siksi viranomaisten viestintää tulee seurata
erityisesti oman alueen osalta, mikäli tilanne muuttuu.
Lähtökohtaisesti golfkentän auki pitäminen on mahdollista, ottaen huomioon kaikki viranomaisten antamat rajoitukset, määräykset ja ohjeet.
Golfaaminen on mahdollista, jos turvallisuus voidaan kulloisissakin olosuhteissa varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja
hygieniaohjeistuksen avulla.
Olemme koostaneet UKK – usein kysytyt kysymykset liittyen COVID-19 koronavirusepidemiaan. Aineistoa päivitetään ja tarkennetaan
muuttuvien ohjeistusten mukaisesti. UKK:n löydät golf.fi-sivuilta koronatiedotus-linkin takaa.
Toivomme ja odotamme golfareilta ja golfyhteisöiltä vastuullisuutta yhteisen hyvinvoinnin turvaamisessa. Suosittelemme seuraamaan ja
noudattamaan viranomaisten, terveydenhuollon sekä Suomen Olympiakomitean viestintää ja ohjeistusta.
Kannustamme ottamaan käyttöön viime vuonna hyväksi koetut käytännöt.
Tarvittaessa ohjeistuksen tulkinta-apua voi pyytää golfliitosta Juha Korhoselta p. 0400 722 876.

