Hallituksen kokous 25.4.2022

Tammi-huhtikuu 2022 pelaajamäärän kehitys
Uusien pelaajien määrä kehittyy noin vuoden 2020 tason mukaisesti. (Liite
1.)

Kauden 2022 edustuskilpailut
Kauden 2022 edustuskilpailujen valintapäivät on päivitetty golf.fi -sivuille. Linkki:
https://golf.fi/edustusjoukkueiden-valintakriteerit/

Vuorovaikutusta ja yhteistyötä alueilla
Kevään aluekokoukset järjestetään touko-kesäkuussa. Golfliitto on mukana aluekokouksissa ja
puheenvuorojen teemat ovat vastuullisuusohjelman toimeenpano, ympäristöasiat, kilpaurheilu sekä
digikehitys ja Golfliiton palvelut.
Pohjoinen la 14.5. klo 10 Sankivaara/Oulu
Keski-Suomi su 29.5. klo 9, Tawast Golf
Itä-Suomi pe 17.6. Pielis-Golf/Nurmes
Pohjanmaa 4.6 Remson Golf Club
Uusimaa tiedotetaan myöhemmin.
Lounais-Suomi tiedotetaan myöhemmin.
Haetut Opetus- ja Kulttuuriministeriön tuet 2022
Golfseurat saivat OKM:n seurakehittämistukea 187 700€. Tukea saatiin palkkaushankkeisiin juniori- tai
seuratoiminnan koordinaattoreille sekä monipuolisiin matalan kynnyksen hankkeisiin.. Muissa hankkeissa
korostui vahva yhteistyö koulujen tai muiden lajien kanssa. Golfliitolta saa sparrausta ja tukea
seuratukihakuun. Syksyn hakuprosessiin kannattaa alkaa valmistautua syyskuussa
Golfliitto saa OKM:n tukea: Ladies European Tour -kisaan 80k€ ja European Young Masters -kisaan 15k€ ja
R&A:lta 10k£. Saimme myös R&A:n Coaching grant tuen 22.500£.

Golfin vastuullisuusohjelma ja toteutuksen toimenpiteet
Hallitus kuuli kokouksessa tilannekatsauksen Golfin vastuullisuusohjelmasta. Golfin vastuullisuusohjelma
hyväksyttiin SGL liittokokouksessa marraskuussa 2020. Golfin vastuullisuusohjelma perustuu
urheiluyhteisöjen yhteiseen vastuullisuusohjelmapohjaan, jonka pääotsikot ovat hyvä hallinto, turvallinen
toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping.
Ohjelman jalkautus aloitettiin vuonna 2021 ja jatkuu edelleen. Jalkautuksesta huolehtii ensisijaisesti
Golfliiton tukitiimi.
Linkki: Vastuullisuus katsaus 25.4.2022
Hyvän hallinnon webinaari pidettiin 29.3. linkki tallenteeseen:

https://golfliittory.sharepoint.com/Tiedostot/Forms/AllItems.aspx?id=%2FTiedostot%2FWEBINAARIT%2FH
yv%C3%A4%20hallinto&p=true&ga=1

Golfliitto on luonut erilaisia vastuullisuuden tukimateriaaleja ja työkaluja, joita golfyhteisöt voivat
hyödyntää mm. sähköinen alusta, jolla yhteisö voi arvioida oman hallinnon toimivuutta ja asioiden
vastuullisen hoidon kattavuutta ja ajantasaisuutta, #tiiboksipuhe -kampanja – ohjeistus, miten rakentaa
hyvää golfin toimintaympäristöä, golfin päivitetty yhdenvertaisuussuunnitelma sekä golfin kattavat
ympäristöohjelmat.
Golfliitto myös järjestää webinaareja golfyhteisöille vastuullisuusohjelman eri osa-alueista. Lisää aiheesta
löytyy golf.fi sivustolta VASTUULLISUUS Golfyhteisöille osiosta.
Suomen Golfliitto järjestää maanantaina 2.5. klo 15-16.30 yhteistyössä Väestöliiton Et ole yksin -palvelun
kanssa Häirintävapaa urheilu – Ennaltaehkäisy ja puuttuminen -koulutuksen.
Koulutus on suunnattu golfyhteisöjen seuratoimijoille, ohjaajille ja valmentajille, oto-henkilöstölle sekä
Golfliiton henkilökunnalle ja hallituksen jäsenille. Koulutuksen tavoitteena on lisätä golfyhteisöjen valmiutta
ennaltaehkäistä ja puuttua niin häirintään kuin muuhun epäasialliseen käytökseen. Koulutuksessa annetaan
erilaisia käytännön toimintamalleja, jotka auttavat häirintävapaan urheilun edistämisessä. Koulutuksen
jälkeen golfyhteisöt osaavat luoda oman toimintamallinsa ennaltaehkäisyyn ja mahdollisten
häirintätapausten varalle.
Aihe on erittäin tärkeä ja ajankohtainen ja Golfliitto haluaa tehdä oman osansa ja olla mukana luomassa
parempaa ja turvallisempaa urheilukulttuuria.
Golfliitto velvoittaa omaa henkilöstöään, oto-verkostoaan ja hallituksen jäseniään osallistumaan
koulutukseen / katsomaan tallenteen jälkikäteen.
Teams-linkki: Häirintävapaa urheilu - Ennaltaehkäisy ja puuttuminen
Tiistaina 3.5. klo 18.30 sama webinaari järjestetään suunnattuna urheilijoille ja heidän vanhemmilleen.
Kutsut on lähetetty kaikille Golfliiton kansallisessa kilpailutoiminnassa mukanaoleville.

Ympäristöasiat
Suomen Golfliitto on jäsenenä Pohjoismaisen nurmi- ja ympäristötutkimussäätiö STERF:ssä. Puheenjohtaja
Bruno Hedlund ja toiminnanjohtaja Maria Strandberg esittelivät säätiön tutkimustoimintaa. STERF on
nostanut tämän hetken painopisteikseen neljä tärkeää osa-aluetta: onnistuneen talvehtimisen keinot,
yhdistetty kasvinsuojelu (IPM), kestävän kehityksen mukainen veden käyttö sekä monikäyttöiset golfkentät
ja ympäristöjärjestelmäpalvelut. Golfliitto tukee yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa STERF:n
tutkimustoimintaa. STERF esitys
Kenttäasiantuntija Jari Koivusalo esitteli golfalan ympäristötyötä – välineitä, joilla edesautetaan sitä, että
golfkentillä voidaan nyt ja tulevaisuudessa pelata optimaalisissa olosuhteissa kestävästi. Hyväksyttiin
Golfkenttä 2030 toimintaohjelma ja päätettiin sitoutumisesta YK:n Sports for Climate Action
puiteohjelmaan, jolla mm. asetetaan nollapäästötavoite liiton toiminnalle.

Muut hallituksen kokouksessa käsitellyt asiat

Hallitus kuuli talouskatsauksessa tämänhetkisen tilanteen talouden osalta. Toiminta näyttää
normalisoituvan koronan jäljiltä ja toimintaa järjestetään hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin
mukaisesti.
Hallitus hyväksyi Pitkäjärvi Golf Club Kokemäki ry:n Suomen Golfliiton jäseneksi. Samalla päätettiin
Pitkäjärvi Golf Oy:n kumppanuusjäsenyys päättymisestä.
Golfliiton puheenjohtaja esitti tilannekatsauksen Olympiakomitean tilanteesta. Hallitus keskusteli aiheesta.
Olympiakomitea järjestää jäsenjärjestöjen johdolle keskustelutilaisuuden ma 2.5.2022. Olympiakomitean
sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 31.5. Samana päivänä järjestetään myös ylimääräinen
jäsenkokous kevätkokouksen yhteydessä.
Hallitus päätti, että Suomen Golfliitto ry osallistuu EGA:n varainkeruukampanjaan Ukrainan golfin hyväksi 1
000 eurolla.
Hallitus käsitteli Suomen Golfliiton kannanottoa liittyen Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaan.
Suomen Golfliitto tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Sekä Venäjä että Valko-Venäjä on
suljettu kansainvälisen urheilutoiminnan ulkopuolelle. Myös Golfin kansainväliset kattojärjestöt IGF, EGA ja
R&A eivät salli venäläisten tai valkovenäläisten urheilijoiden, valmentajien ja toimihenkilöiden
osallistumista kilpailuihin.
Kansalliseen golfkilpailutoimintaan Suomessa voivat osallistua Suomessa asuvat Venäjän ja Valko-Venäjän
kansalaiset edellyttäen, että heillä on osallistumisoikeus kilpailuihin golfin sääntöjen määrittelemällä
tavalla.
Suomen Golfliitto ei osallistu eikä lähetä urheilijoita, valmentajia eikä toimihenkilöitä Venäjällä tai ValkoVenäjällä pidettäviin kilpailuihin tai tapahtumiin.
Hallitus päätti vuoden 2025 SM-kilpailujen järjestelyoikeudet. Vuonna 2025 SM-kilpailut järjestetään
seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•

2025 Finnish International Junior Championship/SM U16/U14 – KEIMOLA GOLF VANTAA
2025 SM Lyöntipeli M,N,E – KARELIA GOLF
2025 SM Reikäpeli M,N – LAKESIDE GOLF VAMMALA
2025 SM seurajoukkue – ALASTARO GOLF
2025 JSM Lyöntipeli U18/U21 – KULLO GOLF CLUB
2025 JSM Reikäpeli U16/U18/U21 – OULUN GOLFKERHO
2025 JSM seurajoukkue – HELSINGIN GOLFKLUBI

Alueiden katsaukset
Golfkausi on saatu avattua eteläisessä Suomessa usealla kentällä ja kenttiä
avautuu lähiaikoina lisää. Muualla Suomessa kentät ovat vielä kiinni, mutta
avautunevat lähiviikkoina. Haastava talvi kenttien talvehtimisen näkökulmasta
on ollut edelleen puheenaiheena.
Tärkeät päivämäärät:
Golflehden julkaisuaikataulu 2022:
#1–23.2.
#2–4.5.

#3–22.6.
#4–26.10.
Hallituksen kokousaikataulu vuonna 2022:
25.4., 17.5.20.6., 9.8., 2.9., 28.9., 18.10., 8.11., 14.12.

Liite 1. Uusien pelaajien määrän kehitys 2017-2022.

