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Vuosi 2023 on seuran 33. toimintavuosi.  
 

 
Yhdistyksen tavoit-
teet vuodelle 2023 
 

 
Jäsenmäärän pitäminen vuoden 2022 tasolla.  
Jäsenistölle suunnattujen tapahtumien kehittäminen ja toimikuntien 
toimintasuunnitelmien toteuttaminen annetuissa budjettiraameissa. 
Kehittää opetustoimintaa yhdessä GoGolfin(Riku Soravuo ja Antti 
Vaalas) kanssa.  
Aktiivinen yhteistö muiden GoGolfin omistamien kenttien yhdistysten 
kanssa. 
Parantaa ns Peuramaa henkeä ja saada uusia jäseniä mukaan seu-
ran toimintaan. 
Parantaa tiedottamista seuran jäsenille. 
 
 

 
Toimintasuunnitelma 
vuodelle 2023 
 

 
Seuran toiminta ja sen kehittäminen nojaa vahvasti toimikuntiin ja 
niiden aktiivijäsenten panokseen. Vuonna 2022 kilpailutoiminnassa 
saavutettiin upeita tuloksia. Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2023 yh-
dessä Rikun ja Antin kanssa ja edelleen kehittää valmennus- ja kil-
pailutoimintaa. Kauden 2023 talviharjoittelussa hyödynnetään klubi-
talolla olevia harjoitusmahdollisuuksia. 
 
Valmennustoimikunta keskittyy jatkossa edustus- ja kilpapelaajien 
toimintaan. Kilpailutoimikunta keskittyy kilpailu- ja muiden tapahtu-
mien järjestämiseen entistä laajemmalle osallistujajoukolle. 
Haastaja- ja harrastepelaajien valmennustoimintaa kehitetään jat-
kossa juniori-, nais-, mid- ja sennutoimikunnissa yhteisesti sovittujen 
mallien pohjalta. 
 
Taloudellisesti seura tavoittelee nollatulosta. Jäsenmaksutuotot vas-
taavat reilua 2/3 seuran tulovirrasta, joten taloudellisesti suurimmat 
riskit liittyvät jäsenmäärän kehitykseen. Vuonna 2022 jäsenmäärä 
väheni n 350 hengellä. Vuoden 2023 jäsenmäärä tavoite on vuoden 
2022 tasolla eikä siihen haeta kasvua. Budjetissa varaudutaan jopa 
pieneen jäsenmäärän vähenemiseen. Jäsenmaksut ehdotetaan pi-
dettäväksi ennallaan. Yksittäisistä kulueristä suurimmat ovat SGL:lle 
maksettavat jäsenmaksut sekä PGH Oy:lle maksettava hallintopal-
velumaksu. Toiminnallisesti suurimmat taloudelliset panostukset tul-
laan kohdistamaan juniori- ja edustuspelaajien toimintaan. 
 



 
Selvitetään eri yhteistyömalleja Ry:n ja Oy:n välillä, jotta Peuramaa 
koetaan entistä yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi.  
 
Olemme aloittaneet erilaisten yhteistyömallien kartoituksen GoGolfin 
omistamien muiden kenttien yhdistysten kanssa (Hills ja Kurk). 
Työ on aloitettu ja sitä on tarkoitus jatkaa.  
Tavoitteena kartoittaa ja kehittää yhteistyötä seurojen ja toimikuntien 
välillä. 
 

 

 

 

 

 

 

TOIMIKUNTA: Naistoimikunta 

 
Toimikunnan jäsenet: Leena Nordman (ladykapteeni), Sari Karesvuori, Tuula Salmisalo-Lind-
ström,  
Maria Arrano de Kivikko, Leena Sirkiä, Piia Laaksonen, Erja Hazley ja Virpi Ikonen  
 
 
Toimikunnan toimin-
nan kuvaus 
  

Peuramaan naistoimikunta järjestaä ̈erilaisia tapahtumia ja 
kilpailuja naisgolfareille. Tehtav̈änämme on edistaä̈ Peura-
maan naispelaajien viihtyvyytta ̈seurassamme ja luoda 
hyvaä ̈yhteishenkea.̈ Haluamme olla aktiivinen ja helposti 
laḧestyttäva ̈toimikunta, joka kehittäa ̈seuramme naisjas̈en-
ten yhteisol̈lisyyttä tarjoamalla golfiin liittyväa ̈tekemistä ta-
soitukseen ja ikaä̈n katsomatta lap̈i kauden. Jar̈jestämälla ̈
omia kilpailuja ja seuraotteluita yhteistyöseurojen kanssa 
tarjoamme naisjas̈enille mahdollisuuden pelitasoituksen 
yllap̈itoon ja pyrimme samalla madaltamaan osallistumis-
kynnysta ̈yleisiin golfkilpailuihin. 

 



 
 
Toimikunnan tavoitteet 
vuodelle 2023 
  

Peuramaan naistoimikunnan tavoitteena on jar̈jestaä ̈moni-
puolisia tapahtumia kaikille naisjas̈enille. Lisak̈si haluamme 
kehittaä ̈naisjas̈enten pelitaitoja, saä̈ntötuntemusta ja lisaẗa ̈
sita ̈kautta peli-iloa. Rohkaisemme kaiken tasoisia pelaajia 
osallistumaan tapahtumiimme ja kilpailuihimme seka ̈seuran 
toimintaan. 

 
 
Toimintasuunnitelma 
vuodelle 2023 
 

 

Toimintasuunnitelma pohjautuu ry:n tavoitteisiin, naisjas̈en-
ten toiveisiin sekä hyvak̈si havaittuihin toimintamalleihin. 
Kausi alkaa naisten avajaistapahtumalla huhti-toukokuussa. 
Avajaisissa perehdymme tänä vuonna erityisesti golfin 
sääntömuutoksiin. Tulevalla kaudella järjestam̈me jo 12. 
kerran FOF- kuukausikisan, jossa on viisi osakilpailua. Kau-
den aikana voi halutessaan ottaa osaa Ecletic- ja Birkkuki-
soihin seka ̈tulla mukaan seuraotteluihin Ringsiden ja Lohjan 
leidien kanssa. Lisak̈si tarjoamme pienimuotoisempia kisa-
iluja, ohjelmaa naisten sunnuntaina seka ̈kannustamme 
osallistumaan opetusta järjestav̈än GoGolfin kursseille/tun-
neille. Aiempien vuosien tapaan järjestämme myös oma-
kustanteisen retken jollekin muulle kentälle. Uusille jas̈enille 
ja aloittelijoille naistoimikunta tarjoaa muun toiminnan lisak̈si 
tutustumiskierroksia Pikku Peuralla. Kauden lopulla ko-
koamme leidit vielä yhteen päättäjäistilaisuuden merkeissä. 

 
 
Muuta huomioitavaa/ 
tiedotettavaa 
 

 

 

 
 
 



 
 
TOIMIKUNTA: Valmennustoimikunta 
 
Toimikunnan jäsenet: Riku Soravuo, Antti Vaalas ja Juhani Karlsson 
 
 
Toimikunnan toimin-
nan kuvaus 
 

 
Valmennustoimikunta keskittyy Peuramaan edustus- ja kilpapelaa-
jien harjoitus- ja kilpailutoiminnan tukemiseen. Tehtävänä on kehit-
tää ja toteuttaa Peuramaan kilpapelaajien tarpeisiin sopivia harjoitus-
tapahtumia sekä yhdessä Riku Soravuon ja Antti Vaalaksen kanssa 
kehittää toimintamalleja, jotka tukevat pelaajien kehittymistä sekä kil-
pailumenestystä SGL:n kilpailuissa. 
 

 
Toimikunnan tavoit-
teet vuodelle 2023 
 

 
Valmennustoimikunnan toiminta tähtää siihen, että Peuramaan kilpa-
pelaajat pärjäävät eri ikäluokkien kansallisilla pääkiertueilla tulokselli-
sesti hyvin. Lisäksi tavoitteena on osallistua vahvoilla ryhmillä eri ikä-
kausien joukkue-SM:iin. Tavoite on lähettää kaikkiin sarjoihin jouk-
kue ja sijoittua keskiarvollisesti paremmin kuin edellisenä vuotena. 
Pyrimme kasvattamaan kansallisilla kiertueilla pelaavien pelaajien 
määrää 1 pelaajalla per sarja. Pyrimme siihen, että pelaajat tulevat 
edustamaan seuraa yhtenäisellä ilmeellä kaudella 2023. Valmentajat 
tulevat olemaan mukana joukkue -SM kisoihin  valmentautumisessa. 
 

 
Toimintasuunnitelma 
vuodelle 2023 
 

 
Team Forza PGH harjoitusryhmä jatkaa toimintaansa. Ryhmään on 
kutsuttu seuran parhaimmat ja aktiivisimmat kilpailijat. Ryhmä har-
joittelee talvella ohjatusti 1,5h ja omatoimisesti. Harjoittelu tapahtuu 
Peuramaalle rakennettavissa omissa harjoitustiloissa talven aikana. 
Kesällä harjoittelemme ryhmänä 2h viikossa. 
Lisäksi pyrimme aktivoimaan senioreiden ja naisten harjoitusryhmiä. 
 
 

 
Muuta huomioitavaa/ 
tiedotettavaa 

 
Riku Soravuo tulee olemaan aktiivisessa roolissa valmennuksen ja 
kilpailemisen suunnittelussa sekä toteutuksessa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

TOIMIKUNTA: Kilpailutoimikunta  

 
Toimikunnan jäsenet: Juhani Karlsson, Riku Soravuo, Jarkko Karesvuori 
 

 
Toimikunnan toimin-
nan kuvaus 
 

 
Toimikunnan tehtävänä on järjestää erilaista toimintaa Peuramaa 
Golfin jäsenille. Aktiviteetit painottuvat erilaisten kilpailujen järjestä-
miseen, mutta toimikunnan vastuulla on myös muiden jäsenille koh-
dennettujen aktiviteettien organisointi.  
  

 
Toimikunnan tavoit-
teet vuodelle 2023 
 

 
Toimikunnan tavoitteena kaudella 2023 on jatkaa monipuolisen ja 
aktiivisen kilpailutoiminnan kehittämistä. Tarkoitus on, että toimintaa 
tuotetaan sekä aktiivisesti kilpaileville pelaajille että harrastepelaa-
jille.  
 
Kilpailutoiminnan tarkoituksena on auttaa aktiivipelaajia saamaan 
mahdollisimman paljon kilpailukokemusta. Harrastepelaajille pää-
paino on yhteisöllisyydessä ja positiivisten kilpailuelämysten saavut-
tamisessa. 
 

 
Toimintasuunnitelma 
vuodelle 2023 
 

 
Tulevalla kaudella pelataan edelleen viikkokisoja. Lisäksi pelataan 
eri ikäryhmien kisoja, seuran mestaruuskisat ja reikäpelejä yms. 
Kauden alkuun ja loppuun järjestetään vain seuran jäsenille tarkoi-
tettu yhteiskilpailu Peuramaa hengessä. Kilpailukalenteri tarkentuu 
kevättalvella. 
 

 
Muuta huomioitavaa/ 
tiedotettavaa 
 

 
Toimikunta tekee yhteistyötä eri toimikuntien kanssa kilpailukalente-
rin kokoamisessa ja eri ikäryhmille järjestettävissä kilpailuissa. Ikä-
ryhmien ja lady-golfin kilpailujen järjestelyvastuu kuuluu kuitenkin ko. 
toimikunnalle. 
 

 

 

 

 

 



 
 

TOIMIKUNTA: Sääntö -ja tasoitustoimikunta 
 
Toimikunnan jäsenet: Mika Pirhonen, Tuomas Portaankorva, Harri Kähönen, Leena Nord-
man 
 
 
Toimikunnan toimin-
nan kuvaus 
 

 
Toimikunta pitää yllä ja kehittää Peuramaa Golfin paikallissääntöjä, 
kannustaa jäseniä osallistumaan tuomaritoimintaan sekä pyrkii 
edistämään seuran jäsenten sääntötuntemusta. Yhdessä 
kenttähenkilökunnan kanssa huolehditaan kenttien rajojen ja muiden 
merkintöjen asianmukaisuudesta. Toimikunta voi myös tarkistaa 
seuran jäsenen tasoituksen tämän perustellusta pyynnöstä. 
 

 
Toimikunnan tavoit-
teet vuodelle 2023 
 

 
Lisätä jäsenten keskuudessa sääntötuntemusta. 

 
Toimintasuunnitelma 
vuodelle 2023 
 

 
Järjestetään jäsenistölle ja pelioikeutetuille sääntöjä ja kentillämme 
pelaamista koskevia opastustilaisuuksia. 
Tiedotetaan sääntö- ja tasoitusasioista seuran nettisivuilla ja muissa 
sopivissa tilaisuuksissa. 
 

 
Muuta huomioitavaa/ 
tiedotettavaa 
 

 
 
 

 
 
TOIMIKUNTA: Midit 
 
Toimikunnan jäsenet: Arttu Hirvonen  
 
 
Toimikunnan toimin-
nan kuvaus 
 

 
Peuramaan midit on suunnattu Peuramaan yli 25-vuotiaille, kilpailu-
henkisille golfareille. Mid-jäsenet ovat nykyisiä kilpapelaajia, aktii-
viuransa lopettaneita pelureita ja muuten kilpagolfista kiinnostuneita 
Peuramaalaisia tasosta ja tasoituksesta riippumatta. Midien toimin-
taan otetaan kaudella 2022 mukaan myös tätä nuoremmat Team 
Forza PGH pelaajat, he eivät kuitenkaan ole mukana rankingissa.  
 
Toimikunta pyrkii tukemaan jäseniään Mid-touria ja Midien SM-kilpai-
luja varten, yhdessä muiden toimikuntien kanssa. Mideille järjeste-
tään kilpailuja sekä ohjattuja harjoituksia, ja kannustetaan toimikun-
nan jäseniä treenaamaan itsenäisesti ja kehittymään pelaajana. 
 



 
 
Toimikunnan tavoit-
teet vuodelle 2023 
 

 
Mid-toimikunnan tavoitteena on rohkaista uusia Mid-ikäisiä pelaajia 
toimintaan mukaan ja osallistumaan järjestettäviin kilpailuihin ja ta-
pahtumiin. Jatketaan aktiivisesti naisjäsenten rohkaisua kilpagolfin 
pariin. 
 
Tavoitteena järjestää Midien yhteismatka alkukesästä 2023 edellisen 
vuoden tapaan.  
 
Uutena tavoitteena on aktivoida midien seurayhteistyötä alueen mui-
den seurojen midien kanssa. 
 
 

 
Toimintasuunnitelma 
vuodelle 2023 
 

 
Toimikunta järjestää omia kilpailusarjoja sekä muita tapahtumia ja 
tekee yhteistyötä eri toimikuntien kanssa. Kilpailukalenteri laaditaan 
keväällä 2022. Järjestetään jäsenille ainakin seuraavat kilpailut: 

• Viikkokilpailusarja - Midi Kurko 
• Mestaruuskisat 
• Reikäpelit 

 
Lisäksi pyritään järjestämään talven aikana TrackMan-kisoja. Lisäksi 
järjestetään muita kilpailuja jäsenten toiveiden mukaan ja kannuste-
taan jäseniä osallistumaan seuran muihin kilpailuihin. 
  
Aktivoidaan seuran mid-ikäisiä jäseniä liittymään toimikunnan jäse-
niksi. 
  
Tiedottamiseen käytetään tarpeen mukaan seuran nettisivuja ja Fa-
cebook-sivuja ja sähköpostia. Jäsenillä on myös aktiivinen  
viestiryhmä Whatsapp-viestisovelluksessa. 
 

 
Muuta huomioitavaa/ 
tiedotettavaa 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TOIMIKUNTA: Seniorit 
 
Toimikunnan jäsenet: Jarkko Karesvuori, Ulla-Maija Haapakangas, Antti Kettunen,  
Pekka Arpikari, Harri Salmivaara 
 
 
Toimikunnan toimin-
nan kuvaus 
 

 
Senioritoimikunta järjestää tapahtumia Peuramaa Golfin seniorijäse-
nille. 
 

 
Toimikunnan tavoit-
teet vuodelle 2023 
 

 
Senioreiden aktivoiminen kilpailuihin, kuten kk-kilpailusarja, mesta-
ruuskilpailut ja seuraottelut. UAS reikäpelisarjan otteluihin kilpailuky-
kyiset joukkueet, jolla mahdollisuuksia etenemiseen pudotuspeleihin. 
Aktivoidaan senioreita kehittämään pelitaitojaan.  
 
 
 

Toimintasuunnitelma 
vuodelle 2023 
 

 
Seuran kilpailukalenteri suunnitellaan keväällä ja seuraotteluiden ai-
kataulu sovitaan kauden aikana.  Suunnitelmissa seuraavat kilpailut: 

1. Kk-kilpailusarja ja kauden päätös 
2. Vitosen kisat 
3. Uudenmaan Alueen Reikäpelisarja 
4. Seuraottelut 

- Kolmen seuran ottelu (PGH, StLG, SHG). 
- Keimola 
- Kurk 

5. Senior mestaruuskilpailut 
6. Senior reikäpelisarja 

 
Aktivoidaan seuran seniori-ikäisiä jäseniä osallistumaan Kk-kilpaili-
sarjaan. 
 
Senioreiden harjoittelumahdollisuuksia suunnitellaan yhdessä seu-
ran valmentajien kanssa. 
 
Kk-kilpailusarjan tiedottamiseen perustettu WhatsApp -ryhmä, jonka 
kautta saadaan ajankohtaista tietoa pelaajille. 
 

 
Muuta huomioitavaa/ 
tiedotettavaa 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
TOIMIKUNTA: Junioritoimikunta 
 
Toimikunnan jäsenet: Riku Soravuo 
 
 
 
Toimikunnan toimin-
nan kuvaus 
 

 
Junioritoimikunta järjestää valmennusta Pron johdolla ja tukee 
Peuramaa Golfin junioreita golfin aktiivisen harjoittelun pariin. Lisäksi 
toimikunta kannustaa uusia junioreja matalan kynnyksen treeneihin 
kesällä kerran viikossa. 
 

 
Toimikunnan tavoit-
teet vuodelle 2023 
 

 
Tavoitteena on aktiivisesti kasvattaa junioreiden määrää ja tehdä 
Peuramaan juniorikoulusta edullinen, laadukas ja vetovoimainen. 

 
Toimintasuunnitelma 
vuodelle 2023 
 

 
Junioritoimikunta osallistuu junioreiden valmennuksen ja  
Kilpailuihin osallitumisen tukemiseen. 
-Junioritoimikunta järjestää junioreiden seuranmestaruuskilpailut 
-Junioritoimikunta järjestää matalan kynnyksen golf-opetusta 
-Junioritoimikunta järjestää kesäleirin 
-Junioritoimikunta tekee yhteistyön muiden GoGolf seurojen kanssa. 
 

 
Muuta huomioitavaa/ 
tiedotettavaa 
 

 
Kaikki kehittämisideat ja vapaaehtoisapu otetaan kiitollisena vas-
taan. 
 

 


