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Toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2018

– Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2017



Toimintasuunnitelma 2018
- Yleistä

• Jäsenistön aktivointi ja pelaamisen kehittyminen
– Harjoittelun tukemista ryhmissä –vuonna 2017 aloitettua, hyvän 

palautteen saanutta klinikkaopetusta jatketaan
– Pron näkyvyyttä seuran tilaisuuksissa lisätään entisestään

• Omien ja vieraspelaajien viihtyvyyden parantaminen
– Pelaaja Ensin kyselyn palautteen pohjalta viihtyvyyteen liittyvien asioiden 

korjaaminen
– Uusien viihtyvyyttä lisäävien asioiden miettiminen ja kokeilu
– Klubitapahtumia ja pelimatkoja kehitetään hyvän palautteen mukaisesti

• Kentän kehitysehdotusten toteuttaminen suunnitelmallisesti
– Pelaajakyselyn palautteen pohjalta laaditaan vuoden 2018 hallituksessa 

kehittämissuunnitelma, jossa positiivisia asioita edelleen parannetaan ja 
kehitettävät asiat priorisoidaan ja toteutetaan yhdessä yhtiön kanssa

• Junioritoiminnan hyvään kehitykseen panostaminen
– Panostamista sitoutuneisiin Junioreihin jatketaan 
– Junioritoiminnan toiminnan virkistymistä tuetaan



Toimintasuunnitelma 2018
- Kapteenit

Tehtävät
• Kannustaa ja olla erityisesti uusien pelaajien tukena, tehdä seura ja sen jäsenet 
tutuiksi
• Luoda yhdessä klubimestarin ja muiden toimikuntien kanssa tapahtumia omalla 
kentällä, jotka omiaan ovat lisäämään yhteenkuuluvuutta ja me henkeä.
• Valvoa ja seurata, että seurassa ja kentällä noudatetaan hyvää golf etikettiä, joka ei 
kuitenkaan ole liian ”ryppyotsaista”. Kaikille on tilaa ja kaikkien tulee voida nauttia 
lajista.

Tavoitteet
• Vuonna 2018 kapteenit ja klubitoimikunta suunnittelevat seuran yhteiset tilaisuudet 
yhdessä. 
• Vuonna 2018 pyritään jatkamaan ”Preseident’s Special” –tyyppisten lyhempien 
erikoiskilpailujen tai vastaavien viihteellisempien kilpailujen järjestämistä mallia 
1/kuukausi (touko, kesä, heinä, elo, syys)



Toimintasuunnitelma 2018
- Klubitoimikunta

Tehtävä
• Klubitoiminta luo hyvää yhteishenkeä järjestämällä kaikille yhteisiä tapahtumia ja  helpottaa 
uusien jäsenien tutustumista seuran muihin pelaajiin 
• Klubitoimikuntaan pyritään saamaan lisää henkilöitä, jotka voisivat olla mukana ideoimassa ja 
järjestämässä seuran tapahtumia
• Suunnitella ja järjestää seuran mestaruuskilpailut

Tavoitteet  
• Tehdä Porvoo Golfin toimintaa ja tilaisuuksia tutuiksi seuran uusille jäsenille ja golfin 
aloittaneille 
• Järjestää pienempimuotoisia kilpailuja, yhteisiä seuran tilaisuuksia ja klubimatkoja pelikauden 
aikana

Toiminta
• Vuonna 2018 klubitoimikunnan alustavasti suunnitellut tapahtumat ovat

– Kauden avajaistalkoot ja päättäjäisjuhlat
– Klubitoimikunnan kilpailut (avajais- ja päätöskilpailu, 2-3 muuta kilpailua)
– 2-3 klubimatkaa kotimaassa ja/tai ulkomailla
– 36+ tasoituksella pelaavien peli-iltoja ja golfetiketin kertausta



Toimintasuunnitelma 2018
- Junioritoiminta

TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Tavoite on vahvistaa junioritoimikunnan työskentelyä uusilla toimijoilla ja uusilla ideoilla.

Yleiset tavoitteet
• Junioripelaajien kehityksen vahvistaminen. 
• Saada lisää kilpapelaajia liiton alaisiin tapahtumiin.
• Menestyminen liiton alaisissa kilpailuissa.
• Uusien junioripelaajien harrastus- ja kilpamahdollisuuksien lisääminen.
• Uusien junioritapahtumien kehittäminen.
• Tavoitteena saada uusia kilpailevia junioreita lähivuosien aikana.  
• Koululaisten innostaminen golfiin Draivia Kouluun projektin myötä

TAPAHTUMAT 2018 Kilpajunnut ja harrastajat
• Harrastajien määrän lisääminen ”ota kaveri mukaan kokeilemaan” teemalla.
• Talviharjoittelu niin tekniikan kuin myös fysiikan osalta ( 1 + 1 krt/vko).
• Kesällä ohjattua harjoittelua aloittelijjat/harrastelijat 1x viikossa.
• Kilpapelaajat 2 x lyöntiharjoitukset / vk + 2 x kuukaudessa peliharjoitukset
• Osallistuminen liiton alaisiin kilpailuihin, eli Finnair Junior Tour, Aluetour sekä Tsemppitour.
• Osallistuminen seuran mestaruuskisoihin sekä muihin tapahtumiin 

Aloittelijat
• Järjestää mahdollisuuden uusille pelaajille päästä mukaan toimintaan sekä vahvistamaan pelitaitoja.
• Tutustuminen kilpailutoimintaan omien kuukausikilpailun merkeissä
• Aloittaa yhteistyön lähiseurojen aloittelevien junioreiden kanssa yhteisten 

kilpailujen avulla.



PBG:n naistoimikunta 2018:
– Jaana Tiura (puheenjohtaja)
– Päivi Savolainen (ladykapteeni)
– Nina Hyrylä (jäsen)
– Tina Jolkkonen (jäsen)
– Nina Samlihan (jäsen)
– Anna Väkeväinen (jäsen)

Tavoite:
• Aktivoida Porvoo Golfin naisjäseniä

järjestämällä erilaisia tapahtumia ja 
kilpailuja omalla kentällä, luoda
mahdollisuuksia kehittää omia
pelitaitojaan, madaltaa kynnystä aloittaa
golf sekä edistää yhteistyötä muiden
kenttien naistoimikuntien kanssa.

• Naistoimikunta edustaa seuraa Suomen 
Ladykapteenien tapaamisessa

Alustava suunnitelma kaudelle 2018
– Kauden avajaiset
– Äitienpäiväkisa
– Peli-illat ja golfiin tutustumispäivä

(Lady-sunnuntai)
– Lady Tour (Nevas-Vuosaari-

Kulloo-Porvoo)
– Seuravierailuja
– Suunnitelmissa on Ryder cup 

Paloheinä&Kulloon kanssa
– Naisten reikäpelit / tosimimmit

/birdiepuu / eclectic
– Naistenhaku-scramble
– Naisten päättäjäistapahtuma

• Tarkempi kauden suunnittelu 
käynnistyy alkuvuodesta 2018

Toimintasuunnitelma 2018
- Naistoimikunta



Toimintasuunnitelma 2018
- Miestoimikunta

• Miestoimikunnan koordinointivastuu on klubitoimikunnan 
vetäjällä

• Päätavoitteena aktivoida miesjäseniä harjoittelemaan ja mukaan 
seuratason kilpailuihin

• Miestoimikunnan tekniikkaleiri järjestetään vuonna 2017 
keväällä

• Tarkemman tason toimintasuunnitelma tehdään toimikunnan 
kokoonpanon varmistuttua tammi-helmikuussa



Toimintasuunnitelma 2018 
- Senioritoiminta 1/2

Toimikuntaa vetää Timo Kulomaa ja muut jäsenet nimetään myöhemmin.
•PBG:n senioreiden kesän 2018 toiminta tulee pääpiirteittäin noudattamaan perinteisiä 
piirteitä:
•Osallistutaan Uudenmaan alueen reikäpeliin
•Seuran senioreiden reikäpelimestaruus pelataan elokuussa. Siinä on vain yksi sarja, eli 
naiset ja miehet pelaavat samassa sarjassa käyttäen 75 % tasoitusta. Miehet pelaavat 
keltaisilta ja naiset punaiselta teeltä. 

•Senioreiden mestaruuskisojen kisajärjestelyt muiden mestaruuskisojen yhteydessä 
hoitaa kapteeni. 
•Seurojen väliset ystävyysottelut:

– Odotellaan Hirvihaaran kutsua tänä vuona heidän vieraakseen elo-syyskuun 
vaihteen tienoilla. 

– Seuraottelu Vig ó SGR ó PBG
– Seuraotteluista tiedotetaan myöhemmin asioiden selviämisen mukaan.



Toimintasuunnitelma 2018
- Senioritoiminta 2/2
• Perinteinen senioreiden kuukausikilpailu tultaneen miettimään uusiksi. Sponsoria ei 

toistaiseksi ole tiedossa. 
• Senioreittemme osallistumista SGS:n kilpailuihin 2018 suositellaan edelleen, ja hyvistä 

sijoituksista korvataan kilpailumaksut aiemmin lähetetyn sähköpostitiedotteen mukaisesti. 
Pyritään löytämään joukkueet sekä naisten että miesten joukkuekisaan.

• Niinä maanantaina, kun ei ole kuukausikilpailua, klo 9.00 jatkamme viime kesänä 
kohtuullisen suosion saaneita viikottaisia aamukisoja. Aamukisat on pelattu pistebogeynä
ja parhaat on palkittu ruhtinaallisin palkinnoin. Ei osallistumismaksua, mutta pelioikeus on 
oltava tai sitten greenfee. Halukkaat ovat saaneet 10 € (2018 maksua ei ole vielä 
ravintolasta vahvistettu) korvausta vastaan ennen kierrosta pullakahvit ja kierroksen 
jälkeen keittolounaan. 

• Proo Jani Oivanen vetää lauantaisin Borgå Gymnasiumilla jumppaa, johon on kaikki 
myös seniorit tervetulleita, kokotalven maksu 100 €.

• Talviharjoittelut pyörivät Janin ohjeistuksen mukaan.
• Myös kevään ja kesän viikottaiset harjoitusajat ja –ryhmät märittelee Pro. 
• Ryhmiin ilmoittautumiset tehdään netin kautta. 



PBG Budjetti 2018
Karkea taso

TULOT
Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksut 80750
Uusien jäsenten jäsenmaksut 5000
Juniorijäsenmaksut 5000
Pelioikeusvuokrat 2400
Harjoitus ja kilpailutuotot 4000
Avustukset 1000
Yhteistyökumppanit 1000

Sijoitus ja rahoitustoiminta
Tuotot
Korkotulot 500

Kulut
Yhtiövastikkeet golf-osakkeista 2100

Tuotot yhteensä 101750

MENOT
Varsinainen Toiminta
Seuratoiminnan kulut
Kenttävuokra 11000
Jäsenmaksut Golfliitolle 29450
Hallintopalkkio 17250
PBG koulun salivuokrat 1000
Viihtyvyysprojekti 5000
Pro/ harjoituskustannukset 7500
Toimikuntien kulut 18000

Yhteensä 89200

Hallinnon kulut
Postikulut 1000
ICT kulut 5000
Mainoskulut 1000
Kokous- ja neuvottelukulut 2000
Kirjanpito ja tilintarkastus 1500
Rahaliikenne ja vakuutukset 500
Jäsentiedotus 2000

Yhteensä 13000

Menot yhteensä 102200
Tilikauden tulos -450

Toimikuntien Budjetit
Junioritoimikunta
Seuran tuki 4500

Senioritoimikunta
Seuran tuki 1500

Naistoimikunta
Seuran tuki 3000

Miestoimikunta
Seuran tuki 2000

Klubitoiminta
Seuran tuki 7000

Yhteensä 18000



Jäsenmaksut 2018
Hallituksen esitys:

– Aikuiset 85 euroa
– Juniorit 50 euroa
– Uusien jäsenten 

jäsenmaksu 50 euroa
– Ei liittymismaksua 

PBG	Klubijäsenmaksua ei jatketa vuonna

Uusille Porvoo Golfin jäsenille 1.	vuoden
jäsenmaksuksi ehdotetaan 50	Euroa

Uusien jäsenten jäsenmaksu pyritään liittämään
aina yhtiön pelioikeuspakettiin ja	esim
alkeiskurssiin tai	seuran klinikkapakettiin.	Tämän
avulla pyrimme antamaa golfharrastuksen
aloittaville ja	muille PBG:n uusille jäsenille hyvät
lähtökohdat pelata ja	kehittyä Porvoo Golfissa.

1.	vuoden jäsenmaksualennus koskee vain	uusia
jäseniä,	eli sellaisia,	jotka tulevat ensimmäistä
kertaa seuran jäseniksi.



Hallituksen esitys 2018 hallituksen jäseniksi
Hallituksen kierto 2018/ erovuoroiset: 
• Puheenjohtaja Sami von Wehrt 
• Hallituksen jäsenet: sihteeri Jari Toivonen, klubitoimikunta Jaana Tiura, naistoimikunta 

Katri Kalsta

Jatkavat 2018
• Dick Bärlund, kapteeni
• Päivi Savolainen naiskapteeni 
• Petri Mäkelä, junioritoimikunta
• Timo Kulomaa, senioritoimikunta

Puheenjohtajaehdokas
• Sami von Wehrt

Toimikuntien ehdotukset hallituksen jäseniksi
• Jaana Tiura, naistoimikunta
• Thomas Lemberg, klubitoimikunta
• Sihteeriä ei valita erikseen, vaan hallitus valitsee sihteerin keskuudestaan



Tilintarkastajien valinta 2018

Hallituksen esitys:

– Jatketaan nykyistä tilintarkastusyhteistyötä
• Tilintarkastaja KHT Timo Helle ja varalla KHT 

Timo Matilainen


