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1. Toteuttajan nimi 
 

Imatran Golf ry 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 
 

Lisää Lyöntejä. Hankenumero 157775 

3. Yhteenveto hankkeesta 
 

Lisää Lyöntejä on Imatran Golf ry:n yleishyödyllinen kehittämishanke.  

Golfista on tullut koko kansan peli, mutta se tarvitsee vielä uudistamista ja monipuolistamista, 

jotta jokaisella olisi matala kynnys tutustua lajiin ja kokea sen vaikutukset hyvinvointiin ja 

terveyteen. Imatran Golf on alueen suuri liikuttaja ja omaa paljon potentiaalia kasvaa vieläkin 

merkittävämmäksi. Tätä ei moni vielä ollut tiedostanut, mutta hankkeen myötä asiaa haluttiin 

muuttaa.    

Kentällä kierrettiin vuonna 2020 yli 22.000 kierrosta. Yhden kierroksen pituus on noin 10 

kilometriä, joten kentällä käveltiin yli 220.000 kilometriä. Golfpelillä on useita tunnistettuja 

hyötyjä terveyteen. Erityisesti yli 60-vuotiaiden golffareiden tasapaino ja lihaskunto paranee 

pelaamisen myötä. Golfkentällä sattuu harvoin loukkaantumisia ja golfiin kuuluu hyvien 

käytöstapojen vaaliminen. Golf kasvattaa lapsista vastuullisia, rehellisiä ja kohteliaita 

yhteiskunnan kansalaisia. Golfliiton teettämän tutkimuksen mukaan golffarit elävät muuta 

väestöä pidempään. 

Golfista on paljon vääristyneitä oletuksia. Viimeaikaiset muutokset ja omistajavaihdokset 

golfkenttään liittyen luovat hyvän pohjan ihmisten mielikuvien korjaamiselle. Aikaisemmin 

kentän maa-alueen ja rakennukset omisti iso pörssiyhtiö, nyt omistajana on Imatran kaupunki. 

Hankkeen avulla voidaan lajia tuoda laajasti esille eri kohderyhmille ja ihmisille tarjoutuu 

monipuolisempia harrastusmahdollisuuksia. Golf sopii kaikille ja golf on avointa kaikille.  

  

Hankkeen ensisijainen tarkoitus oli   

• Edistää lasten ja nuorten liikkumista.  

• Lisätä keski-ikäisten ja iäkkäiden ihmisten hyvinvointia liikunnan avulla.  

• Kasvattaa lajin elinvoimaa Imatralla ja erityisesti laajentaa toimintaa lähialueille 

(Ruokolahti, Parikkala ja Rautjärvi)  

• Tuoda esille golfpelin terveysvaikutukset ja edistää hyvinvoinnin kehittämistä erityisesti 

vanhemmille ikäryhmille yhdessä kaupungin liikuntatoimen ja EKLUn kanssa.  

• Rakentaa yhteistyötä eri yhdistysten ja eri lajien kanssa (golf sekä muut alueen 

urheiluseurat, kuten keilaus ja frisbeegolf (molempien toiminta on seuralle jo tuttua)  

• Kehittää golfkentän alueen monipuolista käyttöä ja kartoittaa mitä muita lajeja kuin golf, 

kentän alueella olisi mahdollista harrastaa ja samalla hyödyntää paremmin kenttäalueen 

hiljaiset ajankohdat yleishyödylliseen tarkoitukseen. Esimerkiksi futisgolf, frisbeegolf, 

ulkokuntosali jne.  

• Vastuullisuusohjelman luominen seuraan.  

 

Hankkeeseen palkattiin hankevetäjä vastaamaan kokonaisuudesta. Hankkeen vetäjäksi valittiin 

20 vuoden kokemuksen golfalalta eri tehtävistä omaava ammattivalmentaja Mika Sormunen. 
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Hankevetäjän ja johtoryhmän lisäksi hankkeen tapahtumien ja tavoitteiden toteuttamiseen 

osallistui iso joukko seuran aktiivisia vapaaehtoisia talkootyön muodossa. 

 

Hankkeen aikana 2021–2022 kokeiltiin erilaisia keinoja tavoittaa paikallisia sekä lähialueen 

asukkaita ja houkutella heitä lajin pariin. Tilaisuuksissa ja tapahtumissa tuotiin esille golfin 

terveysvaikutuksia (Pelaa golfia ja elä 5 vuota pidempään) sekä pyrittiin murtamaan lajiin 

edelleen kuuluvia ennakkoluuloja. Pääasialliseksi vaikutuskanavaksi valikoitui kentällä tehtävät 

lajiesittelyt- ja kokeilut, erilaisissa liikuntatapahtumissa tehtävät lajiesittelyt- ja kokeilut sekä 

jalkautuminen koulumaailmaan ”Draivia Kouluun!” – ohjelman avulla. Lisäksi haluttiin tuoda 

esille seuran ”Miun tapa pelata” – konseptia, jossa pelaamisen ja harjoittelun eri muotoja esiteltiin 

ja rohkaistiin ihmisiä pelaamaan ja kokeilemaan lajia juuri itse parhaaksi katsomallaan tavalla, 

eikä ainoastaan perinteisillä tavoilla, jotta jokainen saisi lajista maksimaalisen ilon ja hyödyn 

itselleen. 

 

Yhtenä tärkeimpänä toimenpiteenä oli myös viestiä kaikkien olevan tervetulleita harrastuksen ja 

lajin pariin iästä tai taustasta riippumatta. Ihmisiä rohkaistiin tulemaan kentälle matalalla 

kynnyksellä eri tutustumistapahtuminen muodossa. 

  

4. Raportti 
 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

 

Hankkeen tavoitteena on lisätä eri ikäisten ihmisten hyvinvointia liikunnan avulla. Hankkeen voi 

tiivistää lauseeseen “Pelaa golfia ja elä viisi vuotta pidempään”. Hankkeen jälkeen golfpeli on 

laajemmin tunnettu ympärivuotinen harrastusmuoto ja erityisesti sen vaikutukset hyvinvointiin 

tiedostetaan. Seuran toiminnan laajentuminen ja tulojen lisäämisen myötä palkatun henkilön 

jatkaminen seuran toiminnassa on mahdollista myös hankkeen jälkeen. Golfkenttää on kehitetty 

ja siellä pystyy harrastamaan muutakin kuin golfia, jolloin kentällä liikkuu aikaisempaa enemmän 

myös ei golfia pelaavia ihmisiä. 

Järjestetään 

- Vuonna 2021 300 lapselle ja 100 aikuiselle mahdollisuus kokeilla lajia 

- Vuonna 2022 700 lapselle ja 300 aikuiselle mahdollisuus kokeilla lajia 

Kehitetään ja otetaan käyttöön 

- ”Pelaa golfia ja elä viisi vuotta pidempään” – hyvinvointikonsepti 

- ”Miun tapa pelata” – konsepti 

Luodaan ja rakennetaan 

- Yksi uusi yhteistyökuvio, joka turvaa uuden toiminnan jatkuvuuden 

Järjestetään iltapäiväkerhotoimintaa Imatralla ja Ruokolahdella 

- Vuonna 2021 neljä kerhoa, johon osallistuu 40 lasta 

- Vuonna 2022 kahdeksan kerhoa, joihin osallistuu 80 lasta 

Kehitetään koulugolfia 

- Vuonna 2021 kahdella koululla (Imatra ja Ruokolahti) 

- Vuonna 2022 neljällä koululla (Imatra, Parikkala ja Rautjärvi) 
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Koulutetaan 

- Vuonna 2021 neljä liikunnanopettajaa 

- Vuonna 2022 kahdeksan liikunnanopettajaa 

Laaditaan 

- Kenttäalueen kehittämissuunnitelma 

- Vastuullisuusohjelma 
 

4.2 Toteutus 

 

4.2.1 Toimenpiteet 

 

Maaliskuu – Syyskuu 2021 

 

Maaliskuu 2021 

Seuran hakemus Leader – hankkeen ”Lisää Lyöntejä – osalta hyväksyttiin 

maaliskuussa, jonka jälkeen aloitettiin hakumenettely hankevetäjän palkkaamiseksi. 

Huhtikuu 2021 

Hankevetäjän paikkaa haki useampi henkilö, joista haastateltiin potentiaalisimmat 

seuran Leader – työryhmän toimesta. Mukana haastatteluissa oli myös seuran 

hallituksen jäseniä. 

Toukokuu 2021 

Hankevetäjäksi valittiin haastattelujen perusteella Mika Sormunen, joka aloitti työt 

11.5.2021. Alkuun Mika perehdytettiin hankkeeseen ja suunniteltiin yhdessä toimia 

hankkeen läpiviemiseksi. Alkuun päätettiin panostaa koululaisten lajikokeiluiden kautta 

tapahtuvaan lajin ja golfkenttäalueen esittelyyn sekä maakunnissa (Ruokolahti, 

Parikkala, Rautjärvi) järjestettäviin lajikokeiluihin. Ennen kesälomien alkua kentällä 

kävikin yhteensä 216 koululaista kokeilemassa golfia. Järjestettiin myös lapsille 

suunnattu alkeiskurssi, johon osallistui 4 lasta. 

Kesäkuu 2021 

Yläkoululaisille suunnattu golfkurssi keräsi lajista kiinnostuneita nuoria yhteensä 3kpl. 

Hankevetäjä kävi esittelemässä hanketta Ruokolahdella ja Parikkalassa, jossa sovittiin, 

että järjestetään kuntien urheilukentillä mahdollisuus lajikokeiluun. Myös Imatran 

liikuntatoimelle käytiin esittelemässä hanketta. 
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Heinäkuu 2021 

Heinäkuussa pystyttiin järjestämään vain yksi tapahtuma Ruokolahdella. 

Elokuu 2021 

Elokuulle sovittuja tapahtumia jouduttiin perumaan pahenevan Covid-19 – epidemian 

vuoksi. Lajiesittelyt Ruokolahdella ja Parikkalassa pystyttiin kuitenkin järjestämään. 

Kentällä kävi myös opiskelijoita tutustumassa lajiin. 

Syyskuu 2021 

Imatran kaupungin liikuntatoimen kanssa yhdessä järjestetyissä lajikokeiluissa kävi 

nuoria kentällä tutustumassa toimintaan ja hankkeeseen. Myös yläkoulu- ja 

ammattikouluopiskelijoille järjestettiin kentällä mahdollisuus kokeilla lajia. 

Lisäksi 

Raportointijakson aikana eri tapahtumissa lajia kävi kokeilemassa hankevetäjän 

johdolla 322 uutta potentiaalista golffaria. Tämän lisäksi hankevetäjä esitteli ja puhui 

hankkeesta lukemattomien muiden ihmisten kanssa. Hankevetäjä suunnitteli koko 

raportointijakson ajan yhdessä seuran hallituksen kanssa uusia mahdollisia keinoja lajin 

tunnettavuuden lisäämiseksi. Tälle raportointijaksolle keinot eivät vielä ehtineet, 

johtuen pahentuneesta Covid-19 – tilanteesta ja kauden ”kesken” loppumisesta. Kesän 

aikana järjestettiin myös kaikille avoimia lajikokeiluita touko – elokuussa. Myös toimet 

lajin terveysvaikutusten tuomiseksi useamman pelaajan saataville aloitettiin, 

varsinaisen toiminnan alkaessa kuitenkin vasta raportointijakson päätyttyä. Uusia 

keinoja ja ideoita kehitetään tulevan talven aikana, jotta päästään keväällä kelien 

parantuessa täydellä vauhdilla liikenteeseen. 

Lokakuu – Joulukuu 2021 

 

Lokakuu 2021 

Koululaisia kävi rangella kokeilemassa golfia hankevetäjän johdolla. Hankevetäjä 

kirjoitti ja valmisteli ensimmäisen väli- / maksuhakemusraportin hankkeen osalta. 

Aloitettiin seuran liikuntavuorot hankevetäjän johdolla Kosken koulukeskuksessa. 

Suunniteltiin tulevaa yhdessä seuran ja kenttäyhtiön kanssa. 

Marraskuu 2021 

Jatkettiin tulevan talven ja kauden suunnittelua sekä tapahtumien, että muun toiminnan 

osalta seuran ja yhtiön kesken. Aloitettiin ”Draivia Kouluun!” – kokonaisuuden 

valmistelu tulevalle kaudelle. Jatkettiin seuran liikuntavuoroja hankevetäjän johdolla 

sekä viimeisteltiin maksuhakemus lähetettäväksi. 
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Joulukuu 2021 

Jatkettiin edelleen liikuntavuoroja ja tulevan suunnittelua. Aloitettiin yhteistyö Etelä-

Karjalan Liikunta ja Urheilu (EKLU) – yhdistyksen kanssa lasten ja nuorten 

iltapäivätoiminnasta kouluilla EKLU:n ”Seurahommia” hankkeen yhteydessä. 

Aloitettiin yhteistyö Suomen HCP-golf – yhdistyksen kanssa toimintarajoitteisten 

golfliikunnan edistämiseksi Imatran Golfissa kaudelle 2022. 

Lisäksi 

Jakson aikana toiminta ulkona päättyi syksyn tullessa ja sen vuoksi järjestetyissä 

tapahtumissa kävi ainoastaan 20 lasta ja nuorta kokeilemassa golfia. Hankkeen 

tavoitteena oli ensimmäisen vuoden osalta saada 100 aikuista ja 300 lasta osallistumaan 

erilaisiin aktivointi- ja lajitapahtumiin. Toteutuneet lukemat olivat 63 aikuista ja 279 

lasta, joten tavoitteesta jäätiin hieman. Hankevetäjä piti jakson aikana sovitut 2 viikkoa 

lomaa. 

Tammikuu – Kesäkuu 2022 

Tammikuu 2022 

Aloitettiin seuran harjoitusvuorot Ukonniemi-Areenalla hankevetäjän johdolla, 

harjoitusten painottuessa kehon oikeaoppiseen liikuttamiseen lyönnin aikana vammojen 

välttämiseksi. Valmisteltiin edellisen jakson väli- ja maksuhakemusraporttia. Jatkettiin 

tulevan kauden kiivasta suunnittelua seuran ja kenttäyhtiön kesken sekä päätettiin 

toimenpiteistä ”Draivia Kouluun!” – konseptin ja toimintarajoitteisten golftoiminnan 

osalta 

Helmikuu 2022 

Seuran liikuntavuorot Kosken koulukeskuksessa pääsivät jatkumaan kaupungin 

lopettaessa koronasulun liikuntatilojen osalta. Jatkettiin tulevan suunnittelua sekä oltiin 

yhteydessä kouluihin Imatralla, Ruokolahdella, Parikkalassa ja Rautjärvellä ”Draivia 

Kouluun!” – tapahtumien järjestämiseksi keväämmällä. Suunniteltiin yhdessä eri 

toimikuntien kanssa tulevaa kautta ja toiminnan kehittämistä. 

Maaliskuu 2022 

Hankevetäjä tilasi hankkeelle teltan esittelytilaisuuksia varten. Jatkettiin liikunta- ja 

harjoitusvuoroja hankevetäjän johdolla. Saatiin sovittua ”Draivia Kouluun!” – 

tapahtumat Rautjärvelle ja Ruokolahdelle kevään aikana yhdessä golfliiton kouluttaja 

Suvi Turkkilan kanssa. Aloitettiin konkreettinen yhteistyö Suomen HCP-golf – 

yhdistyksen kanssa esittelemällä Imatran Golfin toimintaa toimintarajoitteisille 

yhdistyksen kotisivuilla. Sovittiin seuran hallituksen kanssa järjestää kauden 

aloitustapahtuma ”Kaikki Golfaa!” kentällä, johon ovat tervetulleita kaikki lajista ja 



8 

 

Imatran Golfista kiinnostuneet. Hankevetäjä sopi osallistumisesta ”Lasten 

Liikuntamaa” – tapahtumaan Imatran Urheilutalolla. 

Huhtikuu 2022 

Hankevetäjän kävi esittelemässä lajia ja hanketta ”Lasten Liikuntamaa” – tapahtumassa 

Imatran Urheilutalolla. Järjestettiin ikäihmisten jumpalla Ukonniemi-Areenalla 

mahdollisuus kokeilla lajia ja esiteltiin hanketta ja sen terveysvaikutuksia. Käytiin 

pitämässä yhdessä Golfliiton kouluttaja Suvi Turkkilan kanssa ”Draivia Kouluun!” – 

tapahtuma Ruokolahden keskuskoululla. Suunniteltiin jatkumoa talven liikuntavuorolle 

senioreiden kesäharjoitusryhmän yhteyteen. 

Toukokuu 2022 

Osallistuttiin ”Enkkuluokkien” tapahtumaan Kosken koulukeskuksessa yhtenä 

aktiviteettirastin pitäjänä. Käytiin pitämässä Rautjärvellä ja Simpeleellä ”Draivia 

Kouluun!” – tapahtuma. Pidettiin kentällä kauden aloitustapahtuma ”Kaikki Golfaa!”, 

jonka aikana oli mahdollisuus kokeilla golfia sekä rangella että kentällä hankevetäjän 

ja seuran kummipelaajien johdolla. Tapahtumassa jaettiin myös tietoa tulevan kesän 

tapahtumista sekä hankkeesta. Opettajia ja oppilaita eri oppilaitoksista kävi kentällä 

kokeilemassa lajia hankevetäjän johdolla. Aloitettiin ”Avoimet ovet” kentällä sekä 

pyydettiin kaikki alueen toimintarajoitteisten kanssa yhteistyössä toimivat yhdistykset 

tutustumaan Imatran Golfin tarjontaan toimintarajoitteisille. 

Kesäkuu 2022 

Ennen koulujen kesälomien alkua saatiin vieraaksi kentälle vielä sekä oppilaita että 

opettajia kokeilemaan lajia. Lisättiin yhteistyötä alueen isompien urheiluseurojen (IPV 

ja Ketterä) kanssa ja suunniteltiin yhteistyön jatkumista. Järjestettiin alkeiskurssit 

yläkouluikäisille lapsille ja nuorille sekä pienemmille suunnattu HIPPO-alkeiskurssi. 

Aloitettiin seuran senioreiden harjoitusvuorot hankevetäjän johdolla. Hankevetäjä 

luovutti seuran puolesta Draivia Kouluun! – välineet Ruokolahden koulukeskukselle. 

Lisäksi 

Jakson aikana järjestettiin paljon erilaisia aktivointi- ja esittelytapahtumia kentällä ja 

kentän ulkopuolella. Tapahtumiin osallistui 112 aikuista ja 577 lasta. Jakson alussa 

vallinneet rajoitukset Covid-19 – taudin osalta eivät päässeet merkittävästi häiritsemään 

tapahtumien ja kokonaisuuksien läpivientiä, kuten edellisenä vuonna. Ainoastaan 

liikuntavuorojen aloitus viivästyi suunnitellusta. Toiminta jatkuu vilkkaana jaksoon 

päätyttyä ja uusia tapahtumia ja ”kikkoja” suunnitellaan jatkuvasti. 
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Heinäkuu – Joulukuu 2022 

Heinäkuu 2022 

Järjestettiin lasten alkeiskurssi kentällä sekä avoimet ovet - tapahtuma 

toimintarajoitteisille yhteistyössä Suomen HCP-Golf – yhdistyksen kanssa. Käytiin 

esittelemässä lajia ja hanketta Imatran Pallo-Veikkojen kotiottelussa. Tapahtumassa 

arvottiin teltalla kävijöiden kesken lippuja IPV:n kotiotteluihin sekä alkeiskurssille. 

Suunniteltiin ja tuotteistettiin uusille pelaajille suunnattua ”Eka Open” – tapahtumaa, 

jossa nykyiset pelaajat ottavat parikseen pelaamattoman henkilön ja pelataan 9 reiän 

kilpailu. Imatran Urheilijoiden yleisurheilijoita kävi kentällä tutustumassa lajiin ja 

hankkeeseen. Hankevetäjä aloitti seuraavan maksuhakemuksen valmistelun ja 

väliraportin kirjoittamisen. 

Elokuu 2022 

Käytiin esittelemässä lajia ja hanketta IPV:n kotiottelussa. Pidettiin avoimet ovet 

tapahtuma toimintarajoitteisille. Imatran Ketterän edustusjoukkue kävi kentällä 

pitämässä golfpäivän, jossa esiteltiin lajia ja hanketta sekä puhuttiin mahdollisesta 

yhteistyöstä. Järjestettiin uusille pelaajille suunnattu ”Eka Open” – tapahtuma ja 

kilpailu. Kärki-Leaderin hallitus piti kokouksen kentällä, jossa hankevetäjä esitteli 

hanketta ja lajia. Oltiin yhteydessä kouluihin lajikokeiluiden järjestämisestä sekä 

oppilaille että opettajille, jotka alkoivat kuun aikana. Oltiin yhteydessä 

yhteistyökouluihin ”Draivia Kouluun!” – iltapäiväkerhon järjestämisestä. Hankevetäjä 

viimeisteli maksuhakemuksen. 

Syyskuu 2022 

Koululaisia, opiskelijoita ja opettajia kävi kokeilemassa lajia hankevetäjän johdolla. 

Samalla esiteltiin hanketta. Käytiin pitämässä iltapäiväkerhoa Rautjärvellä ja sovittiin 

myös jatkosta, sekä luovutettiin seuran puolesta Draivia Kouluun! – välineet koululle. 

Aloitettiin tulevien seuran liikuntavuorojen suunnittelu sekä keskustelut seuran ja 

yhtiön kanssa mahdollisesta hankevetäjän palkkauksen jatkumisesta hankkeen jälkeen. 

Lokakuu 2022 

Kentän sulkeuduttua keskityttiin pääsääntöisesti kirjallisiin töihin. Valmisteltiin seuran 

uutta vastuullisuusohjelmaa sekä loppuhankkeen toimenpiteitä. Suunniteltiin aikaa 

hankkeen jälkeen. Seuran liikuntavuorot alkoivat hankevetäjän johdolla. Hankevetäjä 

viimeisteli edellisen maksuhakemuksen ja ryhtyi valmistelemaan loppuraporttia. 

Jatkettiin tulevan hyvinvointikonseptin suunnittelua. 
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Marraskuu 2022 

Valmisteltiin sähköiset kyselyt hankkeen aikana talkoisiin osallistuneille, 

alkeiskursseille osallistuneille sekä seuran uusiin aktiviteetteihin/tapahtumiin 

osallistuneille pelaajille. Jatkettiin seuran liikuntavuoroja sekä vastuullisuusohjelman ja 

hyvinvointikonseptin kehittämistä. Suunniteltiin joulukuussa pidettäviä tapahtumia ja 

hankkeen loppuunsaattamista. Käytiin luovuttamassa Draivia Kouluun! – välineet 

seuran puolesta Kosken koulukeskuksessa. Hankevetäjä aloitti vuosiloman 23.11, joka 

jatkuisi hankkeen loppuajan.  

Joulukuu 2022 

Järjestettiin Ukonniemi-Areenalla 2 ”Svingiä Jouluun!” – tapahtumaa, jotka oli 

suunnattu sekä nykyisille että uusille pelaajille. Viimeisteltiin aloitettuja kirjallisia 

suunnitelmia ja konsepteja talkoovoimin. 

Lisäksi 

Jakson aikana järjestettiin erilaisia aktivointi- ja esittelytapahtumia kentällä ja kentän 

ulkopuolella. Tapahtumiin osallistui 79 aikuista ja 73 lasta. Jakson aikana jatkettiin 

seuran jäsenten liikuntavuoroja, senioreiden ryhmäharjoituksia sekä muita keinoja 

hyvinvointivaikutusten esiin tuomiseksi.  

4.2.2 Aikataulu 

 

Hankkeen aikataulu oli 1.3.2021 – 31.12.2022 

 

4.2.3 Resurssit 

 

Hankkeelle myönnetty budjetti ylittyi hieman, mutta se ei vaikuttanut hankkeen 

hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden ja tavoitteiden mahdollistamiseen. 

Henkilöstöresurssi koostui hankkeeseen palkatusta hankevetäjästä, joka vastasi hankkeen 

päivittäisestä toteuttamisesta. Hankevetäjä vastasi myös markkinointitoimenpiteistä, hankkeen 

hallinnoinnista ja vastikkeettoman työn budjetin toteutumisesta talkootyöntekijöiden avulla 

yhdessä johtoryhmän kanssa. Seuran aktiivisten jäsenten panostus oli kiitettävää ja mahdollisti 

eri tapahtumien järjestämisen laadukkaasti, sekä hankkeeseen kuuluvien ohjelmien ja konseptien 

suunnittelun ja toteuttamisen. Seuran hallitus oli myös aktiivisesti ja kiitettävästi osallisena 

hankkeen toteutuksessa. 

 

4.2.4 Toteutuksen organisaatio 

 

Hankkeen toteuttajana toimi Imatran Golf ry. 

Hankkeeseen palkattiin hankevetäjäksi Mika Sormunen, joka työskenteli 11.5.2021 alkaen 70% 

työajalla. 
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Hankkeen johtoryhmässä toimivat: 

Toni Turkkila, puheenjohtaja, Imatran Golf ry 

Irma Hujanen, varapuheenjohtaja, Imatran Golf ry 

Mika Sormunen, hankevetäjä 

Johtoryhmä kokoontui hankkeen aikana keskimäärin kuukausittain. Kesäkuukausina, kun 

toiminta oli vilkkaampaa, kokoonnuttiin useammin ja talvikaudella hieman harvemmin. 

 

4.2.5 Kustannukset ja rahoitus 

 

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 71506 € ja hyväksytty tukiprosentti 79,59 % hankkeen 

tukikelpoisista kustannuksista. Omarahoitusosuus oli 20,41 %. Vastikkeettoman talkootyön osuus 

kokonaiskustannuksista oli 14,81 %. Omarahoitusosuus oli 4000 €. 

Kustannuslaji 
Hyväksytyt kustannukset 

€ 
Toteutunut 1.3.2021 – 31.12.2022 

Palkat 45900 48679,42 

Muut välittömät kulut 4000 3292,76 

Laskennalliset 

yleiskustannukset 24 %  
11016 11683,06 

Vastikkeeton työ 10590 11280 

Kustannukset yhteensä 71506 74935,24 

 

Hankkeen loppuvaiheessa, 3.maksuhakemuksen hyväksymisen jälkeen, huomattiin että 

alkuperäisessä tukihakemuksessa esitetty kustannusarvio ei tulisi pitämään täysin paikkaansa. 

Alkuperäisessä tukihakemuksessa tehtyjen laskelmien yhteydessä oli ollut epäselvyyksiä koko 

hankkeen ajalta maksettavasta tukiprosentista, jonka seurauksena palkkojen osuus oli arvioitu 

alakanttiin. Tämän takia hankkeen kulut nousivat korkeammaksi kuin alkuperäisessä 

hankehakemuksessa. Loppuraporttia kirjoittaessa näyttäisi, että hankkeen kokonaiskustannukset 

ylittyisivät alkuperäiseen hakemukseen verrattuna 3429,24 € verran. Lopullinen summa tarkentuu 

loppumaksuhakemuksen hyväksymisen jälkeen.  

 

4.2.6 Raportointi ja seuranta 

 

Ensimmäinen maksatushakemus tehtiin ajalta 1.3.2021 – 30.9.2021, toinen ajalta 1.10.2021 – 

31.12.2021, kolmas ajalta 1.1.2022 – 30.6.2022, joista kaikki on hyväksytty pienten 

lisäselvitysten jälkeen. Loppuhakemus haetaan ajalta 1.7.2022 – 31.12.2022, jonka yhteydessä 

palautetaan myös loppuraportti. 

Vuoden 2021 seurantatiedot on syötetty hyrrään ajallaan tammikuun 2021 loppuun mennessä. 

Vuoden 2022 seurantatiedot syötetään hyrrään loppuhakemuksen yhteydessä. 

Hankevetäjä teki tiivistä yhteistyötä golfseuran hallituksen sekä toimikuntien kanssa. 

Hallitukselle raportoitiin hakemusten ja budjetin tilannetta, tapahtumien osallistujamääriä, 

tulevien tapahtumien suunnitelmista sekä vastikkeetta tehdyn työn tuntimäärät. Jokaisen 
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toimintakauden lopussa hankevetäjä tarkasteli edellisen toimintakauden tuloksia johtoryhmän 

kanssa.   

 

4.2.7 Toteutusoletukset ja riskit 

 

Imatran Golf ry:llä oli hankkeessa toteutus- ja rahoitusvastuut. Aktiivisina yhteistyötahoina 

hankkeessa olivat IG Oy Imatra, yhteistyöseurat, EKLU (Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu) ja 

Suomen Golfliitto. 

  

Päätoimiseksi tekijäksi haluttiin ja valittiin sitoutunut henkilö, jolla oli kokemusta 

seuratoiminnasta sekä golfista lajina.  

  

Korona-virus vaikeutti monen seuran toimintaa ja sillä oli vaikutuksensa myös tälle hankkeelle. 

Se ei kuitenkaan ollut riski hankkeen onnistumiselle. Golf oli korona-ajan yksi voittajista. Golfia 

pelataan ulkona, omilla välineillä, ilman fyysistä kontaktia muihin pelaajiin ja lähtöryhmän koko 

on maksimissaan neljä pelaajaa. Koronan myötä vuonna 2020–2021 pelaajien määrä kasvoi 

kaikkialla Suomessa.  

   

Suurin riski hankkeelle oli työntekijä ja työntekijän sitoutuminen. On aina mahdollista, että 

työntekijä osoittautuu vääräksi tai hän haluaa vaihtaa työpaikkaa. Seuran hallituksessa oli paljon 

kokemusta rekrytointiprosesseista ja osaamista hyödynnettiin. Haku- ja perehdytysprosessiin 

käytettiin riittävästi aikaa ja resursseja. 

 

4.3 Yhteistyökumppanit 

 

Lisää Lyöntejä - hankkeessa tehtiin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa niin paikallisesti, kuin 

myös alueellisestikin. Paikallista yhteistyötä tehtiin Imatran kaupungin, koulujen ja oppilaitosten, 

yritysten, yhdistysten ja muiden urheiluseurojen kanssa. Lisäksi tehtiin yhteistyötä lähialueen 

(Ruokolahti, Parikkala, Rautjärvi) koulujen ja oppilaitosten, kuntien liikuntatoimen ja yhdistysten 

kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös liikunnan aluejärjestö EKLU ry:n kanssa sekä Suomen HCP-

Golf ry – yhdistyksen kanssa. 

Hankevetäjä esitteli hanketta ja Leader-toimintaa myös Itä-Suomen golfseurojen 

aluekokouksessa.  

 

4.4 Tulokset ja vaikutukset 

 

Hanke tavoitti tapahtumien kautta paljon eri-ikäisiä ihmisiä toiminta-alueellaan ja golfharrastuksesta 

käytiin monenlaisia keskusteluja hankkeen esittelypisteellä ja tapahtumissa. Pääasiassa golfharrastus 

herätti kiinnostusta ja uteliaisuutta, mutta lähes yhtä usein golfiin liittyvät ennakkoluulot nousivat 

esille. Yleisimpiä ennakkoluuloja olivat golf-harrastuksen kalleus ja elitistisyys. Lisäksi moni ajatteli 

golfin vievän liikaa aikaa ja koki ettei laji ole oikeaa liikuntaa. Kyseiset ennakkoluulot oli tunnistettu 

jo hankesuunnitelmassa ja yhtenä tärkeimpänä hankkeen tavoitteena olikin muuttaa yleistä mielikuvaa 

lajista positiivisempaan suuntaan. Tapahtumat olivat hyvä alusta rakentaa uusiksi mielikuvaa golfista 

lajina, joka sopii kaikille, tuoda esiin golfin terveyshyötyjä sekä eri harrastusvaihtoehtojen esittely 
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(ajankäyttö, varusteet, kurssit, ”Miun tapa pelata” – konsepti, ”Pelaa golfia ja elä 5 vuotta pidempään” 

yms.)  

Hankkeen aikana vuosina 2021–2022 avoimiin tutustumistapahtumiin, lajikokeiluihin ja 

aktivointitapahtumiin osallistui yhteensä 1183 henkilöä (254 aikuista ja 929 lasta). 

Vuosi 2021 2022 Yhteensä 

Tapahtumat 33 39 72 

Aikuisia 63 191 254 

Lapsia 279 650 929 

  342 841 1183 

   

Hankkeen aikana koulutettiin yhteistyökouluissa 6 liikunnanopettajaa käyttämään kouluille hankittuja 

Draivia Kouluun! – välineitä sekä -konseptia tavoitteenaan lajin tunnettavuuden lisääminen sekä 

lasten liikunnallisuuden monipuolistaminen. Iltapäiväkerhotoimintaa päästiin aloittamaan Rautjärven 

asemanseudun koulussa. 

Hankkeen aikana alettiin kirjoittaa seuran vastuullisuusohjelmaa, jonka toimikunnat viimeistelevät 

kevään 2023 aikana. Se tullaan esittelemään kevätkokouksen yhteydessä seuran jäsenistölle. 

Hankkeen aikana huomattiin myös, että uusien golffareiden tukeminen harrastuksen alussa on erittäin 

tärkeää. Seura ottikin aktiivisesti käyttöön uudet kummipelaajat jo alkeiskursseilla. Kummien 

tarkoituksena on olla uusien pelaajien apuna golfuran alkupuolella. Lisäksi kummipelaajat 

tutustuttavat uudet pelaajat seuraan, seuran harjoitusryhmiin sekä ”Miun tapa pelata” – konseptiin. 

Näin ollen pyritään varmistamaan pelaajien saumaton lajin aloittaminen ja integroituminen seuran 

toimintaan. 

Yhtenä tavoitteena oli toiminnan laajentaminen ja uuden yhteistyökuvion rakentaminen, jotta seuraan 

palkattu hankevetäjä pystyttäisiin jatkossa palkkaamaan seuraan jatkuvuuden varmistamiseksi. 

Vaikka seura saikin kasvatettua hankkeen aikana jäsenmääräänsä (575 hankkeen alussa, lopussa 615), 

ei toiminta kuitenkaan kasvanut riittävästi tämän mahdollistamiseksi. Vaikka jäsenmäärän 

kasvattaminen ei ollut itsessään hankkeen tavoitteena, oli hyvä päästä takaisin kasvu-uralle. 

Ikääntyvän jäsenistön lopetellessa peliuriaan toiminnan jatkuvuuden ja seuran elinvoiman kannalta 

on erittäin tärkeää saada jatkossakin jäsenmäärää kasvatettua.  

Hankkeen lopuksi tehtiin sähköinen kysely seuran uusiin harjoitusvuoroihin osallistuneille pelaajille, 

tapahtumien talkootöihin osallistuneille seuran jäsenille sekä kaikille hankkeen aikana 

alkeiskursseille osallistuneille henkilöille. Kyselyn vastausten avulla hallitus ja toimikunnat 

suunnittelevat aikaa hankkeen jälkeen. 

Erikseen voidaan mainita hankkeen tuoma selkeä buusti seuran toimintaan. Seuran yhteisöllisyys 

kasvoi talkoiden ja uusien harjoitusryhmien ja tapahtumien muodossa. Lisäksi huomattiin selkeä tarve 

henkilölle, joka suunnittelee ja toteuttaa toimintaa sekä seuran sisällä että lähialueilla. 
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5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
 

Hankkeen päättyessä lähetetyissä kyselyissä kartoitettiin uusien ja nykyisten pelaajien 

mielipiteitä uusista toimista sekä kehitysideoita tulevaa varten. Golfyhteisön kannattaa käydä 

tarkasti läpi saamansa palautteet ja pyrkiä priorisoimaan kehityskohteet. Kaikkea ei kannata 

yrittää kerralla. Palautteista löytyy erittäin hyviä ideoita niin nykyisen toiminnan tehostamiseen 

kuin uusia ideoita lajin aloittamisen ja tutustumisen kynnyksen madaltamiseksi.  

 

Hankkeen myötä käynnistetyt liikuntavuorot ja sitä kautta kaikenlainen hyvinvoinnin 

parantamiseen tähtäävä toiminta tulisi ottaa osaksi seuran strategiaa tulevaisuudessa. 

Nykyjäsenistö oli hyvin mukana toiminnassa ja kyselyiden perusteella jäsenet kaipaavat 

vastaavanlaista toimintaa myös jatkossa. Hankkeen jälkeen seuran tulee ratkaista, haluaako se 

tarjota hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävät toimet palveluina jäsenistölle, vai kenties 

maksullisena lisäpalveluna ulkopuolisen ohjaajan toteuttamana. 

 

Seuran on myös muistettava kiinnittää huomio uusien jäsenten sitouttamiseen ja aloittaville 

pelaajille suunnatun toiminnan kehittämiseen. Kummitoiminta tulee säilyttää ja sitä tulee kehittää 

edelleen. Mitä mukavammaksi, helpommaksi ja houkuttelevammaksi aloitteleva pelaaja kokee 

uuden harrastuksensa, sitä todennäköisemmin seura saa pitkäaikaisen jäsenen itselleen. Tämän 

lisäksi pelaajan lajiin käyttämä aika lisää hänen kokonaisterveyttään lisääntyneen liikkumisen 

myötä. Uusien jäsenten myötä saadaan myös lisää potentiaalisia seura-aktiiveja. Aktiivisten 

käsiparien lisääminen on tärkeää koko seuratoiminnan kehittämisen kannalta, jottei kaikki vastuu 

kasaudu liian pienen joukon (esim. seuran hallituksen) tehtäväksi. 

 

Aktivointitapahtumia maakunnissa ja avoimia, ilmaisia lajikokeiluita rangella kannattaa jatkaa 

lajin tunnettavuuden lisäämiseksi, sekä ennakkoluulojen murtamiseksi. Markkinointia näistä 

tapahtumista tulee miettiä myös osaksi strategiaa eikä vain yksittäisen tapahtuman 

mainostamiseksi. Kaikenlainen ja jatkuva näkyvyys ja tiedottaminen myös madaltaa kynnystä 

lajin aloittamiseen sekä pienentää ennakkoluuloja lajia kohtaan. 

 

Draivia Kouluun! – tapahtumien järjestämistä kouluilla tulee jatkaa ja kehittää edelleen yhdessä 

golfliiton kanssa tavoitteena iltapäiväkerhotoiminnan aloittaminen yhteistyökouluilla. Lasten ja 

nuorten houkutteleminen lajin pariin on ensiarvoisen tärkeää jäsenistön ikärakenteen vuoksi. 

Myös koululaisten ilmaiset lajikokeilut kentällä on hyvä säilyttää keinovalikoimassa. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   



15 

 

6.  Allekirjoittajat ja päiväys 
 

 

 

 

 

Imatralla 31.1.2023 

 

Toni Turkkila Irma Hujanen Mika Sormunen 

Imatran Golf ry Imatran Golf ry Hankevetäjä 

puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hankkeen allekirjoittaja 

Hankkeen vastuuhenkilö Hankkeen vastuuhenkilö 

Hankkeen allekirjoittaja 
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Liite 1 

Lisää Lyöntejä – hankkeen tapahtumat 2021–2022 

Kausi 2022 (39) 

3.4. Lasten liikuntamaa 

7.4. Senioreiden lajikokeilu Ukonniemi-Areenalla 

9.4. Suomen HCP-golf - webinaari 

25.4. Draivia Kouluun! Ruokolahdella 

5.5. Imelty ry:n urheilupäivä 

11.5. Ruokolahden opettajia rangella 

12.5. Kosken koulun opettajia rangella 

15.5. Kaikki Golfaa! - tapahtuma kentällä 

17.5. Draivia Kouluun! - Rautjärvellä ja Simpeleellä 

19.5. Avoimet ovet rangella 

23.5. Koululaisia rangella 

24.5. Opiskelijoita rangella 

1.6. Koululaisia rangella 

2.6. Avoimet ovet rangella 

3.6. Koululaisia rangella 

7-8.6. Nuorten alkeiskurssi 

16.6. Toimintarajoitteisten avoimet ovet rangella 

18.6. Ketterä Juniors Play Golf - tapahtuma 

20.6. IPV:n edustusjoukkueen golfpäivä 

28-29.6. Lasten alkeiskurssi 

30.6. Avoimet ovet rangella 

5-6.7. Lasten alkeiskurssi 

14.7. Avoimet ovet rangella 

20.7. Lajiesittely IPV:n pelissä 

28.7. Avoimet ovet rangella 

29.7. Imatran Urheilijoiden lajikokeilu rangella 

3.8. Lajiesittely IPV:n pelissä 

4.8. Toimintarajoitteisten avoimet ovet rangella 

11.8. Avoimet ovet rangella 

12.8. Eka Open - tapahtuma kentällä 

15.8 Imatran Ketterän edustusjoukkueen golfpäivä 

25.8. Koululaisia rangella 

6.9. Koululaisia rangella 

14.9. Simpeleen koulun opettajia rangella 

15.9. Koululaisia rangella 

16.9. Golf-iltapäiväkerho Rautjärvellä 

20.9. Koululaisia rangella 

7.12. Svingiä Jouluun! - Ukonniemi-Areenalla 

10.12. Svingiä Jouluun! - Ukonniemi-Areenalla 

 

 

 

Kausi 2021 (33) 

17.5. Avoimet ovet rangella 

18–20.5. Lasten alkeiskurssi 

25.5. Koululaisten lajikokeilu 

26.5. Koululaisten lajikokeilu 

31.5. Avoimet ovet rangella 

1.6. Koululaisia rangella 

3.6. Koululaisia rangella 

4.6. Koululaisia rangella 

7.6. Avoimet ovet rangella 

8–10.6. Lasten alkeiskurssi 

14.6. Avoimet ovet rangella 

21.6. Avoimet ovet rangella 

6.7. KaveriGolf-tapahtuma kentällä 

30.7. Lajiesittely ja -kokeilu Ruokolahdella 

2.8. Avoimet ovet rangella 

9.8. Avoimet ovet rangella 

12.8. Imatran seurafoorumi 

16.8. Avoimet ovet rangella 

21.8. Lajiesittely yrittäjien perhetapahtumassa 

Ruokolahdella 

23.8. Avoimet ovet rangella 

25.8. Lajiesittely ja -kokeilu Parikkalassa 

26.8. Erityisnuorten lajikokeilu rangella 

30.8. Avoimet ovet rangella 

3.9. Itä-Suomen aluekokous ja kaupunkiottelu 

6.9. Ammattikoululaisia rangella 

7.9. Ammattikoululaisia rangella 

8.9. Ammattikoululaisia rangella 

9.9. Ammattikoululaisia rangella 

29.9. Koululaisia rangella 

6.10. Koululaisia rangella 

30.11. EKLUn koulukierros 

1.12. EKLUn koulukierros 

2.12. EKLUn koulukierros 


