
Golfkerhot
Salo Golf/ 24h-junnugolfille



 Pelattu vuodesta 2014 eli 5 kertaa

Tavoitteet:

 Kerätä junnutoimintaan rahaa ja muita resursseja

 Saada toiminnalla näkyvyyttä junnugolfille

 Luoda junnugolfille sporttista ”extreme” 
mielikuvaa

 Hullunhauskaa meininkiä

 Paikallisissa golfseuroissa tapahtuu

 Valtakunnallisesti kerätty yli 600.000 € junnuille



Taustaa

 Salo Golfin 24h –junnugolfille tempauksen varoilla 

mahdollistetaan 3. luokasta alkaen osallistuminen 

koulujen järjestämiin golfkerhoihin. 

 Kerhon tähtäimenä on tarjota mahdollisuus 

tutustua golfiin ja aloittaa golfharrastus helposti 

ja ilmaiseksi.

 Tähän on päädytty erilaisten kokeilujen kautta.



24h junnugolfille

valmisteluja

 Markkinointia

 Varainkeruuta

 Tukisummat 10 € - 300 €

 Tukijoita yli 100

 Tavoitteena yli 5.000 €/v

 Tukijoukkoja

 Tuloslaskija

 Valomiehiä/pallon 

etsijöitä yöaikaan

 Ruoka- ja varustehuoltoa







Mitä tämä vaatii?

 24 h golfia,7 kierrosta, lähtö klo 18 illalla. Aamulähtökin 

olisi mahdollinen, mutta…

 Noin 60 kilometriä kävelyä ns. rallatellen.

 Paljon apujoukkoja 

 Reilusti ibuprofeiinia ym.

 Reilusti urheilujuomaa ja

–patukkaa

 Toistasataa kontaktointia

 Sopivat kengät ja varusteet.

 Sopivan asenteen

 Sopivat pelikaverit;-)



Kelissä kuin kelissä









Väsyneiden miesten 

huoltoa yön tunteina…











SaG

24 h Golf

5-8.000 €/v

 24 h (18:00 – 18:00)

 7 kierrosta

 126 väylää

 n. 600 + 660 lyöntiä

 7 x 8 km = 56 km

 480 biisiä

 Sukkia, sämpylöitä, 

vettä, vettä, vettä, 

sukkia, sämpylöitä, 

vettä





Mihin 24 h golfmaraton johtaa…



 Tuotto vuosittain 5-8.000 €

 Käytetään:

 Aloittelijoiden golfvarusteisiin

 Ohjaajapalkkioihin

 Golfleirejä

 Koulujen golfvarustepaketteihin

 Koulujen golfkerhojen ohjaajan (ope) 

palkkioihin

 5 – 10 koulua

 8 – 20 nuorta / koulu

 6-10 harjoituskertaa

 Yhteensä yli 1000 (240–2000) harjoitusta

 Parhaimpana vuotena ennen 

juhannusta n. 970 lasta ja nuorta 

ohjatussa golftoiminnassa



Tavoitteena Green Card

 Kerho tähtää green cardin suorittamiseen. 

 Kortin suorittamisen jälkeen kerholaisille 

tarjotaan ensimmäisen vuoden jäsenyys ilmaiseksi. 

 Salo Golfin jäsenet saavat pelata Par3-kentällä 

veloituksetta. 

 Lisäksi kerholaiset saavat välineet lainaksi 

veloituksetta harjoitellessaan kentällämme.



Opettaja ohjaajana

 Kerhojen ohjaajina toimivat koulujen opettajat ja 
heidän palkkionsa hoidetaan projektin varoista.

 Heille järjestetään ohjaus jossa golf-, harjoite-, 
oppitunti- ja välinekäytön vinkkejä

 Ohjaajat kootaan yhteen hiihtoloman jälkeen 
koulun tiloissa tapahtuvan kerhoilun merkeissä. 

 Ulos siirtymisen jälkeen golfpro Eero Kettunen on 
tarvittaessa mukana ainakin kerran. 

 2018 aloitti ”kerhotätinä” Emma Roos, joka oli 
jokaisen ryhmän kanssa mukana apuopena.

 Ohjaajan ei ole pakko olla itse golfin harrastaja, 
mutta ei siitä haittaakaan ole.



Muuta mukavaa

 Mukaan lähtevät koulut pitäisi käytännön syistä sijaita 

”helpon” matkan päästä golfkentästä. 

 Suurin osa kerhotunneista tulisi järjestää golfkentällä.

 Kouluilla voidaan kerhoilla koulugolf ja puistogolf-

tunnelmissa.

 Koulugolf - sisägolfin tekniikkarasteja jumppasalissa

 Puistogolf - kuten friba koulun lähipuistossa, mutta 

tennis- tai sählypallolla

 Ryhmän koko 5-20 lasta.

 Kerho järjestetään koulun opetusohjelman sallimissa 

puitteissa.

 Kerhojen kautta markkinoidaan golfikkaita liikuntaleirejä 

hyvällä ohjelmalla.




