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Suomen vetovoimaisin ja parhaiten palveleva golfyhteisö

Henkilökunta on 

osaavaa,

ystävällistä ja 

palvelualtista.

PALVELU

Monipuolinen ja laadukas 

ruoka ja juomatarjonta. 

Henkilökunta on 

ystävällistä ja 

palvelualtista

RAVINTOLA

Laadukkaat ja

hyväkuntoiset kentät 

sekä harjoitusalueet

3 KENTTÄÄ

Osaketta arvostetaan,

mikä näkyy osakkeen

haluttavuutena sekä itse 

pelioikeutta käyttävälle että 

vuokrapelaajalle

OSAKKUUS

Eläväinen ja viihtyisä 

golfyhteisö joka toimii 

”Yksi Pickala” hengessä

YHTEISÖLLISYYS

Yksilöllinen, palvelualtis 

ja tason mukainen 

opetus

OPETUS

ILO AVOIMUUS URHEILULLISUUS

TARKOITUS

MITEN?

MITÄ?

Kenttä, Ravintola, Palvelu, Opetus,

Yhteisöllisyys, Osakkuus

Tähtitasoa ilman

Michelin tähtiä

Rento,

hauska ja

energisoiva

golfkokemus

YHTEISÖLLISYYS



Suomen vetovoimaisin ja parhaiten palveleva golfyhteisö

PALVELU

RAVINTOLA

• Griinit on hyväkuntoiset ja tasalaatuiset

• Kentän layout on vaihteleva ja 

mielenkiintoinen

• Kenttä on sujuva ja turvallinen

• Pallot löytyvät raffista

• Tiiboxit on hyväkuntoiset

3 KENTTÄÄ

OSAKKUUS

YHTEISÖLLISYYS

OPETUS

ILO AVOIMUUS URHEILULLISUUS

3 v

5 v

10 v

Hyvän olon ja mielen vapaa-ajankeskus

Suomi -> Pohjoismaat

Park modernisointi

Ydin: kenttä ja palvelut

Digi/innovaatiot

Vastuullisuus

YHTEISÖLLISYYS

• Monipuolinen, laadukas ruoka- ja 

juomatarjonta

• Ravintolassa asiointi on nopeaa

• Taukokioskeissa on monipuolinen tarjonta

• Henkilökunta on ystävällistä ja palvelualtista

• Henkilökunta on tavoitettavissa monikanavaisesti

• Vuokrapelioikeuksia on saatavilla

• Pukuhuone- ja saunatilat on tasokkaat

• Vesipisteitä ja WC tiloja on eri puolilla kenttää

• Pro osaa opettaa yksilöllisesti ja tason 

mukaisesti

• Golfopetusta ja harjoitusmahdollisuuksia 

ympäri vuoden

• Paljon erilaisia ja eritasoisia kursseja

• Osakkailla on muita pelaajia paremmat 

edut

• Osakkaiden edulliset pelikierrokset 

yhteistyökentillä

• Kentän maine ja sijoitus 

kenttärankingissa

• Eläväinen ja viihtyisä klubi

• Klubitalolla ja ravintolassa on pitkät 

aukioloajat

• Pickalassa tapahtuu



Tapahtuu 2022
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• Park ReDesign hankkeen suunnittelijan valinta + Master plan teko

• Robottiteknologia ensimmäisenä Pohjoismaihin

• Range katoksen uusiminen – 14 katettua lyöntipaikkaa

• Seaside Bunkkerit väylillä 3+6+11

• Vesiesteiden kaislojen leikkuun lisääminen 

• Seaside kastelujärjestelmän uudistaminen (1-9)

• Molok yhteistyö - syväsäilöitä lisää alueelle

• Defa yhteistyö - sähköautojen latauspisteitä lisää 6 kpl

• Uudet väylätaulut

• Kenttä WC somistus

• Lyöntipelin SM kilpailut 13.-16.7

• Lyöntipeli SM Pro Am 11.7

• Pickala Brand Store

• Siisteys projektin edistäminen

• Viihtyvyys projektin edistäminen



• Range katos+lyöntipaikat

• Seaside kastelujärjestelmä 1-9  

• SS Bunkkerit+kentän perusparannukset

31.12.20221.11.2021

Investointien aikataulutus



Park

Seuraava keskustelutilausuus Ti 29.3 



Talous
• Tavoite tehdä täydellinen ”peruskorjaus” + upgreidaus kenttään -> 

nostaa top 5 kentäksi Suomessa

• Alustava kustannusarvio on n. 4 000 000 € + varaus 500 000 €

• 1/3 oma raha + 2/3 pankkilaina 

• Oma raha kerätään normaali toiminnasta nykyisen yhtiölainan 
maksujen loputtua

• Lisäksi projektikumppaneita (BtoB+BtoC) 500 000 €

• Rahoitusvastiketta ei kerätä

• Lainanlyhennys taso nousee nykyisestä n. 50 000 €

RAHAN TARVE

Oma raha 1400

Laina 2600

Projekti raha BtoB/BtoC 500

Yht 4500



Aikataulu
Kevät 2021

Kesä-syksy 2021

Syksy-talvi 2022

Kevät 2022

Kesä - syksy 2022

Syksy 2023

08/2025

Suunnittelijoiden kartoitus

Keskustelut suunnittelijoiden kanssa

Osakkaiden keskustelutilaisuudet

Suunnittelijan valinta

Konseptisuunnittelu ja Masterplan

Yhtiökokouksen päätös 

Rakentaminen



Aikataulu

11/2025

-

07/2027

08/2025-

11/2025-

08/2027-

09/2027

Pelattavissa 9. reikää

Kiinni

Pelattavissa 9. reikää

18. Reikäisen kentän avajaiset 

21 kk

Kenttä kokonaan kiinni



Miksi?

• Olemassa oleva korjausvelka

• Park asiakastyytyväisyys

• Strategian mukainen kehittäminen

• Kehityksessä mukana pysyminen

• Pelaajien vaatimustason kasvaminen

• Kentänhoidon olosuhteiden turvaaminen

• Pelaamisen nautinnollisuuden lisääminen

• Autokieltopäivien vähentäminen

• Mahdollisuus palvella eriprofiilin pelaajia paremmin

• Kentän pelattavuus keväällä ja syksyllä sekä sateiden jälkeen

• Ylpeys omasta yhteisöstä

• Alueenarvo 

• Osakkeenarvo

-> Tähtitasoa ilman Michelin tähtiä



Rock



Rock

• Poikkeamislupa hakemus hyväksytty

• Maisematyölupa huhtikuun aikana 

• Jos ei tule valituksia, niin kesäkuussa 2022 
rakentamisen aloittaminen

• Palvelusopimus Rock/Pickala keskustelut 
lainvoimaisten lupien jälkeen





Pickala Brand Store konsepti

• Toiminnan kehittämiseksi sekä kokonaispalvelun parantamiseksi 

olemme ottaneet Pro Shopin golfyhtiön pyöritettäväksi

• Pickala Brand Store mahdollistaa jatkossa pelaajillemme laadukkaat 

Titleist, FootJoy ja J.Lindeberg tuotteet. Saatavilla on entistä laajempi 

Pickala logo mallisto sekä Pickala Collection tuotteita

• Logotuotepäivät viikoilla 13 ja 14
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Kiitos 

Meidän tulee uskaltaa asettaa omalla 

tekemisellämme standardit Suomessa kaikilla 

tasoilla ja mittareilla



Keitä me olemme 2022 ?

• 1346 ja yli 59 % jäsenistöstä (2273)

• 746  50-65 v

• 600  65 + v

• Miehiä 818 ja naisia 528

• Maajoukkueessa ja SM toureilla

• Kaikki viikkokisan osakilpailut

• Silloin tällöin

• Asuu ‘’Pickalassa’’

• Käy ’’kauempaa’’

• Osa ei halua olla/tiedä olevansa ‘’seniori’’
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Teemana Terveys ja Hyvinvointi 2022
Fysiikka, sosiaalisuus ja kongnitiivisuus

• Vakuutus

• Aktiivinen ohjelma

• Ensiapu

• Turvallinen pelaaminen

• Sääntöjen hallinta

• Valmentautuminen

• Lihaskunto ja ravinto
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Sporttiturva on voimassa kaiken ikäisille seuraavissa 
lajiin liittyvissä tilanteissa

• ottelu/kilpailu/turnaus

• harjoitus, joka on lajille ominaista/ valmennus-
ohjelman mukaista

• kilpailumatkalla ja koulutus-, liikunta- sekä
valmennusleirillä koko ajan

• pelikierroksilla

• ulkomailla asuvilla vakuutus on voimassa 3 
kuukautta Suomesta lähdön jälkeen sekä näihin
välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin enintään 3 kk pituisilla 
matkoilla.

Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenten vakuutusturva

Sporttiturvavakuutus (06-21648)

Vakuutettuina ovat Suomen Golfliiton jäsenseurojen
jäsenmaksunsa maksaneet henkilöjäsenet. (lisäksi henkilöt, 
jotka harrastusmielessä kokeilevat lajia SGL:n tai SGL:n
jäsenseurojen organisoimaan Green Gard koulutukseen. 

Sporttiturvasta korvataan, kun loukkaannut äkillisen tapah-
tuman seurauksena - esimerkiksi akillesjänne repeää tai 
polvi menee sijoiltaan. Rasitusmurtuma tai sen esiaste 
korvataan, mikäli se ilmenee äkillisen tapahtuman 
yhteydessä. Äkillisen tapahtuman tulee sattua Sporttiturvan 
voimassa ollessa.

• Hoitokorvaus 15 000 €

• Omavastuu 100 € jokaista äkillistä tapahtumaa kohti

• Haittakorvaus 30 000 €

• Kuolinkorvaus 8 500 €.

Pohjola Sporttiturva 1.1.2022–31.12.2022

• Sporttiturvavakuutus, joka kattaa vamman hoitokulut kaikkialla maailmassa

• Vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle aiheutetun henkilo ̈- tai esinevahingon kaikkialla maailmassa



Omavastuu: Vahingonaiheuttajan omavastuu jokaisessa 
vastuuvahinkotapauksessa on 200 €. Vahingonaiheuttaja 
on velvollinen maksamaan omavastuuosuuden, mikäli 
hän käyttää vastuuvakuutusta.

Kun vahinko on tapahtunut, ota välittömästi yhteyttä 
seu- ran toimistoon. Seura täyttää 
vastuuvahinkoilmoituksen huolellisesti ja lähettää sen 
mahdollisimman pian. 

Autoon kohdistuneessa vahingossa auton vauriot voi 
tarkastuttaa lähimmällä merkkikorjaamolla. Korjaamon 
tulee olla yhteydessä Pohjola Vakuutukseen 
laskutusluvan järjestämiseksi.

Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenten vakuutusturva

Vastuuvakuutus (16-240-611-4)

Vakuutettuina ovat SGL:n jäsenseurojen jäsenmaksunsa 
maksaneet sekä jäsenseuran luvalla pelaavat, harjoittelevat 
tai kursseille osallistuvat henkilöt. Lisäksi vakuutettuina ovat 
henkilöt, joilla ei ole Green Cardia, jotka harrastusmielessä 
kokeilevat lajia ohjatusti seuran luvalla tai osallistumalla 
Suomen Golfliiton tai Suomen Golfliiton jäsenseurojen 
organisoimaan koulutukseen tai tapahtumaan (esimerkiksi 
Green Card kurssi) golfkentällä tai harjoitusalueella. 
Harjoitusalueita ovat range, puttiviheriöt ja lähipelialueet. 
Lisäksi harjoitusalueeseen kuluvat harjoituskentät, jotka 
eivät ole slope mitattuja. Vastuuvakuutus on lisäksi voimassa 
golfkenttä alueen ulkopuolella silloin kun kyse on SGL:n tai 
SGL:n jäsenseuran organisoima tapahtuma.

Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset

• henkilövahingot 170 000 €

• esinevahingot 250 000 €



• maksut murtumasta tai leikkaus- taikka 
kipsaushoidosta toipumisen vaatimasta fysioterapiasta. 
Lisäksi fysioterapia korvataan polven ja olkapään 
vammoissa, joissa fysioterapiaa annetaan 
leikkaustoimenpiteen sijaan. Fysioterapiaa korvataan 
kuitenkin enintään 10 hoitokertaa äkillistä tapahtumaa 
kohti.

• maksun kyynär- tai kainalosauvojen vuokrasta

• matkakulun lähimpään hoitolaitokseen.

Edellytämme, että hoidot ja tutkimukset ovat lääkärin 
määräämiä ja ne ovat yleisesti hyväksytyn lääketieteelli-
sen käsityksen mukaisia ja korvattavan vamman kannalta 
välttämättömiä.

Kun vakuutetun vakinainen asuinpaikka ei ole Suomi ja 
vahinko tapahtuu Suomessa, niin edellytämme, että 
tutkimus ja hoito aloitetaan Suomessa.

Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenten vakuutusturva

Millaisia hoito- ja tutkimuskuluja korvataan?

Sporttiturva korvaa kattavasti lääkärikäynnistä, lääkkeestä, 
tutkimuksesta ja leikkauksesta maksamiasi kuluja enintään 
kolmen vuoden ajan:

• lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön 
vastaanotolla suoritettu tutkimus, hoito ja leikkaus, jokaista 
äkillistä tapahtumaa kohti

• maksut apteekista myytävistä lääkevalmisteista ja 
haavasidoksista

• sairaalan hoitopäivämaksut

• maksut hammasvamman tutkimuksesta ja hoidoista, ei 
enimmäiskorvausaikaa

• maksut korvattavan vamman takia tarvittavasta 
ortopedisestä tuesta tai ortopedisestä sidoksesta



• psykoterapiaa tai siihen rinnastettavaa hoitoa

• lääkinnällisiä välineitä, apuvälineitä, tarvikkeita tai 
tekojäseniä, paitsi edellä mainitut ortopedinen tuki tai 
sidos ja kyynär- tai kainalosauvan vuokra

• silmälaseja, kuulokojetta tai hammasproteesia, vaikka 
ne olisivat rikkoutuneet äkillisen tapahtuman yhteydessä

• välillisiä kuluja kuten majoitus- ja ateriakuluja.

Edunsaaja

Hoito- ja haittakorvaus maksetaan vakuutetulle. 
Kuolinkorvauksessa edunsaajana ovat vakuutetun 
omaiset. Edunsaajan voi muuttaa ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti verkkoviestillä osoitteessa op.fi.

Tietosi ovat luottamuksellisia

Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenten vakuutusturva
Sporttiturvasta ei korvata

• rasituskipua, -vammoja tai –sairauksia; esimerkiksi 
penikkatautia, jännetulehduksia tai jänteiden 
kiinnityskohtien tulehduksia

• vähitellen syntyviä kiputiloja, vammoja tai sairauksia. 
Edellä mainituista poiketen korvataan rasitusmurtuma tai 
sen esiaste.

• sairauksia, esimerkiksi nivelkulumaa tai tulehduksia taikka 
sydän- tai muita sairauskohtauksia.

• nikamavälilevy-, vatsa-, napa- tai nivustyriä.

• ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä

• jalka-, toiminta-, puhe-, ravitsemusterapeutin, psykologin, 
neuropsykologin, optikon, kiropraktikon, osteopaatin, 
naprapaatin tai hierojan tai näihin rinnastettavan 
terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamaa 
tutkimusta ja hoitoa.





Aktiivinen ohjelma löytyy kotisivuilta

• Viikokisa

• Seniorien edustuspelaajat

• Senior Invitational Pairs

• Senior Captains Cup

• Seuraotteluita

• Senior Baltic Tour

• M70 SM lyöntipeli

• M&R Golf School

• Sääntöklinikat

• Ensiapu koulutus

• Muiden toimikuntien ohjelmat

• 35 v juhlat
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Pickala
Seniorit
Baltic Tour
Kesäkausi 2022



Kolmen kaksipäiväisen golfkohteen
yhdistelmäkilpailu
• Kesäkaudella 2022 tehdään yhteensä 3 seniorimatkaa:  kesä-, heinä- ja 

elokuussa

• Tarjoukset pyydetty ja paikat alustavasti varattu 20 hengelle/kohde
• Päivämäärät ovat vielä alustavia (paitsi Ålands Golfklubb, joka jo vahvistettu)

• Kilpailumielessä yhteenlaskettu tulos kaikilta kentiltä, voi osallistua kaikkiin 
tai vain yhteen matkaan, pelimuoto ja kisan yksityiskohdat tarkentuvat 
myöhemmin

• Lisätietoja tässä vaiheessa:
• Masse Ervasti, puh. 0400 789 871, me@ervasticonsulting.com tai
• Leena Hienonen, puh. 040 715 9602, leena.hienonen@lilly.com

• Ilmoittautumisohjeet tulevat sekä uutiskirjeisiin että Facebookiin 
mahdollisimman pian

mailto:me@ervasticonsulting.com
mailto:leena.hienonen@lilly.com


1. Osuus: Ålands Golfklubb 22. – 23.6.20221

Hinta 271,50 € / henkilö (2 hengen huoneissa), sisältää seuraavat:

- Laivamatka Turku – Maarianhamina 08.45 – 14.10

- Laivamatka Maarianhamina – Turku 14.25 – 19.50

- Yöpyminen Park Alandia -hotelli, sisältää aamiaisen

- 22.6. Green fee Slottsbanan

- 23.6. Green fee Kungsbanan

Lisäksi:

- 109 eur/henkilöauto

- Illalliset, lounaat maissa, ateriat laivalla



2. Osuus: Kultaranta&Aura Golf 20. – 21.7.2022

Hinta 177,50 € / henkilö (2 hengen huoneessa), sisältää

- yhden yön majoitus Standard-tason 2 hengen huoneissa

- aamiaiset

- 1 x green fee Kultaranta Resortissa

- 1 x green fee Aura Golfissa

Lisäksi:

- ateriat, kyydit omilla autoilla



3. Osuus: Pärnu 17. – 18.8.2022

• Matkan toteuttaa ulkopuolinen matkanjärjestäjä, 
yhteiskuljetus, hinnat ja yksityiskohdat tarkentuvat
myöhemmin



Ensiapu Pickalassa, toimiminen
hätätilanteessa

1. Soita 112( lataa 112 mobiilisovellus)
2. Jää kuuntelemaan hätäkeskuksen ohjeita
3. Tarvittaessa sydäniskurit(perustiedot mm. 

sydän.fi)löytyvät klubiravintiolasta ja Forestin
taukokioskilta

4. Mikäli tarvitset lisäapua lähellä olevien pelaajien lisäksi, 
soita Club Hostin numeroon 0405919578(tai ravintolaan
0504431813)

5. Ohjeet Pickalan sivuilta kohdasta ohjeet ja säännöt, 
toimiminen hätätilanteessa. Klikkaa sanaa ‘’sydäniskuri’’
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Pelaaminen ja ukkonen….viikkokilpailun 
säännöissä kts. kotisivuilta

• Viikkokilpailu ja ukkonen
Pelin keskeyttäminen; Pelin jatkaminen (Sääntö 5.7)

• Pelaaja voi keskeyttää pelin salamoinnin vuoksi. Pelaaja saa keskeyttää
pelin, jos hän perustellusti uskoo salamoinnista aiheutuvan vaaraa, mutta
hänen tulee ilmoittaa tästä kilpailutoimikunnalle tai caddiemasterille
viipymättä. Mikäli vaaratilanne on äkillinen, pelaajan tulee merkitä pallo ja 
keskeyttää peli välittömästi. Muutoin pelaaja voi pelata reiän loppuun. 
Viikkopelikierros pelataan loppuun ukkosen tauottua samana päivänä siitä
mihin peli keskeytyi. Sade ei ole pelaamisen este. Mikäli pelaaja ei jatka
ukkosen takia keskeytynyttä Viikkokilpailukierrostaan, pelaajan tulos
hylätään. Eikä uutta kierrosta voi pelata enää kyseisellä viikolla.

• Mikäli pelin jatkaminen koko päivän jatkuvan ukkosen takia on mahdotonta
samana päivänä, pelaaja voi kilpailutoimikunnan / caddiemasterin
päätöksellä pelata uuden Viikkokilpailukierroksen seuraavana päivänä
aloittaen ensimmäiseltä reiältä. Mikäli keskeyttäminen tapahtui tiistaina
eikä pelaaja pysty jatkamaan peliä samana päivänä, pelaajan tulos
hylätään.
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M&R Golf School

• Pickalan seniorit kesä 2022

• MR Golfschool järjestää kursseja 4*1.5 tuntia toukokuussa ja 
My Pickala treenitunteja vain senioreille erilaisilla teemoilla, 
lisäksi peliopetusta kentällä 9 reikää.

• Ja muita toiveita mahdollisuuksien mukaan.

• Kurssien ja yksityisopetuksien ajanvaraus

• https://www.varaaheti.fi/mrgolfschool/fi/pickala_golf/kurssit

• Harri Murtonen 

• harri.murtonen@kolumbus.fi 040 538 9493
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M&R Golf  School

• Pickalan senioreiden treeniryhmä. Kurssilla käydään läpi eri lyönnit draivista
puttiin. Tällä kurssilla saat varmasti apua omatoimiseen harjoitteluun ja opit 
ymmärtämään lyöntiäsi paremmin. Kurssin kesto 4 x 1.5h peräkkäisinä viikkoina. 
Kurssille mahtuu enintään 6 henkilöä.

•
1. Tommi Laitto Tiistaisin klo 10.00-11.30 (3.5, 10.5, 17.5, 24.5)

• 2. Tommi Laitto Tiistaisin klo 11.30-13.00 (3.5, 10.5, 17.5, 24.5)
3. Tuomas Tuovinen Keskiviikkoisin klo 10.00-11.30 (4.5, 11.5, 18.5, 25.5)

• 4. Tuomas Tuovinen Keskiviikkoisin klo 11.30-13.00 (4.5, 11.5, 18.5, 25.5)

• 5. Harri Murtonen Torstaisin klo 10.00-11.30 (5.5, 12.5, 19.5, 26.5)

• 6. Harri Murtonen Torstaisin klo 11.30-13.00 (5.5, 12.5, 19.5, 26.5)
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M&R Golf School

• Ohjelma
3-5.5.2022 Täydet lyönnit
10-12.5.2022 Chippaaminen/lähipelilyönnit
17-19.5.2022 Puulyönnit
24-26.5.2022 Putti

• PICKALAN JÄSEN
120,00€
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