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Suomen Ratagolfliitto ry 

Kestävän kehityksen suunnitelma 2022–2027 
 

1. Johdanto 
Suomen Ratagolfliitto ry on ratagolfin virallinen lajiliitto ja seurojen kattojärjestö Suomessa. Liiton 
toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Tähän kuuluu myös 
kestävä kehitys.  

Liiton tarkoituksena on toimia ratagolfseurojen ja muiden urheiluseurojen/yhdistysten, joissa on 
ratagolfjaostoja tai joilla on ratagolftoimintaa, yhdyssiteenä tukien ja kehittäen ratagolftoimintaa 
Suomessa.   

Liittoon kuuluu tällä hetkellä 31 jäsenseuraa. Suomessa liitto on Olympiakomitean kumppanuusjäsen. 
Kansainvälisellä tasolla Suomen Ratagolfliitto kuuluu jäsenenä Euroopassa EMF:ään (European 
Minigolfsport Federation) sekä maailman kattojärjestöön WMF:ään (World Minigolfsport Federation). 
Suomen Ratagolfliitto ry noudattaa WMF:n luomia periaatteita ja myös lajin säännöt Suomessa pohjautuvat 
WMF:n luomiin lajisääntöihin.  

Tämä laadittu asiakirja on kestävän kehityksen suunnitelma seuraavaksi viideksi (5) vuodeksi Suomen 
Ratagolfliiton ja sen jäsenseurojen toiminnalle. Tässä suunnitelmassa Suomen Ratagolfliitto ry:n toiminta 
jaetaan kolmeen osaan. Osat ovat kilpailutoiminta, seuratoiminta ja hallinto. 

1.1. Suunnitelman tausta ja vaatimukset 
Tämä suunnitelma on rakennettu, koska Suomen Ratagolfliitto haluaa toiminnassaan noudattaa kestävän 
kehityksen periaatteita sekä kehittää toimintaansa sen osa-alueilla suunnitelmallisesti.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) velvoittaa valtionavustusta saavia liikuntajärjestöjä tekemään 
kestävän kehityksen suunnitelman osana laajempaa eettistä kriteeristöä. Ratagolfliitto on saanut vuosille 
2020 ja 2021 yleisavustuksen 10 000 €/vuosi OKM:ltä. Eettisen kriteeristön mukaan tämän suunnitelman 
tulee olla käytössä vuodesta 2022 eteenpäin. Suunnitelman tulee sisältää seuraavat 3 pääaluetta: 

1. Kestävä kehitys ympäristön kannalta 
2. Taloudellinen kestävä kehitys 
3. Sosiaalinen kestävä kehitys 

1.2. Kestävään kehitykseen liittyvät käsitteet 
1.2.1 Kestävä kehitys 

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua 
yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen 
mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa, että osa-alueina pitää olla ympäristö, talous ja ihmiset eli kestävä kehitys 
niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisuudenkin kannalta pitää ottaa huomioon. 
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1.2.2 Kestävä kehitys ympäristön kannalta 
Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden 
säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon 
kestokykyyn. Ekologisen kestävyyden kannalta keskeistä on varovaisuusperiaatteen noudattaminen. Sen 
mukaan ympäristön tilan heikkenemistä estävien toimien lykkäämistä ei voi perustella täyden tieteellisen 
näytön puuttumisella. Ennen toimiin ryhtymistä arvioidaan riskit, haitat ja kustannukset. Muita tärkeitä 
periaatteita ovat haittojen synnyn ennalta estäminen ja haittojen torjuminen niiden syntylähteillä. Lisäksi 
haittojen kustannukset peritään mahdollisuuksien mukaan niiden aiheuttajalta. 

1.2.3 Taloudellinen kestävä kehitys 
Taloudellinen kestävyys on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä 
velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Kestävä talous on edellytys yhteiskunnan keskeisille 
toiminnoille. Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa myös kohtaamaan vastaan tulevia uusia haasteita. 
Kestävä talous on sosiaalisen kestävyyden perusta. Ratagolfin kannalta tämä tarkoittaa sekä liiton että 
seurojen talouden kestävää kehitystä. 

1.2.4 Sosiaalinen kestävä kehitys 
Sosiaalisessa kestävyydessä keskeisenä kysymyksenä on taata hyvinvoinnin edellytysten pysyminen ja 
siirtyminen myös tulevaisuuteen. Tämä edellyttää osaltaan myös ympäristön ja talouden kestävää 
kehitystä. 

2. Nykytilanteen kuvaus 
Seuraavissa kappaleissa kuvataan nykytilannetta kestävän kehityksen kannalta Suomen Ratagolfliiton 
toiminnassa johdannossa esitellyillä kolmella osa-alueella. 

2.1. Kilpailutoiminta 
Kilpailukenttiä on ympäri Suomea sekä isoilla että pienillä paikkakunnilla. Useinkaan julkinen liikenne ei vie 
tarpeeksi lähelle, ja pelivarusteita saattaa olla mukana iso määrä. Siksi kilpailumatkat tehdään useimmiten 
henkilöautoilla. Monet käyttävät kuitenkin kimppakyytejä, mikä vähentää kilpailuista aiheutuvaa 
kuormitusta ympäristölle. Kilpailuissa on käytössä sähköinen tulospalvelu, joten paperin käyttö on hyvin 
vähäistä.  

Kilpailutoiminnan tulot koostuvat lisensseistä sekä pelaajakohtaisista osanotto-osuuksista. Kansainvälisen 
kilpailutoiminnan kulut on sopeutettu vuotuisiin tuloihin. 

Kilpailuja voidaan järjestää kaikilla kilpailukäyttöön hyväksytyillä kentillä. Kesäkauden kilpailuille aukeaa 
haku edellisen vuoden syksyllä ja kaikki seurat voivat hakea näitä kilpailuja kentillensä. Henkilökohtaisiin 
kilpailuihin voivat osallistua kaikki lisenssipelaajat. Kilpailuissa on käytössä luokitukseen ja/tai ikään ja 
sukupuoleen perustuvat sarjat. 

2.2. Seuratoiminta 
Suomen Ratagolfliittoon kuuluu tällä hetkellä siis 31 jäsenseuraa. Suurimmalla osalla seuroista on oma 
ratagolfkenttä. Seuroja on eniten Etelä- ja Länsi-Suomessa, Itä- ja Pohjois-Suomi ovat toistaiseksi vielä 
aliedustettuina. Seurojen/ratagolfjaostojen jäsenmäärät vaihtelevat hyvin paljon. Henkilöjäseniä on kaikista 



  24.10.2021
  
ikäluokista, mutta ikäjakauma on epätasainen. Epätasaisuus johtuu uusien nuorten pelaajien mukaan 
saamisen vaikeudesta.  

Seuratoiminnan/seurojen kenttien energian ja veden kulutus on vähäistä, eikä jätteitä synny paljoa. Yleisön 
kierrostulokset merkitään tällä hetkellä paperille. Eri paikkakuntien julkiset liikenneyhteydet vaihtelevat 
suuresti. 

Seurojen tulot koostuvat jäsenmaksuista, kenttä- ja kioskitoiminnasta sekä kilpailujen järjestämisestä. Kulut 
muodostuvat kenttien hoidosta ja ylläpidosta sekä jäsenten kilpailutoiminnan tukemisesta. 

Seurojen jäsenistä muodostuu helposti kaveriporukoita, mikä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Seurojen 
toimintaan kuuluu yhdessä treenaamista ja viikkokilpailuja. Laajemmalle yleisölle järjestetään 
ratagolfkouluja, joiden kautta on helppo tulla mukaan seuratoimintaan. 

2.3. Hallinto 
Suomen Ratagolfliiton hallinnosta vastaa liittohallitus, jonka jäsenet valitaan itse ehdolle asettuneista 
ehdokkaista vaaleilla vuosittain liiton syyskokouksessa.  

Liittohallitus käyttää pääasiassa sähköisiä työvälineitä. Käytössä on sähköiset tiedotuskanavat, pilvipalvelu 
ja sähköiset allekirjoitukset. Suurin osa kokouksista järjestetään verkkokokouksina. 

Hallinnon tulot koostuvat seurojen jäsenmaksuista, radantarkastusmaksuista ja välinevälityksestä. Lisäksi 
Ratagolfliitto omistaa ratagolfkentän Vantaan Jokiuoman puistossa. Kentän ja jäätelökioskin tuotot 
muodostavat merkittävän osan liiton tuloista. Menot muodostuvat normaaleista hallinnon kuluista ja 
toiminnan kehittämishankkeista sekä kentän hoito- ja ylläpitokuluista. 

Liittohallituksen jäsenistössä on edustettuna kumpikin sukupuoli ja eri ikäluokat. Hallitus koostuu useiden 
eri seurojen jäsenistä. 

3. Visio 
Suomen Ratagolfliiton visio kestävän kehityksen kannalta on seuraavanlainen:  

Suomen Ratagolfliitto ry haluaa toiminnassaan edistää kestävää kehitystä ympäristön, talouden ja 
sosiaalisuuden kannalta.  

4. Suunnitelman tavoitteet ja mittarit 
4.1. Kilpailutoiminnan tavoitteet 

4.1.1. Lisää lisenssipelaajia 
Tavoitteen kuvaus: Nykyisellä lisenssipelaajien määrällä pyöritetään kilpailutoimintaa aika pienellä 
volyymilla. Joihinkin kilpailuihin riittää vain reilut 10 kilpailijaa ja suurimmillaankin osanottajamäärä on noin 
60 kilpailijaa yhdessä kilpailussa. Jotta kilpailutoiminta voisi olla taloudellisesti kestävämmällä pohjalla, 
tulisi lisenssipelaajien määrän olla paljon nykyistä suurempi. Tällöin voisi kilpailujakin järjestää paljon 
enemmän ja pelaajilla olisi mahdollisuus valita, mihin kilpailuihin kunakin viikonloppuna osallistuu. 
Kilpailujen osanottomaksut tuovat rahaa seuroille, lisenssit taas liitolle ja sitä kautta kilpailutoiminta voi 
kehittyä ja olla näin kestävämmällä pohjalla. 

Tavoite: Lisenssipelaajien määrä kaksinkertaistuu seuraavan viiden (5) vuoden aikana. 



  24.10.2021
  
Mittari: Suomisport - Rekisteri, jonne lisenssipelaajat kirjataan. 

4.2. Seuratoiminnan tavoitteet 
4.2.1. Kenttien monimuotoisuuden lisääminen ja ratarakentamisen kestävyys ympäristön 

kannalta 
Tavoitteen kuvaus: Monet ratagolfkentät ovat nykypäivänä laakeita ja avoimia paikkoja, joissa on vähän 
puita ym. kasvillisuutta. Ratarakentaminen tapahtuu monesti halvimmilla mahdollisilla materiaaleilla 
välittämättä ratojen tai niiden rakennusmateriaalien kestävyydestä. Tässä on tietysti tavoitteena 
lyhytaikaiset voitot, mutta pitkäjänteisyyttä kaivattaisiin. Kenttien puilla ja muulla kasvillisuudella ei vain 
lisätä rakennetun ympäristön monimuotoisuutta, vaan myös kenttien viihtyvyyttä. Ratarakentamisessa 
kestävät ja laadukkaat materiaalit pidentävät niiden käyttöikää ja siten vähentävät toiminnasta syntyvää 
jätettä. Ne myös voivat osin olla kierrätettäviäkin. 

Tavoite: Seuroille lisätä kenttiensä monimuotoisuutta istutuksilla ja valita ratakorjauksiin kestävämmät 
materiaalit. 

Mittari: Ratakorjaamisen seuranta, katselmukset kilpailujen yhteydessä. 

4.2.2. Lisää henkilöjäseniä seuroihin 
Tavoitteen kuvaus: Jotkut ratagolfliiton nykyisistä seuroista ovat pieniä muutaman jäsenen seuroja. 
Suuriakin seuroja on, mutta osassa näistä ratagolfjaosto on pienempi. Suurimmissa ratagolfseuroissa on 
kymmeniä jäseniä. Nuoria jäseniä on todella vähän ikääntyneisiin verrattuna. Jotta seurojen taloudellinen 
tilanne paranisi ja kehitys olisi kestävää sekä taloudellisesti että sosiaalisesti katsottuna, tulisi seuroihin 
saada paljon nykyistä enemmän henkilöjäseniä, erityisesti nuoria. Tämä toisi lisää rahaa kassaan 
jäsenmaksujen kautta ja jatkuvuutta lajille. Uusista jäsenistä osa voisi ryhtyä kilpapelaajiksi, mikä kasvattaisi 
lisenssipelaajienkin määrää ja siten tukisi edellä esitettyjä kilpailutoiminnan tavoitteita. 

Tavoite: Seurojen henkilöjäsenten määrän kaksinkertaistaminen nykyisestä seuraavan viiden (5) vuoden 
aikana. 

Mittari: Jäsenmääräkyselyt, joita ratagolfliitto toteuttaa vuosittain. 

4.3. Hallinnon tavoitteet 
4.3.1. Etäkokoukset ja kokousmatkustusten minimointi 

Tavoitteen kuvaus: Liittohallituksen kokouksiin matkustaminen ei ole kestävällä pohjalla ympäristön 
kannalta. Normaalit hallituksen kokoukset voidaan hyvin pitää etäkokouksina hyvin toimivien 
verkkoyhteyksien välityksellä. Liiton yleiskokoukset ja erilliset vuosittaiset suunnittelupäivät voivat sitten 
toimia mahdollisuutena tavata muita hallituksen jäseniä ja liiton jäseniä kasvotusten. Näitäkin voi osittain 
pyrkiä järjestämään kilpailujen yhteydessä, jolloin jotkut osallistuvista ovat jo kilpailujen takia paikalla. 

Tavoite: Liittohallituksen normaalit kokoukset etänä 

Mittari: Kokousten pöytäkirjat, joihin kokouspaikka merkitään. 

4.3.2. Sähköisten materiaalien lisääminen ja tulostuksen/painetun materiaalin minimointi 
Tavoitteen kuvaus: Joitakin mainoksia/esitteitä on hyvä olla paperiversioina, mutta tulevaisuutta on se, että 
kaikki tällainen materiaali on verkossa ja painettu materiaali vähenee koko ajan. Tämä toki lisää verkossa 
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olevan materiaalin määrää ja hankaloittaa sen löytämistä. Siksi painetussa materiaalissa tulisikin keskittyä 
mainostamaan verkosta löytyviä materiaaleja ja helpottaa niiden löytämistä esimerkiksi QR-koodien avulla. 

Tavoite: Lisätä ratagolfliiton esitemateriaalit liiton verkkosivuille ja sosiaalisen mediaan ja mainostaa niitä 
kentillä ja kilpailuissa mainoksilla, joista löytyy QR-koodit. 

Mittari: Ratagolfliiton mainosten näkyvyys kilpailujen yhteydessä 

4.3.3. Sähköinen tuloskortti kentille 
Tavoitteen kuvaus: Paperinen/pahvinen tuloskortti muistona hauskasta ratagolfkierroksesta on kiva juttu, 
mutta niiden säilyttäminen kaikista pelatuista kierroksista lisää paperinkulutusta. Siksi monissa tapauksissa 
sähköinen tuloskortti/sovellus voisi olla ainakin vaihtoehtoinen tulosten merkintätapa yleisöpelaajille. Näin 
tulokset voisivat pysyä paremminkin tallessa kuin paperilla. Tällaisen sovelluksen kehittäminen ei 
kuitenkaan ole aivan pieni juttu, vaan vaatii pitkän kehitystyön ja myös rahaa. 

Tavoite: Sovellus käytössä seuraavan kymmenen (10) vuoden kuluessa. Kehitys aloitettu tämän 
suunnitelman aikana. 

Mittari: Liiton toimintasuunnitelmat ja -kertomukset. Liiton talousarviot. 

4.3.4. Lisää jäsenseuroja ratagolfliittoon kaikkialta Suomesta 
Tavoitteen kuvaus: Nykyisellään ratagolfliiton jäsenseurojen määrä on 31. Jäseniä näissä seuroissa on hyvin 
erilaisia määriä. Jäsenseurojen määrän kasvattaminen toisi lisää myös henkilöjäseniä ja toisaalta 
lisenssipelaajiakin, mikä parantaisi niin liiton kuin sen jäsenseurojenkin taloudellista ja sosiaalista kehitystä. 
Uusien jäsenseurojen hajautuminen ympäri Suomea toisi erilaisia jäseniä liittoon ja myös pelaajiin, mikä 
olisi sosiaalista kestävää kehitystä. 

Tavoite: Ratagolfliiton jäsenseurojen määrän kasvattaminen 25 %:lla nykyisestä seuraavan viiden (5) 
vuoden aikana. 

Mittari: Ratagolfliiton jäsenluettelo 

5. Suunnitelman toteutumisen seuranta 
Kilpailutoiminnan ja hallinnon tavoitteita seurataan liittohallituksen kokousten yhteydessä vähintään 
puolivuosittain. Seuratoiminnan tavoitteita ja niiden toteutumista tullaan seuraamaan liiton kevät- ja 
syyskokousten yhteydessä. Kaikkia seuroja pyydetään osallistumaan näihin kokouksiin. 

Tämä suunnitelma ja sen tavoitteet on laadittu seuraavaksi 5 vuodeksi (2022–2027). Niiden toteutuminen 
tarkistetaan suunnitelman loppuajankohtaan mennessä sekä laaditaan suunnitelma seuraavalle 5 vuoden 
ajanjaksolle. 

6. Suunnitelman hyväksyntä 
Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty Suomen Ratagolfliitto Ry:n hallituksen kokouksessa 
24.10.2021. Hyväksyntä näkyy kokouksen pöytäkirjassa. 


