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Keurusselän Golf-seura ry 
 
 
Parkkivuoren Golf-kentän harjoitusalue (range) 
 
 
 
Taustaa:  

Keurusselän Golfseura ry on vuonna 2003 perustettu Mänttä-Vilppulan ja sen lähialueiden golf-

harrastajien yhdistys. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 190 jäsentä. Seura on rakentanut omalla 

kustannuksellaan Vilppulaan, Parkkivuoren urheilutalon ja urheilukentän läheisyyteen oman 6-

reikäinen harjoituskentän. Seura järjestää kentällä aktiivisesti kilpailu- ja koulutustoimintaa. 

Talvella kenttäaluetta käytetään Mänttä-Vilppulan hiihtäjiä latupohjana, eli kenttä palvelee 

lähiliikuntapaikkana ympäri vuoden. Golf-kentät soveltuvat latupohjiksi erinomaisesti talvikaudella. 

Keurusselän Golfseura ja Parkkivuoren kenttä tekevät yhteistyötä Mänttä-Vilppulan matkailun 

kanssa (katso www.manttavilppulamatkailu.fi). Seura haluaakin kehittää omaa toimintaansa 

palvelemaan paremmin myös alueen matkailuelinkeinoa. 

 

Hanke perusteluineen: 

Keurusselän Golfseura ry haluaa rakentaa kentän koillispuolelle harjoitusalueen (range). Golf-

kentän yhteydessä sijaitseva range monipuolistaa olennaisesti kentän käyttöä ja luo uusia 

mahdollisuuksia matkailuelinkeinon tukemiseen ja uusien käyttäjien saamiseksi kentälle. Ranget 

ovat paikkoja, jotka kokoavat alueen golfin pelaajia ja antavat mahdollisuuden taitojen 

kehittämiseen. Esimerkiksi matkailijalle pistäytyminen harjoitusalueella onnistuu kireämmälläkin 

aikataululla kuin pidemmän ajan vaativa kentän kiertäminen pelaamalla. Harjoitusalue toimii 

mainiona ympäristönä uusien ihmisten perehdyttämiseksi lajin saloihin. Esim. opiskelijat, 

koululaiset ja työikäisten TYKY-ryhmät voidaan alkeisopettaa tällä alueella. Seura suunnittelee ja 

järjestää tarvittavan opetuksen ja asiantuntevan opettajan. Harjoitusalue mahdollisuuksineen on 

merkittävä askel kohti seuran kentälle asettamaa tavoitetta ”kaiken kansan kenttänä.” 

 

Hankkeessa investoidaan kentälle lyöntiharjoittelualue eli range. Rakentamistyön ovat suunnitelleet 

Maankäyttötoimisto Simo Järvenpää sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennuspäällikkö Ari 

Vahvanen. Maa-alueen vuokrannut Mänttä-Vilppulan kaupunki hoitaa alueelta puiden poiston ja 

Keurusselän Golfseura rakentaa rangen tästä eteenpäin. Yhdistys hoitaa alueen raivauksen, risujen 



ja juurakoiden poiston talkootyönä. Muut tarvittavat maanrakennustyöt teetetään kilpailutettavilla 

urakoitsijoilla. Hankkeen eritelty kustannusarvio ja rakennusseloste on liitteenä. 

 

Hankkeen kustannusarvio: 27 128 euroa 

- josta rahallinen kustannus 24 728 euroa 

- seuran talkootyö 240 tuntia a’ 10 euroa yht. 2 400 

euroa 

 

Hankkeen rahoitus:   PoKo ry:ltä haettava tuki (50 %)  13 564 euroa 

   oma rahoitus  (50 %) 13 564 euroa 

   - josta rahallinen osuus 11 164 euroa 

   - talkootyön arvo 2 400 euroa 

 

Hankkeen yksityinen rahoitusosuus kerätään alueen yrityksistä. Neuvottelut ovat jo käynnissä ja 

uskomme tarvittavan rahoituksen järjestyvän viimeistään siinä vaiheessa, jos PoKo ry:n kanta 

hankkeelle on myönteinen. 

 

Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.5.2010 – 31.12.2011. 

 

 

   

 

    


