Toimintasuunnitelma 2018
Golf Pirkkala Ry

Yleistä
Golf Pirkkala ry:n toiminnassa on alkamassa 18. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä on noussut
voimakkaasti noin 2335 jäseneen (2 328 jäsentä 31.8.2017 ilmoitettu Golfliittoon).
Toimintasuunnitelma perustuu n. 2335 jäsenen lukumäärään, joista junioreja on noin 330.
Toiminta perustuu hallituksen ja toimikuntien jäsenten vapaaehtoisuuteen.

Kenttä ja harjoitusalueet
Kentän ja harjoitusalueiden kunnosta ja ylläpidosta vastaa Golf Pirkkala Oy. Seuran rooli kentän
kehittämisessä keskittyy havaintojen ja pelaajapalautteen välittämisestä kenttäyhtiön
päätöksenteon tueksi. Lisäksi seura osallistuu kentän kunnostustöihin talkoiden myötä, jotka
kenttäyhtiö kutsuu koolle tarvittaessa.

Jäsenistö, koulutus ja valmennus
Aiempien vuosien tapaan vuonna 2018 tullaan kehittämään jäsenten aktivointia yhteisiin
tapahtumiin ja osallistumaan seura- toimintaan. Pääpainona jäsenten aktivoinnissa on
golfyhteisön muiden toimijoiden kanssa jäsenistön koulutus ja innostaminen aktiiviseen
toimintaan kaikissa tasoitusryhmissä. Seuran tarjoamaa toimintaa uudistetaan ja kehitetään
sekä pyritään laajentamaan aktiivisten seuratoimijoiden joukkoa. Tämä mahdollistaa myös
järkevän tehtävien kierron.
Aiemmilla kausilla toimivaksi kehitettyä kaikki juniori-ikäluokat huomioivaa junioripolkua
pyritään edelleen kehittämään ja toimintaa uudelleenorganisoidaan vuonna 2018 siten, että
toiminnan operatiivista työtä siirretään Opetus- ja Kulttuuriministeriön (OKM) tuella
palkattujen juniorikoodinaattoreiden vastuulle. Lisäksi junioripolun ryhmien rooleja tullaan
tarkentamaan tarpeen mukaan. Tulevan kauden pääpainona junioritoiminnassa on
golfohjaajien sitouttaminen toimintaan, jotta nykyinen monitasoinen junioripolku voidaan
ylläpitää jatkossakin. Aiempina vuosina aktiivista kouluyhteistyötä jatketaan alakoululaisille
suunnatuilla golf-iltapäiväkerholla. Talvi- harjoittelussa tullee olemaan noin 50 junioria ja
kesätoiminnassa noin 120 junioria. Laadukkaalla juniorityöllä luomme seurallemme varmimmin
tulevaisuutta jäsenistön määrässä ja näkyvyyttä menestyvien urheiluseurojen joukossa.
Seuramme edustuspelaajille ja junioreille tarjotaan valmentautumisedellytyksiä Anssi
Kankkosen, Kaisa Ruuttilan, omien golf-ohjaajien ja Golf Daddyn yhteistyöllä. Juniori- ja
kilpagolf- toimikunta kerää itse merkittävästi varoja toiminnan rahoittamiseen. Junioripolkua,
kilpapelaamista ja harjoittelua koordinoi Juniori- ja kilpagolf toimikunta yhdessä
juniorikoordinaattoreiden ja seura-pro Anssi Kankkosen kanssa.
Talvikauden harjoittelu ja valmennustyö järjestetään yhteistyössä Golf Daddyn kanssa. Lisäksi
seura tarjoaa junioripelaajille muita liikuntapalveluita kuntosalien ja palveluiden tarjoajien
kanssa. Valmennus on ympärivuotista läpi koko junioripolun. Kesäkaudella seura yhdessä Golf
Daddyn kanssa huolehtii siitä, että kentällä järjestetään alkeiskursseja, greencard-kokeita sekä
annetaan yksityis- ja ryhmäopetusta. Palveluissa nojaudutaan ensisijaisesti golfyhteisömme
tarjoamiin palveluihin.

Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminta tulee kattamaan suuren osan seuran järjestämistä tapahtumista. Kilpailuiden
laatua ja määrää ohjaavat jäsenistön palaute ja ehdotukset. Seura edesauttaa jäsenistön
edellytyksiä toimia kilpailuihin liittyvissä tehtävissä lähettämällä jäseniä kilpailu- ja
tuomarikoulutuksiin.
Kilpailutoimikunnan kautta tullaan organisoimaan myös kentällä tapahtuvaa valvojatoimintaa.
Valvoja- toiminnalla alkaa olla jo perinteet kentällämme ja toimintaa tullaan jatkamaan ja
edelleen kehittämään myös pelikaudella 2018. Valvojatoiminta tapahtuu yhteistyössä
kenttäyhtiön kanssa. Järjestettävistä kilpailuista ja niiden tuloksista tiedotetaan seuran
kotisivuilla ja ilmoitustaululla.
Kilpailutoimikunnan järjestämistä tapahtumista merkittävin on seuranmestaruuskilpailut, jotka
pelataan vuosittain Suomen Golfliiton suosittamana ajankohtana elokuun alkupuolella. Seura
järjestää kentällämme lukuisan määrän myös nk. leikkimielisempiä kilpailuja, joihin pyritään
aktivoimaan laajempaa otosta jäsenistöstä. Näiden kilpailujen määrää ja sisältöä kehitämme
edelleen kehittämällä uusia kilpailuja ja panostamalla suosittuihin tapahtumiin.
Kilpailutoimikunta koordinoi myös aikuispelaamisen tukemista luotujen kriteerien pohjalta.

Seuratoiminta
Seuratoiminta painottuu toimikuntien tarjoamiin aktiviteetteihin. Toimikunnat vastaavat
omista toiminnan alueistaan ja tarjoavat omille kohderyhmilleen mieleistä toimintaa ja
tapahtumia golfin parissa. Toiminnan myötä luodaan jäsenistön kesken syvenevää
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja avointa klubi-henkeä. Klubitoimikunta tulee kokoamaan
jäsenistön yhteisiin uusiin tapahtumiin yhdessä Golfyhteisön muiden osapuolten kanssa.
Muihin seuroihin ja niiden kenttiin tutustutaan järjestämällä pelimatkoja sekä Suomessa, että
ulkomailla. Yhteistyökumppanit huomioidaan omilla tapahtumilla, joiden tarkoitus on
vahvistaa yhteistyötä ja seuran tuki- ja vertaisverkostoa. Seuratoiminnalle antaa suosituksia
Suomen Golfliitto, jonka kokouksiin seurasta lähetetään mahdollisuuksien mukaan edustus
paikalle.
Golfliiton teemavuoden aiheena on juniorigolf ja asennemuutos. Seura panostaa
teemavuoteen varaamalla tulo- ja menoarvioon tähän kohdistettua rahoitusta, joka käytetään
toimikuntien tai tarkoitusta varten perustettavien työryhmien parhaaksi katsomallaan tavalla
teeman mukaiseen toimintaan.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Seuran tiedottamisen pääpaino on seuran kotisivuilla www.golfpirkkala.fi sekä seuran
hallinnoimassa sosiaalisessa mediassa. Kotisivujen ylläpito ja kehittäminen tehdään
yhteistyössä kenttäyhtiön kanssa. Tärkeimmiksi tiedottamisen kanaviksi on noussut
sosiaalisessa mediassa seuran Facebook sivut, Instagram sekä Twitter. Tapahtumakohtaiset
eBirdie-viestit sekä tekstiviestit ovat myös hyviä kanavia tiedottaa nopeasti. Seuran toimintaa
koskevat tiedotukset ovat esillä myös klubitalon ilmoitustaululla tärkeimpien tapahtumien
osalta.
Yhteisön tiedottamista koordinoi tiedottaja, joka on koko Golf Pirkkalan yhteinen resurssi.
Tiedottamisessa jatketaan ensikaudella sosiaaliseen median panostamista.
Julkaisutoiminta keskittyy vuosittaiseen jäsenlehteen, jotka toimitetaan jäsenille sähköisenä
sekä halukkaille jäsenille klubitalolla jaettavana paperisena julkaisuna. Seura vastaa myös
Suomen Golfliiton tiedotusten välittämisestä jäsenille. Tärkeimmät Golf- liiton viestinnän
välineet ovat golf.fi nettisivut, Golflehti ja kilpailukalenteri.

Hallinto
Seuran toimintaa ohjaa ja kehittää hallitus, joka toimii Golf Pirkkala Ry:n toimeenpanevana
elimenä. Hallituksen toimintaa ohjaa hyväksytty strategia, joka on päivitetty kaudella 2012
yhdessä Golf Pirkkala Oy:n hallituksen kanssa. Yhteinen Strategia ulottuu aina vuoden 2017
loppuun asti ja onkin odotettavissa, että strategiaa tullaan päivittämään talvikaudella
toimintaympäristön ison kuvan selkiydyttyä. Lisäksi toimintaa ohjaa kaksi kertaa vuodessa
pidettävät sääntömääräiset kokoukset. Hallituksen apuna toimivat kapteenit ja toimikunnat,
joiden määrä ja kokoonpanot vahvistetaan vuosittain. Seuran toiminta on kuvattu seuran
toimintaohjeessa.

Talous
Seuran taloudellinen tilanne pidetään vakaana, eikä talouspuolella ole odotettavissa
merkittäviä muutoksia. Aiemmat tilikaudet ovat kerryttäneet seuralle varoja, joita tarpeen
vaatiessa käytetään ja kanavoidaan jäsenistön viihtyvyyden ja yhteenkuuluvuuden
parantamiseksi vuonna 2018 hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla. Jäsenmaksujen suuruus
ja talouden yksityiskohtaisempi erittely esitetään vuoden 2018 talousarviossa.
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