Toimintasuunnitelma 2019
Golf Pirkkala ry

Yleistä
Golf Pirkkala ry:n toiminnassa on alkamassa 19. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä on
tasaantunut noin 2300 jäseneen (2 305 jäsentä 31.8.2018 ilmoitettu Golfliittoon).
Toimintasuunnitelma perustuu n. 2300 jäsenen lukumäärään, joista junioreita on noin 320.
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.

Seuratoiminta
Seuratoiminta pohjautuu 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.
Muihin seuroihin ja niiden kenttiin tutustutaan järjestämällä pelimatkoja sekä Suomessa, että
ulkomailla. Yhteistyökumppanit huomioidaan omilla tapahtumilla, joiden tarkoitus on
vahvistaa yhteistyötä sekä seuran tuki- ja vertaisverkostoa. Seuratoiminnalle antaa suosituksia
Suomen Golfliitto, jonka kokouksiin seurasta lähetetään edustus paikalle.
Golfliiton teemavuoden aihetta ei ole vielä liiton puolesta määritelty, mutta mikäli sellainen
määritellään, seura panostaa teemavuoteen varaamalla tulo- ja menoarvioon tähän
kohdistettua rahoitusta, joka käytetään toimikuntien tai tarkoitusta varten perustettavien
työryhmien parhaaksi katsomallaan tavalla teeman mukaiseen toimintaan. Hallituksen
harkinnan mukaan tai liiton jättäessä teemavuoden aiheen määrittelemättä, voidaan nämä
varat käyttää johonkin muuhun seuran hallituksen parhaaksi katsomaan seuran toimintaa tai
yhteisön strategiaa edistävään kohteeseen.

Jäsenistön aktivointi
Jäsenistöä pyritään laaja-alaisesti aktivoimaan yhteisiin tapahtumiin ja osallistumaan seuratoimintaan. Pääpainona jäsenten aktivoinnissa on tunnistaa jäsenistöstä seuratoiminnan
kannalta passiivisia jäsenryhmiä tai muita sellaisia ryhmiä, joita seura ei ole muuten saanut
aktivoitua. Seuran organisaatiota uudistetaan jatkuvasti ja aktiivitoimijoiden joukkoa pyritään
laajentamaan aktiivisten seuratoimijoiden joukkoa, joka mahdollistaa järkevän tehtävien
kierron, sekä toiminnan kehittämisen uusien raikkaiden ajatusten myötä.

Nuorisotoiminta ja kilpaurheilu
Golf Pirkkalan junioripelaajapolun viimeisin kehityskierros on saatu päätökseen ja
viimeisimpänä muutettiin polun yläpäätä ennen ammattilaisuutta. Kaudella 2019 sisäänajetaan
mallia, jossa GPi:n edustuspelaajat muodostuvat edustusjunioreista ja edustusammattilaisista.
GPi Juniori- ja kilpagolftoimikunta järjestää edustuspelaajille valmennusta teemapäivien
muodossa yhteistyössä Kankkonen & Numminen Golfakatemian kanssa. Nuorempien
junioreiden osalta jatketaan mallilla, jossa kilpailemisesta enemmän innostuneille junioreille on
tarjolla Tsemppiryhmä ja harrasteryhmiä on kaiken ikäisille junioreille. Viime vuoden tapaan
jatketaan aikuinen-lapsi -ryhmän tarjoamista perheiden pienimmille golfareille.

Juniorikoordinaattorina jatkaa Kaisa Ruuttila. Golf Pirkkalan junioritoiminta sai
koordinaattorityöhön Pirkkalan kunnan liikunta-avustusta. Liikunta-avustusta saatiin myös
kouluyhteistyöhön, erityisenä painopistealueena lukioyhteistyö.
Ohjaajayhteisössämme jatkavat kaikki viime kauden aktiivit ja aikaisempien vuosien tapaan
jatketaan uusien ohjaajien rekrytointia. Talviharjoittelussa tulee olemaan talvikaudella 2019 40
junioria ja kesätoiminnassa noin 130 junioria. Golf Pirkkala nousi vuonna 2018 Suomen
suurimmaksi juniorigolfseuraksi 312 juniorijäsenellään. Pirkkala oli myös suurin tyttögolfseura
77 tyttöjuniorillaan. Kauden 2019 tavoitteena on säilyttää juniorimäärä vähintään kauden 2018
tasolla. Laadukkaalla juniorityöllä luomme seurallemme varmimmin tulevaisuutta jäsenistön
määrässä ja näkyvyyttä menestyvien urheiluseurojen joukossa. Seuramme edustuspelaajille ja
junioreille tarjotaan valmentautumisedellytyksiä tuttuun tapaan Anssi Kankkosen, Kaisa
Ruuttilan ja omien golf-ohjaajiemme yhteistyöllä. Juniori- ja kilpagolf -toimikunta kerää itse
merkittävästi varoja toiminnan rahoittamiseen.
Valmennus on ympärivuotista läpi koko junioripelaajapolun. Talvikauden harjoittelu ja
valmennustyö järjestetään Golf Sky:n tiloissa Nokialla. Talentti- ja edustuspelaajille on
rakennettu aikaisempaa monipuolisempi valmennustarjotin, jonka osioista jokaiselle pelaajalle
on perheen mahdollista koota yksilöllinen, monipuolinen ja juurin pelaajan tarpeisiin räätälöity
kokonaisuus. OKM-tuen turvin kauden aikana rakennetaan uutta kokonaisvaltaista Taitoharjoittelukonseptia, jossa panostetaan erityisesti monipuolisten perusliikuntataitojen
harjoitteluun. Talvikaudella pienempien junioreiden kehontaitavuusharjoitukset järjestetään
Pirkkalan Liikuntatalolla Taru Vähätalon johdolla.
Kaudella 2019 Golf Pirkkala järjestää kilpailuja kaiken ikäisille junioreille. Pirkanmaan Junnutour
ja Future Tour pelataan Pirkkalassa ja syksyllä järjestetään Finnish Junior Tourin finaali.

Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminta tulee kattamaan valtaosan seuran järjestämistä tapahtumista. Kilpailuiden
laatua ja määrää ohjaavat jäsenistön palaute ja ehdotukset. Seura edesauttaa jäsenistön
edellytyksiä toimia kilpailuihin liittyvissä tehtävissä kouluttamalla jäsenistöä sekä lähettämällä
jäseniä kilpailu- ja tuomarikoulutuksiin.
Kilpailutoimikunnan kautta tullaan organisoimaan myös kentällä tapahtuvaa valvojatoimintaa.
Valvojatoiminnalla on vahvat perinteet kentällämme ja sen toimintaa tullaan jatkamaan ja
edelleen kehittämään myös pelikaudella 2018. Valvojatoiminta toteutetaan yhteistyössä
kenttäyhtiön kanssa. Järjestettävistä kilpailuista ja niiden tuloksista tiedotetaan seuran
kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Kilpailutoimikunnan järjestämistä tapahtumista merkittävin on Seuran Mestaruuskilpailut,
jotka pelataan vuosittain Suomen Golfliiton suosittamana ajankohtana elokuun alkupuolella.
Seuran mestaruuskilpailuista kerättyä palautetta tullaan käyttämään hyväksi tapahtuman
suunnittelussa. Seura järjestää kentällämme lukuisan määrän myös nk. leikkimielisempiä
kilpailuja, joihin pyritään aktivoimaan laajasti jäsenistöä. Näiden kilpailujen määrää ja sisältöä
kehitämme edelleen kehittämällä uudenlaisia tapahtumia ja panostamalla perinteisiin
suosittuihin tapahtumiin.
Kilpailutoimikunta koordinoi myös aikuispelaamisen tukemista luotujen kriteerien pohjalta.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Seuran tiedottamisen pääpaino on seuran kotisivuilla www.golfpirkkala.fi sekä GPi:n
sosiaalisessa mediassa. Kotisivujen sekä sosiaalisen median kanavien ylläpito ja kehittäminen
tehdään yhteistyössä kenttäyhtiön kanssa. Tärkeimmiksi tiedottamisen kanaviksi on noussut
sosiaalisessa mediassa seuran Facebook-sivut, Instagram sekä Twitter. Tapahtumakohtaiset
voidaan käyttää myös eBirdie-viestejä sekä tekstiviestejä jäsenistön nopeaan tavoittamiseen.
Yhteisön tiedottamista koordinoi tiedottaja, joka on koko yhteisön yhteinen resurssi.
Tiedottamisessa jatketaan ensikaudella sosiaaliseen median panostamista.
Julkaisutoiminta keskittyy vuosittaiseen jäsenlehteen, jotka toimitetaan jäsenille sähköisenä
ja/tai paperisena julkaisuna. Seura vastaa myös Suomen Golfliiton tiedotusten välittämisestä
jäsenille. Tärkeimmät Golfliiton viestinnän välineet ovat golf.fi verkkosivut, Golflehti ja liiton
kilpailukalenteri.

Hallinto
Seuran toimintaa ohjaa ja kehittää hallitus, joka toimii Golf Pirkkala ry:n toimeenpanevana
elimenä. Hallituksen toimintaa ohjaa yhteisön strategia, joka on päivitetty kauden 2018 aikana
yhdessä muun yhteisön kanssa. Yhteinen strategia ulottuu aina vuoteen 2023 saakka. Lisäksi
toimintaa ohjaa kaksi kertaa vuodessa pidettävät sääntömääräiset kokoukset. Hallituksen
apuna toimivat kapteenit, mahdollisesti nimitettävät toimihenkilöt 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 vahvan kassan, jota
tullaan purkamaan maltillisesti kanavoimalla varoja jäsenistön viihtyvyyttä ja
yhteenkuuluvuutta parantaviin toimiin hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla. Jäsenmaksujen
suuruus ja talouden yksityiskohtaisempi erittely esitetään talousarviossa.

Golf Pirkkala ry:n hallitus

