Toimintasuunnitelma 2020
Golf Pirkkala ry

Yleistä
Golf Pirkkala ry:n toiminnassa on alkamassa 20. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä on
tasaantunut noin 2300 jäseneen (2 291 jäsentä 31.8.2019 ilmoitettu Golfliittoon).
Toimintasuunnitelma perustuu noin 2300 jäsenen lukumäärään, joista junioreita on noin 340
(31.8.2019 junioreita 343). 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 klubihenkeä. Muihin seuroihin ja niiden kenttiin
tutustutaan järjestämällä pelimatkoja sekä Suomessa, että ulkomailla. Seura panostaa
yhteistyökumppanien avulla jäsenyyden arvostuksen kehittämiseen myös varsinaisen
toiminnan ulkopuolelta. Seura osallistuu Suomen Golfliiton kokouksiin lähettämällä paikalle
edustuksen.
Jäsenistöä pyritään laaja-alaisesti aktivoimaan yhteisiin tapahtumiin ja osallistumaan
seuratoimintaan. 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
Junioripolkuun ei ole kaudella 2020 tarvetta tehdä merkittäviä muutoksia, mutta
erityishuomiota on kiinnitettävä pelaajien aktiiviseen etenemiseen tasolta toiselle taitotason
ja kilpailumotivaation mukaan myös kesken harjoituskauden. Ylin junioripolun taso on
edustusjuniorit (kriteerinä kortti FJT:lle tai sijoittuminen FJAR-rankingissa 100. parhaan pojan
tai 50. parhaan tytön joukkoon). Edustusjunioreille ja edustusammattilaisille järjestetään
yhteistä valmennustoimintaa leiripäivien muodossa.
Varsinaisina harjoitusryhminä kesäkaudella jatkavat tutut Aikuinen-lapsi ryhmä,
Startti-ryhmät, Vauhti-tyhmät, Harraste 1 ja 2 ryhmät sekä Tsemppi 1 ja 2 ryhmät. Lisäksi
jatketaan aktiivista kouluyhteistyötä eri ikäisten koululaisten tutustuttamiseksi golfiin.
Juniorikoordinaattorina jatkaa Kaisa Ruuttila. Koordinaattorityöhön haetaan vuodelle 2020
kunnan liikunta-avustusta ja yhteistyössä kunnan kanssa pyritään järjestämään vuoden 2019
tapaan lukiokurssi.
Ohjaajayhteisössämme jatkavat lähes kaikki viime kauden aktiivit ja aikaisempien vuosien
tapaan jatketaan uusien ohjaajien rekrytointia. Golf Pirkkala oli kolmatta vuotta peräkkäin
Suomen suurin juniorigolfseura. Kauden 2020 tavoitteena on säilyttää juniorimäärä

vähintään kauden 2019 tasolla. Laadukkaalla juniorityöllä luomme seurallemme varmimmin
tulevaisuutta jäsenistön määrässä ja näkyvyyttä menestyvien urheiluseurojen joukossa.
Juniori- ja kilpagolf -toimikunta kerää itse merkittävästi varoja toiminnan rahoittamiseen.
Valmennus on ympärivuotista läpi koko junioripelaajapolun. Muutoksena aiempaan Kaisa
Ruuttila vastaa seuramme juniorigolfvalmennuksesta harrastejunnuista Talentteihin. Starttija Vauhtiryhmät vedetään liikunnan-/golfohjaajavetoisesti kauden 2019 tapaan. Talvikauden
harjoittelu ja valmennustyö järjestetään EazyGolf Training Centerin tiloissa Tampereen
Messukylässä.
Kaudella 2020 Golf Pirkkala järjestää kilpailuja kaiken ikäisille junioreille. Seuran sisäisten
tapahtumien lisäksi Golf Pirkkalassa järjestetään Pirkanmaan Junnutourin finaali ja olemme
hakeneet järjestettäväksemme myös Future Tourin osakilpailua.

Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminta kattaa merkittävän osan seuran järjestämistä tapahtumista. Järjestettävien
tapahtumien laatua ja määrää ohjaavat jäsenistön osallistuminen, palaute ja ehdotukset.
Seura edesauttaa jäsenistön edellytyksiä toimia kilpailuihin liittyvissä tehtävissä
kouluttamalla jäsenistöä sekä lähettämällä jäseniä kilpailu- ja tuomarikoulutuksiin.
Kilpailutoimikunnan järjestämistä tapahtumista merkittävimmät ovat Klubimestaruus-,
Seuran Reikäpelimestaruus- ja Mestaruuskilpailut. Seuran Mestaruuskilpailut pelataan
vuosittain Suomen Golfliiton suosittelemana ajankohtana elokuun alkupuolella. Seura ja sen
eri toimikunnat järjestävät lukuisan määrän kilpailuja ja muita jäsenistön aktivoimiseen
tarkoitettuja tapahtumia, joissa eritasoiset kilpailut voivat olla osa järjestettävää
tapahtumaa. Kilpailutoimikunta avustaa näiden tapahtumien järjestämisessä ja
kehittämisessä eri tavoin kuten järjestämällä kilpailujen tuomaroinnin. Järjestettävistä
tapahtumista ja kilpailuista sekä niiden tuloksista tiedotetaan seuran verkkosivuilla ja
sosiaalisessa mediassa.
Kilpailutoimikunnan kautta tullaan organisoimaan myös kentällä tapahtuvaa
valvojatoimintaa. Valvojatoiminnalla on vahvat perinteet kentällämme ja sen toimintaa
tullaan jatkamaan ja edelleen kehittämään myös pelikaudella 2020. Valvojatoiminta
toteutetaan yhteistyössä kenttäyhtiön kanssa.
Kilpailutoimikunta koordinoi myös aikuisten kilpapelaamisen tukemista luotujen kriteerien
pohjalta kansallisella ja SM-tasolla.

Naistoiminta
Naistoimikunta vastaa seurassa järjestettävistä naisten tapahtumista ja muusta naisten
toiminnasta. Kesän aikana naisille järjestetään useita erilaisia kilpailuja sekä valmennusta.
Vuonna 2020 tullaan järjestämään aiempien vuosien tapaan pari isompaa kilpailua ja niiden
rinnalle rennompia peli-iltoja. Myös valmennustoimintaa tullaan naisille tarjoamaan kaudella
2020. Valmennuksesta vastaa Golf Daddy ja Kaisa Ruuttila. Talvikaudella naisille järjestetään

fysiikkatreenejä, joista vastaa Kissat-hallin urheilukeskus ja Hanna Orr. Talvikauden
fysiikkatreenit alkavat syksyllä ja jatkuvat aina keväälle asti.
Seuran naispelaajia kannustetaan lisäksi osallistumaan Pirkanmaan seurojen yhteiseen
Pirkanmaan Lady Cupiin. Pirkanmaan seurojen välillä pelataan kesän aikana myös naisten
reikäpeliottelu, johon ladykapteeni tulee keräämään kuusihenkisen joukkueen. Vuonna 2020
Golf Pirkkala pelaa A-lohkossa, johon seura saatiin nostettua kaudella 2019.

Senioritoiminta
Senioritoiminnan tavoitteena on aktivoida yli 50-vuotiaita seuramme jäseniä liikkumaan
monipuolisesti, osallistumaan eri tapahtumiin, saamaan uusia ystäviä sekä integroitumaan
seuramme iloiseen joukkoon.
Tarkoituksena on järjestää senioreille virikkeitä niin harjoitusten, kilpailujen kuin yhteisten
retkien muodossa. Golfin pelaaminen antaa hyvän pohjan fyysisen kunnon ylläpitämiseen
sekä myös luo uusia sosiaalisia kontakteja. Tavoitteena on voimistaa yhteisöllisyyttä niin,
että mahdollisimman moni seniorigolfaaja tuntisi olevansa Golf Pirkkalassa hyvässä seurassa.
Kauden 2020 aikana järjestetään erilaisia seniorikilpailuja, osallistutaan muiden seurojen
järjestämiin kilpailuihin sekä tehdään yhteisiä pelimatkoja. Senioreille järjestetään myös
erilaisia ohjattuja opetus- ja liikuntatunteja niin talvi- kuin kesäkaudella.

Klubitoiminta
Klubitoimikunnan pääsääntöisenä ajatuksena on vahvistaa golfseuraan kuuluvien
yhteisöllisyyttä, sekä edistää golf kulttuurin monimuotoisuutta ja hyvää klubihenkeä,
iloisessa ja rennossa ilmapiirissä. Toimikunta järjestää kauden aikana erilaisia tapahtumia ja
kilpailuja, jotka ovat joko pari- tai joukkuekilpailuja, joihin mahdollisimman moni seuran
jäsen voi osallistua.
Tapahtumissa pelataan eri pelimuotoja rennolla asenteella ja huumori mukana. Pyrimme
myös saamaan seuran uudet jäsenet osallistumaan eri tapahtumiin. Lisäksi teemme
yhteistyötä eri toimikuntien välillä ja pyrimme tekemään yhteistyötä myös muiden
Pirkanmaalaisten seurojen kanssa. Klubitoimikunnan tapahtumista tiedotetaan seuran
sivuilla, Nexgolf sekä sosiaalisessa mediassa.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Seuran tiedottamisen pääpaino on seuran kotisivuilla www.golfpirkkala.fi sekä sosiaalisessa
mediassa. Sosiaalisessa mediassa pääpaino on Instagram ja Facebook -palveluissa.
Kotisivujen sekä sosiaalisen median kanavia ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä
kenttäyhtiön kanssa. Yhteisön tiedottamista koordinoi tiedottaja. Julkaisutoiminta keskittyy
syys- ja kevätjäsenlehtiin, 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 yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Hallituksen toimintaa ohjaa yhteisön strategia,
joka on päivitetty kauden 2018 aikana yhteisön osapuolien kesken. Yhteinen strategia
ulottuu aina vuoteen 2023 saakka. Lisäksi toimintaa ohjaa kaksi kertaa vuodessa pidettävät

sääntömääräiset kokoukset. Hallituksen apuna toimivat toiminnanjohtaja, kapteenit,
mahdollisesti nimitettävät toimihenkilöt ja toimikunnat, joiden määrä ja kokoonpanot
vahvistetaan vuosittain. Seuran toiminta on kuvattu seuran toimintaohjeessa, joka
tarvittaessa päivitetään vuosittain vastaamaan kulloinkin voimassa olevia käytäntöjä.

Talous
Seuran taloudellinen tilanne pidetään vakaana, eikä talouspuolella ole odotettavissa
merkittäviä pitkäkestoisia muutoksia. Aiemmat tilikaudet ovat kerryttäneet seuralle vahvan
kassan, jota tullaan purkamaan maltillisesti kanavoimalla varoja jäsenistön viihtyvyyttä ja
yhteenkuuluvuutta parantaviin toimiin hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla.
Toimintakaudelle on budjetoitu kertaluontoinen kuluerä 20-vuotisjuhlan ja sen kunniaksi
suunnitellun historiikin menojen kattamiseksi. Jäsenmaksujen suuruus ja talouden
yksityiskohtaisempi erittely esitetään talousarviossa. Toimintavuodelle on budjetoitu
jäsenmaksun korotus, jolla kompensoidaan samansuuruista kenttäyhtiön palvelumaksun
korotusta. Palvelumaksun korotus sisältää seuran toiminnanjohtajan palvelut.

Golf Pirkkala ry:n hallitus

