Salo Golf, toimikuntien toimintasuunnitelmat kaudelle 2018

Senioritoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2018
1. SENIORITOIMIKUNNAN KOKOONPANO
Vuosikokouksen valitsemana senioritoimikunnan puheenjohtajana toimii Pirkko
Määttänen.
Seniorien yleiskokous valitsee muut toimikunnan jäsenet.
2. KILPAILUTOIMINTA
a) Avoimet kisat
 Järjestetään ”Senior Open” kilpailuja ennen Juhannusta kaksi kappaletta.
 Järjestetään yksi parikilpailu Juhannuksen jälkeen
b) Seuraottelut
 Osallistutaan Varsinais-Suomen senioriliigaan aiempien vuosien tapaan
 Jatketaan seuraottelujen muodossa yhteistyötä Aulangon Golfklubin
kanssa. Auragolf on vetäytynyt ystävyysottelujen järjestämisestä vedoten
vaikeuksiin saada osallilstujia kisaaan
 Osallistutaan yleisen sarjan mukana RuG- ja KGM-seuraotteluihin
c) Cider Cup
 Pyritään voittamaan seuran sisäinen ottelu ”Cider Cup” nuorempia
ikäluokkia vastaan
d) Zappe Tour, SGS:n Alue- ja Välitour ym. kisat
 Kannustetaan jäseniä osallistumaan tarjoamalla yhteismatkoja
e) SGS:n mestaruuskisat
 Pyritään osallistumaan talousarvion suomissa puitteissa ainakin
joukkuekisoihin
3. KOULUTUSTOIMINTA
a) Järjestetään muutamia sääntöiltoja ja yhteisharjoituksia kauden mittaan myös
ikärajoista välittämättä
b) Osallistutaan seuran järjestämään muuhun koulutukseen
c) Tuetaan juniorikoulutusta mahdollisuuksien mukaan
d) Tarjotaan seuran pron vetämiä talvikauden harjoituksia seuran varaamissa
harjoitustiloissa. Ulkokaudella niitä jatketaan kentän harjoitusalueilla tarpeen
mukaan
4. GOLFMATKAILU
Järjestetään ainakin yksi yhteinen matka klubitoimikunnan kanssa
5. KUNTOGOLF

Tiedotetaan senioreille jäsenistölle varatusta Salohallin kuntosalin käytöstä
6. TIEDOTUSTOIMINTA
Seniorien toiminnasta tiedottamiseen käytetään seuraavia kanavia: seuran nettisivut ja
ilmoitustaulu, henkilökohtaiset sähköpostit, puhelin/tekstiviestit.
7. TOIMINNAN TOTEUTTAMISPERIAATE
Toimihenkilöiden työmäärien tasaamiseksi kuhunkin aktiviteettiin valitaan
vastuuhenkilö.
9. TALOUS
Varsinais-Suomen senioriliigan suunnittelukokouksessa keväällä 2018 tehdään sitova
ja yhtäläisenä kaikkia seuroja koskeva hintasopimus.
Senioritoimikunta pyrkii etsimään keinoja ja järjestämään erilaisia tapahtumia varojen
keräämiseksi toiminnan rahoittamiseen.

Klubitoimikunta toimintasuunnitelma 2018
1. Klubitoimikunta
● Toiminnan tavoitteet
Klubitoimikunnan tavoitteet ovat yhteenkuuluvuuden, yleisen viihtyvyyden ja
klubihengen lisääminen sekä klubitoiminnan tunnettavuuden kasvattaminen
jäsenistön keskuudessa. Erityinen painopiste on aktivoida ja sitouttaa nuoria
aikuisia sekä uusia jäseniä mukaan seuratoimintaan. Toiminnan ohella pyritään
myös keräämään ja antamaan vinkkejä ravintolatoiminnan kehittämiseksi.
Tiedottaminen
Tiedon keruuseen, asiakaspalautteisiin ja toiminnan pitkäjänteiseen uudistamiseen
panostetaan erityisesti. Klubitoimikunnan toiminnasta tiedottamista jatketaan
suoramainonnalla sähköpostitse, tekstiviestein sekä vahvistamalla klubin
ilmoitustaulu- ja seuran nettisivujen tiedotekäytäntöä. Klubitoimikunnalla on oma
toimikunnan sivu, jolla viestitetään tapahtumista ja klubitoiminnasta.
Caddiemaster päivittää myös seuran facebook-sivuille klubitapahtumia, ilmoituksia ja kuvia tapahtumista.
Klubitoimikunnalla on oma iskulause: Klubitoimikunta – Osallistu ja ylläty!
● Toimikunta
Klubitoimikunnan puheenjohtajana kaudella toimii Ladykapteeni Merja Koskinen.
Toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten määrä pyritään pitämään hyvällä,
edellisellä pelikaudella saavutetulla tasolla.
● Toimintatavat
Toiminta perustuu vapaaehtoiseen työskentelyyn. Toimikunta järjestää tapahtumia
koko jäsenistölle pyrkien tasapuolisesti huomioimaan niin juniorit kuin
senioritkin. Klubitoimikunta toimii myös naisten osallistumisen ja tekemisen
aktivoimiseksi.

2. Klubi-illat
● Toukokuun alusta syyskuun loppuun jäsenille järjestetään Klubi-iltoja.
Illan painopiste on jäsenten tutustuttamisessa toisiinsa myös leikkimielisen kisan
ohella. Samalla opiskellaan uusia pelimuotoja, ja tehdään asiakaspalautekyselyitä
toivotuista muutoksista.
Suosittua tekniikkarataa pyritään saamaan ainakin yhdelle klubi-illalle teemaksi.
Teemana voidaan käyttää myös sääntötietämyksen ja pelietiketin opettelua.
3. Tapahtumat
● Tammi-ToukokuuTammikuussa osallistutaan valtakunnalliseen Ladykapteenien päivään.
Keväällä ja/tai syksyllä voidaan järjestää naisten iltaa jossain paikallisessa
yrityksessä.
Klubitoimikunta kokoontuu suunnittelemaan kauden toimintaa.
Kolmen seuran ladykapteenit palaveeraavat yhteisen kilpailun ja muun yhteistyön
järjestämisestä.
Seura osallistuu Naisex-messuille omalla osastolla, jonka vetovastuun hoitaa
klubitoimikunta. Messuilla tehdään lajia tutuksi ja markkinoidaan Naisten
sunnuntaita.

Järjestetään edellisten vuosien tapaan jäsenten oma Klubin Viikkokisa. Kisan
erikoispiirre on tutustuttaa jäseniä kisaamiseen lempeällä pelimuodolla, jonka
tulosta voi parantaa viikko viikon jälkeen. Viikkokisoja on n 20 ja ne aloitetaan jo
huhti-toukokuussa.
Välineet vaihtoon-kirppis
Järjestetään tapahtuma, johon voi tuoda omia käyttämättä jääneitä pelivälineitään
tai asusteitaan kierrätykseen. Jokainen hinnoittelee omat tuotteensa.
● Kesäkuu
Naisten sunnuntai
Pyritään markkinoimaan omien jäsenten avulla naispelaajia mukaan kokeilemaan
lajia kevyen ohjelman, edullisen osallistumishinnan ja mukavan päivän teemalla.
LadyCup
Kolmen seuran välinen naisten oma kisa on järjestetty yhteistyössä Meri-Teijon ja
Wiurilan kanssa jo viitenä vuonna. Pelimuotona on pistebogey ja kahden kisan
parhaalla yhteistuloksella voittaa koko cupin.
Kisan pääjärjestäjänä toimii vuorollaan Wiurila tai Meri-Teijolla. Ladykapteenit
suunnittelevat tarkemmin, toteutetaanko pelimuoto samanlaisena. Ensimmäinen
osakilpailu mahdollisesti Salossa

● Heinäkuu
LadyCup
Osakilpailu mahdollisesti Salossa.
Shampanjaa ja mansikoita-kisa.
Parikisalla on pitkät perinteet ja sitä pelataan yhteislähtönä.
● Elokuu
LadyCup
Päätöskisa iltabileineen Wiurilassa tai Meri-Teijolla.
Kesäjuhla
Järjestetään jäsenille lauantainen kesäjuhla klubilla terassiteemalla yhteistyössä
Maran klubin kanssa. Illanvieton yhteydessä ohjelmassa Mölkkykisaa, hyvää
ruokaa ja musiikkia.
● Syyskuu
Valopallokisa/viimeinen klubi-ilta
Pimeässä pelattava lyöntipeli, jota pelataan hohtopallolla. Kisa pelattaneen
avoimena kisana.
● Lokakuu
Kinkkukisa
Perinteinen virallinen kauden päätöskisa, jonka jälkeen kisan
palkintojenjakotilaisuus.
Hanskat naulaan
Viikkokisan palkintojen jako ja muut huomionosoitukset ja muistamiset
suoritetaan tässä kauden viimeisessä päätöstilaisuudessa.
Halloween-kisa
Hyvän suosion saavuttanut v 2016 pidetty Halloween-kisa pidetään sään niin
salliessa.
4. Golfmatkat
Messumatka
Järjestetään päivän messumatka Helsinkiin, golfmessuille.
Sokkomatka tai muu pelimatka
Järjestetään omakustanteinen pelimatka yllätykselliseen kohteeseen.

5.Muu toiminta
Kehitetään klubin toimintaa ja osallistutaan talkoovoimin klubin tilojen ja
ympäristön
viihtyvyyden lisäämiseen. Pyritään toteuttamaan taukotuvan wctilojen siistiminen ja mahdollinen seinien maalaus ja koristelu. Ylläpidetään
sosiaalitilojen viihtyvyyttä.
Kehitetään yhteistyötä naapuriseurojen kanssa yhteisillä tilaisuuksilla.

Kilpailutoimikunnan toimintasuunnitelma 2018
1. Kilpailutoimikunnan kokoonpano





Kilpailutoimikunnan puheenjohtajana toimii Tapio Kyrönlahti.
Pirkko Määttänen vastaa seniorikisojen järjestelyistä.
Kimmo Järvinen hoitaa seuraottelujen järjestelyt.
Merja Koskinen sopii viikkokilpailujen ja klubi-iltojen aikataulut yhteistyössä
kilpailutoimikunnan puheenjohtajan kanssa.
Tomi Pajun vastuualueena ovat sponsorisopimukset palkintoineen.
Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja hoitaa palkinnot kilpailuihin, joissa ei ole
sponsoria.
Lähettäjät ja tuomarit hoitavat omat tehtävänsä. Kilpailutoimikunnan
puheenjohtaja hoitaa vuorojen allokoinnin yhteistyössä lähettäjien ja tuomarien
kanssa.





2. Kilpailukalenteri 2018












Kaudella 2018 järjestetään kansallisen tason arvokilpailu N50/M50 reikäpeli-SMkilpailu
Lisäksi järjestetään valtakunnalliset M50-haastaja-Tour sekä Future Tour kilpailu
Joukkue- ja parikilpailujen määrä pidetään ennallaan. Ne ovat edelleen
suosittuja.
Salo Golf Masters osakilpailut ja –finaali pidetään kilpailukalenterissa.
Aikaisempia sponsorikilpailuja pyritään edelleen pitämään kilpailukalenterissa.
Kilpailujen parhaan scratch-pelaajan palkinto pidetään ohjelmassa.
Muilta osin kilpailukalenteri noudattelee pääosin aikaisempien vuosien mallia.
Kilpailut sijoitetaan pääsääntöisesti sunnuntaiaamuisin pelattavaksi.
Kilpailuille pyritään löytämään sponsori ennen kuin ne lisätään
kilpailukalenteriin, poislukien SM-, seuranmestaruus ja muutamat muut jäsenille
tarkoitettu kilpailut.
Kilpailukalenterin julkaisu tapahtuu viimeistään maaliskuun 2018 aikana.

3. Tuomaritoiminta




Kaikkiin avoimiin kilpailuihin määrätään seuratuomari liiton ohjeen mukaisesti.
Uusia tuomareita tarvitaan edelleen lisää.
Seuratuomareiden koulutuksesta vastaa sääntötoimikunta.

4. Lähettäjätoiminta




Lähettäjien nykymäärän ollessa 15 henkilöä sujuva toiminta on turvattu.
Kuitenkin uudet lähettäjät ovat tervetulleita, koska näin kuormitusta voidaan
vähentää.
Jokaiseen kilpailukalenterin kilpailuun nimetään riittävä määrä lähettäjiä.

5. Arvokisat 2018


Kilpailutoimikunta kerää riittävän määrän toimihenkilöitä kuhunkin kauden 2018
aikana järjestettävään arvokilpailuun.
6. Kauden päätös
 Kauden päätyttyä kilpailutoimikunta kerää statistiikan yhteen palvelupäällikön
avustuksella.

Kenttä- ja kiinteistötoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2018.
Ennen pelikautta tehtävät työt





Väylien hiekoitus kevättalvella maan ollessa vielä jäässä.
Väylän12 kahden bunkkerin täyttö uudella hiekalla.
Viemärityömaan kaivuusta jääneiden maamassojen ajo tulevan wc:n lähimaastoon ja niiden
maisemointi tai väylien 5, 6 ja 16 väyläbunkkereiden takaosan nostoa varten.
Pidetään kevättalkoot ennen kentän avaamista. Siivous roskista ja risuista yms. Muita
talkoita tarpeen mukaan kevään aikana muunmuassa bunkkereiden kunnostusta ja
metallisiltojen kaiteiden pesua.

Yleiset kentänhoitotoimenpiteet pelikauden aikana













Greenien paikkauskylvöt toukokuussa tarpeen mukaan.
Tiipaikkojen, väylien, greenien ja karheikkojen leikkuut päivittäistä toimintaa kasvukauden
aikana.
Voikukan, piharatamon ja apilan torjuntaruiskutus väylille, semiraffialueille, osittain
raffialueille, tiiauspaikoille ja greenien ympäristöille tarpeen mukaan.
Greenien jyrääminen pyritään tekemään kerran tai kaksi viikossa kesä-syyskuun aikana.
Greenien pintailmastus tähtiterällä tehdään viikottain kasvukauden aikana.
Greenien syväilmastus ja hiekoitus 2-3 kertaa kauden aikana. (tappi-ilmastus)
Greenien holkki-imastus loppusyksyllä. (talkootyö)
Greenien lannoitus kasvukaudella viikottain eli n. 25 kertaa kauden aikana.
Greenien talvituhosienten torjuntaruiskutus tarpeen mukaan ja jatkuen aina lumentuloon
asti.
Tiipaikkojen pintailmastus alkukesällä.
Tiipaikkojen ja väylien lannoitus n. 4 kertaa kauden aikana.
Tiipaikkojen hiekoitusta kauden aikana.









Tiipaikkojen, väylien ja greenien ympärysten ilmastus syksyn loppupuolella. (holkki ja
viiltoilmastus).
Bunkkerin huolto pari kertaa viikossa ja aina kilpailuviikonlopun perjantaina.
Trimmaustyöt ojien rannoilla pelialueiden kohdalla, lampien rannat tarpeen mukaan.
Puiden ja pensaiden leikkuut tarpeen mukaan.
Kastelujärjestemän käyttöönotto keväällä, ylläpito ja mahdolliset korjaukset kauden aikana
ja putkistojen tyhjennys syksyllä.
Klubitalon ja taukokioskin ympäristön kukkaistukset ja niiden hoito ja muutenkin koko
sisääntuloalueen ja harjoitusalueiden hoidot.
Rangealueen hoito ja pallojen keruu.

Kauden 2018 aikana tehtävät korjaus ja parannustyöt










Väylien 2 ja 12 takatiitten viimeistelytyöt kevään aikana.
Väylän 7 keltaisen tiipaikan oikaisu kevään aikana.
Väylän 18 uuden takatiin rakentaminen pyritään aloittamaan 2018 aikana.
Tiipaikkojen korjaus/uusiminen jatkuu resurssien ja taloustilanteen sallimissa rajoissa.
Kulkuteiden parantamiset ja tasoitukset keväällä.
Väylä 3 ketaisen/valkoisen tiipaikan edustan salaojan tarkistaminen ja uusi salaoja tiipaikan
ympäri josta pari imua vähäjokeen. Kausi 2018.
Väylän 18 poikittaisojan jälkeen olevien painaumien täyttö ja uudelleen kylvö, kaivetaan
myös pari salaojaimua lähellä olevaan ojaan. Kevät 2018.
Väylän 18 keltaisen/valkoisen tiipaikan ympäristön kuivaaminen salaojitusta korjaamalla ja
lisämaata ajamalla kauden 2018 aikana.
Tiipaikkojen tasoittaminen hiekoittamalla jatkuu vuoden 2018 aikana.

Pidemmän aikavälin parannustyöt





Väylän 12 yhden väyläbunkkerin, väylän 6 väyläbunkkerin ja väylän 9 vasemmanpuoleisen
greenibunkkerin kivisen hiekan vaihto uuteen hiekkaan.
Väylälle 11 uusi leveämpi silta ja nykyisen kapean sillan siirto väylälle 6.
Koneiden pesupaikan rakentaminen huoltorakennuksen alueelle.
Golfautoille 10 kpl pitäisi löytyä uusi paikka katoksen rakentamista varten.

Investointitarpeet vuodelle 2018




Kumpuleikkuri (käytetty).
Suurtehopuhaltimen hankinta mahdollisesti yhdessä Wiurilan kanssa.
Uudet lasikuituiset lipputangot ja niihin kuuluvat kupit.

Kiinteistöt



Bägivaraston lännen puoleisen oven pintalautojen vaihto ja maalaus.
Taukotuvan terassille lisää pleksi seinää ja liukuovi terassin länsiseinälle.



Uuden vesiWc:n rakentaminen kevään aikana ja vanhan puuceen hävitys. (Jorma Kallonen
rakentaa uuden WC:n).

Henkilökunta


Pyritään tulemaan toimeen suurinpiirtein samalla henkilömäärällä kuin vuonna 2017, eli 4
vakituista henkilöä sekä 6-8 työllistettävää.

Kenttätoimikunta
Jari Erikäinen Paavo Uotila

Tomi Paju

Kapteenien toimintasuunnitelma 2018





Kapteenien kierros järjestetään 1.5.2018 yhdessä Ladykapteenin kanssa.
Seuraottelut Kankaisten Golfia (Masku) ja Ruukki Golfia vastaan järjestetään edellisten vuosien
tapaan. Toukokuussa Maskussa ja syksyllä Ruukkia vastaan Salossa.
Kapteeni jatkaa etikettikoulutusta ja etiketin valvontaa.
Kapteeni tulee osallistumaan valtakunnalliseen ja Lounais-Suomen Kapteenien
päiviin/kokoontumisiin mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena verkostoituminen ja hyväksi
koettujen ideoiden mahdollinen käyttöönotto/soveltaminen kotiseurassa.

Sääntötoimikunnan toimintasuunnitelma 2018









Tuomarien jatkuva koulutus; viimeisimmät sääntötulkinnat.
Tuomareiden nimeäminen seuran vaatimiin kilpailuhin kilpailukalenterin valmistuessa.
Tavoitteena myös tukea tuomareiden henkilökohtaisia tavoitteita tuomaroinnissa.
Uusia seuratuomareita pyritään edelleen samaan lisää ja mahdollisesti myös nuorten joukosta
enemmän.
Muiden jäsenten koulutusta jatketaan netin kautta sekä tarvittaessa järjestetään erillisiä sessioita
kuten sääntöillat.
Junioreille tavoitteena saada aikaan hauska ja samalla kehittävä sääntötapahtuma 1-2 kertaa
kesän aikana. Tavoitteena on säästää muutama lyönti kesän junioritoureilla sääntöjen
soveltamisella / tuntemisella.
Päivitetään paikallissäännöt ja kilpailumääräykset tarpeen mukaan.
Avustetaan Green Card -toimikuntaa sääntö- ja etikettiasioiden opetuksessa.

Green Card toimikunnan toimintasuunnitelma 2018
Toimikunnan puheenjohtajana jatkaa Terttu Näremaa-Helin. Toimikunnan koko pidetään 4-6
henkilönä.
Toimikunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu Green Card-suoritusten vastaanotto ja vastaanoton
järjestäminen ja siihen liittyvä uusien jäsenten opastus esim. oikean pelietiketin omaksumiseen.
Myös tasoituksen oikeellisuuden arviointi kuuluu toimikunnalle.
Pyritään järjestämään vähintään yksi sääntöjä ja etikettiä käsittelevä koulutustilaisuus Green Cardsuoritusten vastaanottajille ennen varsinaisen pelikauden alkua esim. viikoilla 15-16 pidettävän
infotilaisuuden yhteydessä. Osallistutaan myös seuran järjestämiin sääntökoulutuksiin.

Jatketaan edelleen suoritukseen kuuluvaa etiketti- ja sääntökoulutusta, jota kehitetään ja toteutetaan
yhdessä kapteenin ja seuratuomareiden kanssa. Myös juniorien sääntö- ja etikettikoulutus kuuluu
toimikunnalle.
Juniorien Green Card-suoritukset hoidetaan yhteistyössä juniorivalmentajien kanssa..
Green Card-suorituksia otetaan vastaan määräpäivänä kerran viikossa, sekä vastaanottajan kanssa
erikseen sovittuna aikana. Green card- suorituksia otetaan vastaan vuonna 2018 pääsääntöisesti
toukokuun alusta syyskuun loppuun.
Green Card- suoritusten kirjaamista jatketaan ja kiinnitetään huomio erityisesti suorittajien
rekrytoimiseen seuran jäseniksi.
Suoritusten vastaanottojen ja etiketti- ja sääntökoulutusten ajankohdista ilmoitetaan seuran
ilmoitustaululla ja mahdollisuuksien mukaan myös seuran nettisivuilla.
Kehitetään edelleen yhteistyötä muiden toimikuntien kanssa.
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1.1

JUNIORITOIMIKUNTA (2018)
TAVOITE
Seuran juniori- ja nuorisotoiminnan tavoitteena on kasvattaa seuramme junioreita ja
nuoria ihmisinä ja kehittää heitä golfin harrastajina sekä kilpailijoina.
Seuramme juniori- ja nuorisotoiminnasta vastaa Junioritoimikunta, jonka
puheenjohtaja on jäsenenä myös seuran hallituksessa.
Seuramme juniori- ja nuorisotoiminta tapahtuu nimetyissä pienryhmissä ja juniori- ja
nuorisotoimintamme on ympärivuotista ja suunnitelmallista.
Golfkoulutoiminta perustuu laadittuihin ryhmäkohtaisiin kausisuunnitelmiin sekä
kesä- että talvikaudella.

1.2

JUNIORITOIMIKUNTA
Junioritoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja, junioriohjaajat, valmentaja sekä
joukkueenjohtajat, junioreiden kilpailutoiminnasta, välineistä ja kuljetuksista
vastaavat.
Seuramme pro (valmentaja) osallistuu toimikunnan työskentelyyn ja vastaa
golfkoulutoiminnassa sovittujen ryhmien (tsemppi easy-, tsemppi- , haastaja- ja
kilparyhmä) valmennuksesta erikseen sovittujen ohjelmien mukaisesti. Lisäksi pro on
sitoutunut seuran sisäiseen ohjaajakoulutukseen sekä sovittujen ryhmien (golfkoulu- ja
draiviryhmä) ohjaajien neuvontaan ja avustamiseen ryhmien ohjauksessa.
Junioritoimikunta vastaa kokonaisuudessaan juniorien golfkoulutoiminnasta,
junioriohjauksesta ja -valmennuksesta, junioreiden kilpailutoiminnasta, -kuljetuksista,
erityistapahtumista, leireistä, välineistöstä sekä junioritoiminnan taloudesta ja
tiedotuksesta että ohjaajien koulutuksesta yhdessä seuran pro:n kanssa.

Golfkoulun tsemppi easy-, tsemppi-, haastaja- ja kilparyhmiin on nimetty
joukkueenjohtajat.
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2.1

JUNIORI- JA NUORISOTOIMINNAN ARVOT, TAVOITTEET JA
TOIMINTAPERIAATTEET
JUNIORITOIMINTA ON TÄRKEÄ OSA SEURALLE JA SEN JUNIORILLE
Juniori oppii huomioimaan ja kunnioittamaan muita kanssaihmisiä.
Juniori on seuran jäsen ja tulevaisuudessa aikuisjäsen.
Junioritoiminta luo seuralle tunnettavuutta ja myönteistä imagoa.

2.2

JUNIORITOIMINNAN PELISÄÄNNÖT
Junioritoiminnassa toteutuu ja säilyy toiminnallisuus, reilu peli, hauskuus sekä
leikinomaisuus.
Kaikkia seuramme junioreita kohdellaan tasapuolisesti.
Junioreiden yksilöllisyys ja yksilöllinen kehitys huomioidaan.
Kokonaisvaltainen kehittyminen (ei kilpailujen voittaminen) säilyy toiminnan
tärkeänä tavoitteena.
Kaikille Juniorigolfkoulun ryhmille sekä ohjaajille laaditaan vuosittain
ryhmäkohtaiset pelisäännöt.
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TALOUSARVIO
Junioritoiminnalle laaditaan vuosittain seuran budjetointiohjeita noudattaen erillinen
tulosbudjetti, jonka Salo Golf ry:n hallitus hyväksyy ja joka on osa seuran
taloudenpitoa.
Junioritoiminnan tuotto muodostuu pääsääntöisesti ryhmäkohtaisista
golfkoulumaksuista:
Golfkoulumaksut kaudella 2018 ovat seuraavat:
-

Golfkouluryhmän maksu on 90 euroa
Draiviryhmän maksu on 90 euroa
Tsemppi Easy – ryhmän maksu on 260 euroa
Tsemppi–ryhmän maksu on 260 euroa
Haastajaryhmän maksu on 310 euroa
Kilparyhmän maksu on 310 euroa

Jäsenmaksu ja vakuutus:
-

Golfkoulumaksun lisäksi kaikkien golfkoululaisten on maksettava Salo Golf ry:n
jäsenmaksu 20 euroa, joka sisältää tapaturmavakuutuksen. Tarkemmat ehdot
löytyvät seuran kotisivuilta

Golfkoulun uusi toimintakausi alkaa aina kesäkuun alusta ja jatkuu seuraavan vuoden
toukokuun loppuun.
Junioritoiminnan menot ja kauden kilpailukorvaukset käsitellään seuran
budjettiohjeiden sekä seuran kilpailu- ja matkustusohjeiden mukaisesti.
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TIEDOTUS
Seuran oma juniori- ja nuorisotiedotus on pääsääntöisesti seuran internet-sivuilla.
Juniori- ja nuorisotoimikunta ylläpitää klubilla omaa ilmoitustauluaan.
Seuran koko jäsenistö saa ajankohtaista tietoa juniori- ja nuorisotoiminnasta.

Uudelle juniorille ja hänen vanhemmilleen annetaan tiedote,
jossa selvitetään seuraan liittyminen, tarvittavat yhteystiedot ja
golfkoulun toiminnan sisältö.
Juniori- ja nuorisotoimikunta järjestää toukokuussa ulkokauden alussa lapsille ja
heidän vanhemmilleen suunnatun INFO – tilaisuuden ja ulkokauden päättyessä
lokakuussa kauden päätöstilaisuuden.
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JUNIOREIDEN JA NUORTEN VALMENNUSTOIMINTA
Juniorien ja nuorten valmennustoimintaan on taitojen ja kunkin lapsen kokemuksen
perusteella perustettu seuraavat toimintaryhmät:
Golfkouluryhmä
- on tarkoitettu niille lapsille, jotka haluavat tulla mukaan iloiseen ja hauskaan
toimintaan. Ryhmän tarkoituksena on totuttaa lapset mm. golfympäristöön,
välineisiin, sanastoon, turvallisuuteen ja golfin etikettiin. Ryhmän tavoitteena on
green cardin suorittaminen. Ryhmän tavoitekoko on 6 – 8 lasta per ohjaaja
Draiviryhmä
-

on tarkoitettu niille lapsille, jotka haluavat harrastaa lajia ilman suurempia
tavoitteita, pitävät ryhmässä toimimisesta ja haluavat ylläpitää hauskaa harrastusta.
He joko harkitsevat green cardin suorittamista tai ovat sen jo suorittaneet.
Ryhmässä kukin saa itse kertoa toiveensa ja tavoitteensa, joihin sitten ryhmässä
kannustetaan. Ryhmän tarkoitus on edistää ja ylläpitää edelleen lasten
golftuntemusta ja ohjata heitä mahdollisesti kohti tiiviimpää harjoittelua. Ryhmän
tavoitekoko on 6 – 8 lasta per ohjaaja.

Tsemppi EASY -ryhmä, kaudella 2018
-

-

on tarkoitettu niille lapsille, jotka haluavat harrastaa lajia löytääkseen siitä
itselleen oikean golfaajan tien asteittain säännölliseen harjoitteluun ja
kilpailemiseen. Ryhmässä jokainen asettaa tavoitteensa, joihin sitten kannustetaan.
Ryhmään kuuluvilla junioreilla on suoritettuna Green Card ja he omaavat
tasoituksen, ryhmää ohjaa pro. Ryhmään kuuluva on asettanut itselleen
tavoitteeksi myös Suomen Golfliiton Furture Tour Easy tai Future Tour
kilpailuihin osallistumisen. Ryhmässä harjoituskerrat lisääntyvät ja ryhmässä
keskustellaan harjoittelusta sovittujen ohjelmien mukaisesti, myös omatoimisuutta
ja oma-aloitteellisuutta korostetaan
ryhmässä toimii joukkueenjohtaja

Tsemppi -ryhmä, kaudella 2017
-

-

on tarkoitettu niille lapsille, jotka haluavat harrastaa lajia löytääkseen siitä
itselleen oikean golfaajan tien asteittain säännölliseen harjoitteluun ja
kilpailemiseen. Ryhmässä jokainen asettaa tavoitteensa, joihin sitten kannustetaan.
Ryhmään kuuluvilla junioreilla on suoritettuna Green Card ja he omaavat
tasoituksen, ryhmää ohjaa pro. Ryhmään kuuluva osallistuu Suomen Golfliiton
tsemppi -tourille. Ryhmässä harjoituskerrat lisääntyvät ja ryhmässä keskustellaan
harjoittelusta sovittujen ohjelmien mukaisesti, myös omatoimisuutta ja omaaloitteellisuutta korostetaan
ryhmässä toimii joukkueenjohtaja

Haastajaryhmä, kaudella 2018
-

-

on tarkoitettu niille, jotka haluavat saavuttaa kauden edetessä paikan
kilparyhmässä. Ryhmän jäsenillä on henkilökohtainen tavoite ja suunnitelma,
jonka edistymistä seurataan yhdessä valmentajan kanssa. Ryhmän toiminta on
selkeästi tavoitteellista ja yhtenä tavoitteena selkeästi Suomen Golfliiton
aluetourille osallistuminen. Ryhmää kuuluva voi osallistua myös Suomen
Golfliiton tsemppi – tourille asetettujen ikärajojen puitteissa
ryhmässä toimii joukkueenjohtaja

Kilparyhmä, kaudella 2018
-

-

on tarkoitettu niille junioreille, jotka haluavat mukaan kilpailutoimintaan tai niille,
joilla on jo kokemusta kilpailemisesta. Ryhmän toiminta on sitoutunutta ja
tavoitteellista. Ryhmässä edistymistä seurataan ja arvioidaan yhdessä pelaajan,
vanhempien sekä valmentajan kanssa. Ryhmään kuuluva osallistuu Suomen
Golfliiton aluetourin sekä kategorian salliessa myös muihin liiton järjestämiin
kilpailuihin
ryhmässä omatoimiseen harjoitteluun tarjotaan hyvät harjoittelumahdollisuudet
ryhmässä toimii joukkueenjohtaja

Aloittaviin ryhmiin (golfkoulu- ja draiviryhmä) voidaan sijoittamisissa joustaa taitojen
ja kokemuksen perusteella sekä huomioida myös sisaret ja veljet, esimerkiksi
kuljetusten helpommin järjestämiseksi.

Valmennustoiminnan varsinainen harjoituskausi ja valmennusryhmien toiminta
alkavat aina päättyvän vuoden marraskuusta jatkuen yhtenäisenä seuraavan vuoden
lokakuun loppuun.
Uusi juniorigolfkoulun toimintakausi alkaa aina kesäkuun alusta jatkuen
ympärivuotisesti seuraavan vuoden toukokuun loppuun.
Kilpajuniorit (kilpa-, haastaja-, tsemppi- ja tsemppi easy -ryhmä) saavat seuran pro:n
opetusta koko toimintakauden sovittujen ohjelmien mukaisesti. Draivi- ja
golfkouluryhmä toimivat seuraohjaajien vetäminä. Seuran pro opettaa ja ohjaa myös
seuraohjaajia, jonka lisäksi pro seuraa kaikkien junioriryhmien ohjaustoimintaa
aktiivisesti.
Kilparyhmissä, kilpa-, haastaja-, tsemppi- ja tsemppieasy – ryhmissä toteutetaan
henkilökohtaisia valmennusohjelmia.
Säännöllinen osallistuminen ympärivuotiseen, sitoutumista edellyttävään harjoitteluun
ja siihen liittyviin velvoitteisiin on myös edellytys osallistumisoikeudelle kesän
edustuskilpailutoimintaan.
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JUNIOREIDEN KILPAILUTOIMINTA
Mahdollisimman moni juniori saa tilaisuuden osallistua kilpailuihin.
Seura nimeää osallistujat mm. seuraaviin kansallisiin kilpailuihin (FJT, Junior
Challenge Tour, Tsemppitour, Future Tour).

Edustuskilpailutoimintaan osallistuville junioreille korvataan
ennalta nimettyjen kilpailujen kuluja erillisen junioreiden
matkustussäännön mukaisesti.
7

VÄLINEISTÄ
Jokainen ryhmä saa harjoitteluvuorollaan harjoituspallot ja tarvittaessa myös mailat
käyttöönsä.
Kilparyhmien jäsenet saavat palloja omien valmennussuunnitelmiensa mukaisesti,
myös muina kuin ohjattuina harjoitusaikoina.
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ERITYISTAPAHTUMAT
Järjestetään kauden aloitustilaisuus, jossa käydään läpi tulevan kauden keskeisiä
tapahtumia.

Salon kaupungin oppilaitosten oppilaita kannustetaan tutustumaan lajiin kunkin
koulun liikuntatuntiraamin puitteissa, koululaisille järjestetään opettajiensa johdolla
käyttöön välineet sekä tarvittavat lähipeliharjoittelualueet korvauksetta. Tutustuminen
on osa koulujen liikuntakursseja.
Osallistutaan halukkuuden mukaan Suomen Golfliiton järjestämiin tapahtumiin.
Järjestetään kauden päätöstilaisuus, jossa vedetään yhteen kuluneen kauden eri
tapahtumat, käydään ryhmäkohtaiset pelisääntökeskustelut ja suoritetaan mahdolliset
erilliset palkitsemiset sekä palkintojen jaot.
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YHTEISTYÖ MUIDEN SEUROJEN KANSSA
Tehostetaan yhteistoimintaa Salon kaupungin muiden golfseurojen kanssa. Kutsutaan
naapuriseurojen junioreita osallistumaan juniorigolfkoulun järjestämiin
lähipelikisoihin kauden aikana.
Junioreita kannustetaan osallistumaan seuraotteluihin.
Lisätään golfin tunnettavuutta ja lajin matalaa aloituskynnystä kaupungin muille
urheiluseuroille.

10 KOULUTUS
10.1 OHJAAJAKOULUTUS

Seura mahdollistaa halukkaille osallistumisen Suomen Golfliiton
I ja II –tason koulutuksiin.
Golfohjaajan peruskurssi (I-taso) ja Golfohjaajan jatkokoulutus
(II-taso).
Kesällä 2015 kaikki ohjaajat kävivät I-tason ohjaajakoulutuksen.
Mikäli saamme uusia ohjaajia tulee heille mahdollistaa osallistua
koulutukseen kesällä 2018.
Seurassa järjestetään ohjaajille sisäistä täydennyskoulutusta yhdessä seuran pro:n
kanssa.
Lisäksi ohjaajat voivat osallistua seuran järjestämään seuratuomari –koulutukseen.

10.2 MUU KOULUTUS
Juniorit voivat osallistua seuran järjestämiin etiketti ja sääntökoulutuksiin.
Osallistutaan tarjonnan ja tarpeen mukaisesti Suomen Golfliiton tai muiden
liikuntajärjestöjen (Nuori Suomi, Lounais-Suomen Liikunta ry jne.) tai Salon
kaupungin järjestämiin koulutustilaisuuksiin.
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KILPAILUKALENTERI
Seuran juniorikilpailut.
Seuran sisäinen kilpailukalenteri, sisäiset ja avoimet kilpailut
Suomen Golfliiton kilpailukalenteri (FJT, Junior Challenge Tour, Future Tour, Future
Tour Easy)

12 TAPAHTUMAKALENTERI
2017 -2018. Talviharjoittelu marras- ja joulukuu 2018 sekä tammi- ja maaliskuu
2018 erillisen harjoittelusuunnitelman mukaisesti

harjoitteluryhmät:

tsemppi easy -, tsemppi-, haastaja- ja
kilparyhmä, erikseen sovitusti
golfkoulu- ja draiviryhmä, erikseen sovitusti

huhtikuu 2018

sääntö- ja etikettikurssi kaikille junioreille
ohjaajakoulutusta, pro
toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu
ulkoharjoittelu- ja pelikausi alkaa ja jatkuu syksyyn
harjoittelupäivät: sovitaan ryhmäkohtaisesti
Toukokuun INFO – tilaisuus
Nuorille suunnattu tutustumistilaisuus golfiin / koululaiset
Kilpailut: kesä-, heinä- ja elokuu

Suomen Golfliiton Future Tour ja Junior Challenge Tour osakilpailut,
FJT sekä SM-kilpailut vaatimustasojen mukaisesti
Seuran järjestämät lähipelikisat
Seuran reikäpeli- ja lyöntipelimestaruuskilpailut 2018
lokakuu
ulkoharjoittelu- ja pelikausi päättyvät
Ulkokauden päätöstilaisuus

13 PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA
Rekrytoidaan seuraan lisää ohjaajia ja kilpailutoiminnan tukihenkilöjä
junioritoimintaan.
Huolehditaan ohjaajien asianmukaisesta koulutuksesta. Kaikille uusille ohjaajille
järjestetään mahdollisuus osallistua Suomen Golfliiton Golfohjaajan peruskurssille.
Golfohjaajan jatkokoulutuksessa on tavoitteena vähintään yhden seuran toimintaan
sitoutuneen ohjaajan kouluttaminen vuodessa. Jatkokoulutustavoite jatkuu vuosille
2018 – 2019.
Pyritään lisäämään lajin tunnettavuutta ja seuratoiminnassa mukana olevien juniorien
määrää, sekä kilpailu- että harrastustoiminnassa.
Osallistutaan Suomen Golfliiton järjestämään kilpailutoimintaan, Future Tour Easy,
Future Tour, Junior Challenge Tour, FJT ja SM – kilpailut.
Kehitetään edelleen seuran valmennustoimintaa sekä seuran sisäistä ohjaajakoulutusta

