TAWAST GOLF RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2017
Visio: Tawast Golf on Tiilaakson halutuin golfyhteisö
TAWAST GOLF 2017
”Klubi, kaverit ja seurahenki”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiivista seuratoimintaa upealla golfkentällä ja golfklubilla.
Tilat golfin harjoittelemiseen ympäri vuoden.
Helpon tien golfin aloittamiseen.
Valmennusta kaikille pelaajille.
Aktiivisen ja hyvin toimivan junioritoiminnan.
Kilparyhmiä tehoharjoitteluun.
Harrastustoimintaa.
Aktiivisia toimikuntia seuratoiminnan kehittämiseen.
Avoin golfyhteisö mahdollistaa antoisat kierrokset vieraassakin peliseurassa.
Golfyhteisön, jossa perheetkin viihtyvät.

Seuran menestystä tukevat tehtävät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arvostetaan ihmisiä pelissä ja sen ulkopuolella.
Kehitetään seuran toimintaa ja aktivoidaan uusia pelaajia golfpelin pariin.
Mahdollistetaan laadukas harjoittelu ja kilpailu eri tasoilla.
Aktivoidaan jäsenistöä kilpailuihin.
Huolehditaan ensisijaisesti osakkaiden ja seuran jäsenten ajanvarauksista.
Noudatetaan golfetikettiä.
Vahvistetaan jäsenistön yhteenkuuluvaisuutta erilaisilla tilaisuuksilla.
Tiedotetaan säännöllisesti seuran toiminnasta.
Kehitetään toiminnan tuloksellisuuden mittareita.
Noudatetaan hyvää hallintotapaa.
Alueellinen yhteistyö muiden alueen seurojen kanssa.

Seuran tavoitteet 2017:
-

Seurassa on hyvä yhteishenki ja golfetiketti sekä tyytyväiset pelaajat.
Seuran jäsenet menestyvät golfissa.
Eri ikäluokat ja sarjat menestyvät kilpailuissa.
Järjestetään hyviä kansallisia kilpailuja.
Jäsenet viihtyvät yhdessä.
Kehitetään pienimpien junioreiden toimintaa.
Lisätään junioreiden määrää seurassa.
Jäsenet nauttivat oheispalveluista.
Seuran toiminta ja talous on hyvin hoidettu.
Tiedotus on nopeaa ja hyvää.
Seuran yhteistoiminta muiden seurojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa on hyvä.

Toimikunnat ja hallinto johtavat edellä olevista kohdista tehtävänsä, tavoitteensa ja budjettinsa vuodelle
2017.
Toiminnan ohjaaminen
Seuran toiminta ja hallinto perustuu vuosikokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan ja budjettiin.
Hallitus ja toimikunnat täydentävät suunnitelman yksityiskohdat ja resurssien käytön.
Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan kuukausittain hallituksen kokouksissa ja tarvittaessa
ohjataan toimintaa tavoitteiden mukaisesti. Toimikuntien menoista suurin osa koostuu kilpailu- ja
matkustuskustannuksista. Näitä kustannuksia ohjataan matkustussäännöllä. Toimintasuunnitelma on
jäsenten nähtävissä seuran verkkosivuilla.
Seura vaikuttaa Tawastia Golf & Country Club Oy:n toimintaan ja kehittämiseen suurimpana
osakkeenomistajana. Hallitus on velvollinen tekemään esityksensä Tawastia Golf & Country Oy:n
hallitukseksi seuraavalle toimintakaudelle. 49:n osakeyhtiön osakkeen äänivallan käytöstä päätetään
yhdistyksen vuosikokouksessa.
Hyvällä hallinnolla pyritään kytkemään jäsenet yhteisten asioiden hoitamiseen. Keskeistä on, että jäsenille
ja osakkeenomistajille on tarjolla tuoretta, kattavaa ja luotettavaa tietoa. Tawast Golfin sivuilla tulee
olemaan luettavissa toimintasuunnitelma ja tiedotteet hallituksen kokousten päätöksistä tarvittavine
selityksineen. Seuran julkaisu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tawastin Tuulet 1 ilmestyy painotuotteena
kauden alkuun mennessä ja Tawastin Tuulet 2 verkkojulkaisuna kauden päätyttyä.
Vuoden aikana kerätään tietoa asiakastyytyväisyydestä seuran verkkosivuilla sijaitsevalla sovelluksella ja
lisäksi jäsentyytyväisyyttä mitataan erillisillä asiakastyytyväisyyskyselyillä. Näiden lisäksi jokaisella jäsenellä
on mahdollisuus tehdä esityksiä toiminnan kehittämiseksi tai epäkohtien poistamiseksi suoraan
hallitukselle tai toiminnanjohtajalle. Suuret kysymykset ratkaistaan yhdistyksen yleisissä kokouksissa tai
hallituksessa ja pienet nopeasti toimivaltuuksien puitteissa.
Kauden 2017 aikana seuran ja yhtiön hallitukset päivittävät Tawast Golfin yhteisön strategian seuraaville
viidelle vuodelle.
KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNNAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
Tehtävät
Toimikunta järjestää seuran jäsenille ja muille pelaajille monipuolista, kiinnostavaa ja kannustavaa
kilpailutoimintaa sekä huolehtii seuran jäsenten tasoitusten paikkansapitävyydestä. Kilpailutoiminta
kannustaa jäseniä kehittymään pelaajina. Pelaajan tasoituksen tulee vastata hänen taitoaan. Toimikunta
tiedottaa sääntömuutoksista jäsenistölle. Seuran kilpailutoiminnan tuloksen kautta rahoitetaan seuran
muuta toimintaa.
Tavoitteet 2017
-

kilpailukalenteri on suunniteltu omien jäsenten, avointen ja sponsorilähtöisten kilpailujen
tasapainon suhteen pääosin omia jäseniä kilpailutoimintaan motivoivaksi
suunnittelussa on huomioitu Hämeenlinnan seudun muiden kenttien kilpailutoiminnan sijoittelu ja
omien jäsenten riittävät pelimahdollisuudet
kilpailut ovat hyvin organisoituja ja sujuvia sekä osallistuminen on aktiivista

-

kilpailutoiminnassa on huomioitu tasapuolisesti seuran eri ryhmien kuten junioritoiminnan, nais/miesnäkökulman ja seniorien sekä seuraotteluiden tarpeet
uusia ja näkyviä avoimia kilpailuja ja niihin sponsoreita
kilpailuissa on hyvät palkinnot, ohjeellinen suositus avoimiin kilpailuihin (vähintään noin 1500 euroa
palkintojen yhteissummaksi)
kilpailujen yhteydessä voi olla periodikohtaisia osakilpailuja (kuukausikohtainen esim. lähinnä
lippua -kisa ym.) tai muita virikkeitä (omille jäsenille viikkokilpailu ym.)
uusia pelaajia aktivoidaan osallistumaan kilpailuihin (järjestämällä esim. uusille pelaajille oma
kilpailu ym.)
kilpailutoiminta tukee Suomen Golfliiton tavoitteita eri tasoilla
kilpailujen runsas osanotto tuo seuralle pr-mainetta ja tuottoja
kilpailumaksut pidetään kohtuullisina ja hintaan sisältyvät palvelut tasapainossa
jäsenistölle on tiedotettu sääntö- ja tasoitusjärjestelmästä ja sen muutoksista
jäsenillä on pelitaitoja vastaava tasoitus
pyritään aktivoimaan yhä useampia seuran jäseniä osallistumaan kilpailuihin, mm. tarjoamalla uusia
seuran sisäisiä kilpailumuotoja

Toimintasuunnitelman toteuttaminen
Kilpailutoimikunta kokoontuu kaksi - kolme kertaa kauden aikana tarpeen mukaan
•
•
•

Ry:n kokouksen hyväksymä toimikunta pitää ensimmäisen kokouksensa huhtikuussa.
Kesällä pyritään järjestämään rahoituksen ja jäsenten aikataulujen salliessa perinteinen
toimikunnan pelimatka, jonka yhteydessä kokous. Kohde päätetään huhtikuun kokouksessa.
Kauden loputtua pyritään pitämään kokous, jossa vedetään kilpailukausi yhteen ja suoritetaan
toiminnan onnistumisen arviointi sekä asetetaan suuntaviivat seuraavalle kaudelle.
Talous ja toimintavolyymit:
Toimitus-/toiminnanjohtaja suunnittelee talousarvion kilpailutoiminnalle ja laatii alustavan
kilpailukalenterin, joka hyväksytään ja tarkennetaan kauden ensimmäisessä toimikunnan
kokouksessa.
Kilpailumaksut pyritään omien jäsenten osalta pitämään ennallaan, mutta vieraspelaajien osalta
kilpailumaksu tarkistetaan greenfee-maksun muutoksen suhteessa. Kilpailumaksuun sisältynyt
ruokailu on ollut onnistunut ratkaisu, joten käytäntöä ilmeisesti jatketaan. Tavoitteena on, että
entistä useampi olisi paikalla myös palkintojenjaossa, mikä osaltaan parantaa kilpailun arvoa
järjestäjän ja sponsorin silmissä.
Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan kokoonpano
Toimikunnassa istuivat kaudella 2016 seuraavat henkilöt: Lasse Karikoski (pj.), Heikki Aaltonen,
Marjut Suokanto, Anna-Maija Mikkotervo, Marko Helén, Jussi Luokomaa, Lauri Manninen, Janne
Oksanen ja Antti Punkari.

EDUSTUSPELAAJAT TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
Tehtävät
Tawast Golfin edustuspelaajat tavoittelevat menestystä Suomen Golfliiton alaisissa kansallisissa
kilpailuissa.
Seuran edustuspelaajaryhmän muodostavat eri aikuisikäluokkien kilpagolfia tavoitteellisesti harrastavat
seuran jäsenet. Edustuspelaaja statuksen saaminen edellyttää pelaajalta seuraavien ehtojen täyttymistä:
– mahdollisuutta pelata oman ikäluokkansa kilpagolfin ylimmillä kansallisilla sarjatasoilla
– pelaajan tulee osallistua seuran järjestämään juniorien golfkoulun valmennukseen
– pelaajan tulee osallistua seuran mestaruuskilpailuihin sekä valtakunnallisten kilpailujen järjestämiseen
Tawast Golfissa
– omatoimista suunnitelmallista harjoittelua
Nämä ehdot koskevat kaikkia edustuspelaajia. Poikkeustapauksissa voidaan edustuspelaajien vetäjän
päätöksellä poiketa näistä ehdoista. Tällaisena hyväksyttävänä poikkeustapauksena voidaan esimerkiksi
pitää arvokilpailuedustuksia samaan aikaan olevien seuran tapahtumien kanssa. Seura tukee budjetin
puitteissa kulukorvausperiaatteella näitä kansalliseen kilpailutoimintaan osallistuvia ehdot täyttäviä
pelaajia. Korvausperiaatteista on laadittu erillinen ohje.
Edustuspelaajat harjoittelevat pääosin omatoimisesti tai oman ikäluokkansa yhteisissä harjoituksissa.
Edustuspelaajat järjestävät kauden aikana vähintään yhden yhteisen harjoitusleirin sekä yhteisharjoituksia
joihin liitetään peliharjoittelua. Edustuspelaajan tulee edustaa seuraa yhteisesti hyväksyttyjen
pelisääntöjen mukaisesti. Edustuspelaajien menestystä voi kaudella 2017 seurata seuran www-sivujen
kautta.
Kilpailulliset tavoitteet
- 1 SM-mitali tai 1 maajoukkuepaikka
- 1 Pelaaja FT tourilla 40. joukossa rankingissa
- 2 pelaajan rankingsijoitus 10 joukkoon omalla tourillaan (muut kuin FT)
- FT:llä pelaavien tawastilaisten määrä pysyy ennallaan vuodelle 2017

JUNIORITOIMIKUNNAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
Junioritoiminkuntajäsenten määrää tulisi kasvattaa tänä kautena. Edellisenä kautena on ollut 6 jäsentä, ja
toimikuntajäsenmäärä saisi nousta vähintään 8 jäseneen. Jokaiselle toimikuntajäsenelle määritellään
vastuualue. Esimerkiksi kilpailu toureille omat vastuu henkilöt, jotka hoitavat kimppakyytejä ja mahdollisia
majoitusjärjestelyjä matkustussääntöjen mukaisesti, kisavastaavat yms. Valittu junioritoimikunta
määrittelee vastuuhenkilöiden toimenkuvat.
Esimerkkejä vastuualueista:
1. Tsemppitour vastaava
2. Aluetour vastaava
3. Kotikisa vastaava
4. Seuran mestaruuskisa vastaava
5. Valmennus vastaava
6. Sponsorivastaava

7. Puheenjohtaja
8. Sihteeri
Vanhempainiltoja tulisi pitää kesäkauden aikana 1 kerran ja talvikauden aikana 1 kerran. Vanhempainillan
järjestävät junioritoimikunnan jäsenet yhdessä.
Junioreiden harjoitusmaksujen laskuttaminen tapahtuu Netvisor järjestelmän kautta, joka lähettää laskun
suoraan harrastajan huoltajan sähköpostiin.
Otamme myyntiin junioreille Tawast Golfin logolla varusteltuja kilpailupaitoja, jonka jokainen saa lunastaa
itsellensä juniorihintaan. Edellytämme Tawast Golfin kilpailevilta juniorijäseniltä Tawast Golfin logolla
varustetun kilpailupaidan käyttöä kilpailukiertueilla. Mikäli juniori on lajiliiton kanssa tehnyt sopimuksen
maajoukkuepaidan käytöstä, niin tällöin juniorilta ei vaadita oman seuran logolla varustetun paidan
käyttöä kilpailuissa.
Järjestämme maksuttoman golfkoulun kesäkuun ensimmäisellä viikolla Tawast Golfissa. Järjestämiseen
osallistuvat junioritoimikunta ja edustuspelaajat edellisten vuosien tapaan.
Järjestämme kaksi junioritoimintaa tukevaa kilpailua, jotka ovat kaikille avoimia kilpailuja. Kolmen hengen
scramble junioritoiminnan hyväksi järjestetään kesäkuun viimeisellä viikolla ja heinäkuun aikana.
Osallistumismaksu on 100€ joukkueelta. Joukkuemaksu sisältää ruokailun.
Etenemme kauden aikana junioritoimikunnan vuosikalenterin mukaisesti. Ohessa ote vuosikalenterista.
Junioritoimikunnan vuosikalenteri
TAMMIKUU HELMIKUU
MAALISKUU
Budjetti 1. Kokous
(2. Kokous)

HUHTIKUU
3. Kokous

TOUKOKUU
Kesän
harkkaryhmät
alkavat

Kesän
harkkaviestit

Koulututustumin Kesän
Mestaruuskisoje Joukkue SM-kisat Harkkatauko
en
harkkaryhmien n valmistelut
(syysloma)
(urheilupäivä) kokoaminen 2 junnuille

(Puheenjohtajan
valinta
toimikunnassa,
vuosikokoukseen
liite
kokouspöytäkirjast
a, roolit)

Sponsorituet Harkkatauko
(talviloma)

Harkkamaksuje Harkkaryhmien
n laskut (maalis- kokoaminen 1
huhti-touko)
Tawastin
Tuulet
lehtijuttu

Golfkoulun
markkinointi,
Tiilaakson
uutiset
Harkkamaksujen
laskut (touko)
niille ketkä
aloittavat
toukokuussa

KESÄKUU
Golfkoulu

HEINÄKUU
4. Kokous

ELOKUU
5. Kokous

Harkkamaksujen Päättäjäisvalmist Mestaruuskisat
laskut (kesä- elut junnuille junnuille
heinä-elo)
Junnu-challenge Joukkue SM24h,
kisojen
hyväntekeväisy osallistumisen
ys/varainkeruu valmisteluja

SYYSKUU
Päättäjäiset
junnuille

Harkkamaksujen
laskut (syys-loka)

Talviharjoitteluvi Tawastin Tuulet
estit ja infot
lehtijuttu

LOKAKUU
MARRASKUU
JOULUKUU
6. Kokous
Tukihakemuksien Tukihakemuksi
(toimintasuunnit valmistelut
en
elman
lähettäminen
toteutuminen)

Harkkatauko
1,5kk junnuilla

Toimintakertom
us kuluneesta
kaudesta
Toimintasuunni
telma tulevalle
vuodelle
Talviharjoittelu
alkaa Pullerin
hallissa

Harjoitusmaksuj
en laskut (joulutammi-helmi)

Valmennuksen toimintasuunnitelma kaudelle 2017
Junioriryhmät ovat tänäkin vuonna talvikaudelle yhdistettynä Aulangon kanssa ja talviharjoittelu
toteutetaankin huhtikuun loppuun näillä yhdistetyillä ryhmillä. Kaudelle 2017 tullaan muodostamaan
ryhmät ilmoittautumisien perusteella.

Talviharjoittelu toteutetaan siis yhdessä Aulangon kanssa, ja harjoittelu Pullerilla perustuu paljolti
fysiikkaan sekä lajin perustaitoihin (alkuasento, tähtääminen, lavan toiminta). Harjoitusten suunnittelu
peilautuu paljolti siihen, että junioreilla on hauskaa harjoituksissa ja heille jää positiivinen kuva jokaisesta
harjoituksesta. Fysiikkapuolella painopiste on eri liikuntataitojen opettelemisella, kuten heittäminen,
kiinniotto, juoksu sekä kierrot.
Kauden 2017 tavoite on kasvattaa aktiivi juniorimäärää noin 25 juniorilla, ja tämä tullaan toteuttamaan
golfkoulun kautta. Toinen kauden 2017 tavoitteista on se, että saamme ei pelaavat vanhemmat aktivoitua,
joten junioreilla olisi pienempi kynnys lähteä harjoittelemaan/pelaamaan kentälle.
Kauden 2017 aikana tulemme järjestämään taas neljä juniori challenge kilpailua, johon jokainen juniori voi
osallistua ikään tai lajitaitoihin katsomatta. Tulemme myös jatkamaan kentällä pelaamista noin joka 3.
kerta harjoituksissa. Nämä toimenpiteet tukevat junioreiden kehittymistä, sekä kannustavat omaaloitteeseen pelaamiseen sekä harjoitteluun.
Tawast Golf ry:n jäseninä on tällä hetkellä 146 alle 21-vuotiasta junioria. (+15 kauteen 2015 verrattuna)
Tavoite kaudella 2017 on saada kaikki harjoitusryhmissä olevat juniorit liittymään myös seuran jäseneksi.
Golfkouluun osallistujien ja muiden uusien harrastajien saaminen lajiin on tähän avaintekijä. Tavoite
kaudelle 2017 on saada 25 uutta green gard suorittajaa junioreista ja tätä kautta saada heidät liittymään
Tawast Golf ry:n jäseniksi.
SENIORITOIMIKUNNAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
Kokoukset
Senioreiden kevätkokous pidetään entiseen tapaan maaliskuun puolivälissä. Se pyritään ajoittamaan ennen
14.3 pidettäviä yhdistyksen varsinaista kokousta ja yhtiön yhtiökokousta. Senioreiden kokouksessa
päätetään senioritoimikunnan kokoonpanosta kaudelle 2017 ja keskustellaan tulevan kauden
senioritoiminnasta.
Harjoittelu
Talviharjoittelua varten senioreilla on jälleen tammi-maaliskuun ajan omat muilta suljetut vakiovuorot
tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 12.30-14.00 sekä maanantaisin ja torstaisin kello 10.00-11.30. Tänä aikana
järjestetään Olli Tapolan ohjattua harjoittelua neljässä ryhmässä. Harjoittelusta peritään pieni omavastuu,
jolloin siihen sitoudutaan paremmin. Omien harjoituspaikkojen avauduttua tarkastellaan tarvetta
lisäharjoitusten pitämiseksi erikseen.
Kentän valvonta
Viime kauden hyvien kokemusten johdosta kentän valvontatoimintaa jatketaan kenttäyhtiön toiveiden
mukaisesti. Valvontapäivien määrä saattaa hiukan lisääntyä. Keväällä hyvissä ajoin kartoitetaan
vapaaehtoisten määrä ja järjestetään tarvittava koulutus. Valvonta on tarkoitus aloittaa toukokuun
alkupuolella.
Kevätretki
Toukokuussa heti Äitienpäivän jälkeen järjestetään perinteinen Tawastin senioreille suunnattu kevätretki.
Tänä vuonna on kohteena Saarenmaa, jossa kävimme ensi kerran jo vuonna 2009 kentän juuri
valmistuttua. Ennakkoilmoittautuneita on matkalle jo 43+2. Matka kestää kaikkiaan neljä päivää sisältäen
kaksi kierrosta golfia. Majoittuminen tapahtuu Grand Rose Spa -hotellissa, jossa voi nauttia myös kylpylän
palveluista.
Omat kilpailut
Senioreiden seuran lyöntipelimestaruudet eri sarjoissa pelataan elokuun puolivälissä. Sarjoina ovat N50,
N65, M50, M65 ja M70. Tawastin senioreille järjestetään tänäkin vuonna oma reikäpelimestaruuskilpailu.
Kisa pelataan yhtenä sarjana. Pelikaavio jaetaan viime vuosien tapaan tasoituksen mukaan ylä- ja
alalohkoon. Kokemukset ovat olleet hyvät. Seniorit pelaavat myös kauden lopulla oman päätöskisansa. Kisa

pelataan paitsi henkilökohtaisena kisana myös jonkinlaisena joukkuekisana, jonka muodosta
senioritoimikunta päättää myöhemmin.
Maanantai Madamet
Naiset jatkavat omaa Maanantai Madamet -tapahtumaa. Tapahtumassa korostuu kilpailullisuutta
enemmän mukava golfhenkinen yhdessäolo. Lähtöajat varataan aina valmiiksi ja ilmoittautuminen
tapahtuu kilpailukalenterin kautta.
Viikkokilpailut
TawG:n seniorit yhdessä AGK:n senioreiden kanssa järjestävät perinteisen viikkokilpailusarjan käsittäen
yhteensä 12 osakilpailua. Puolet näistä pelataan Aulangolla ja puolet Tawastilla. Aulangon osakilpailut
jakautuvat Everstille ja Hugolle. Pelipäivät merkitään kilpailukalenteriin, jossa myös ilmoittautuminen
tapahtuu. Tänä vuonna kokeillaan systeemiä, jossa kaikkien kisojen tulokset huomioidaan sekä
tasoituksellisena pistebogeyna että tasoituksellisena lyöntipelinä. Sarjoja näissä ovat N50, N70, M50 ja
M70. Sen lisäksi lasketaan tulokset ilman tasoitusta eli N lp scr ja M lp scr ilman ikäsarjoja. Kustakin kisasta
ja sarjasta 30 parasta miestä ja 10 naista saa pisteitä. Lopputuloksiin huomioidaan kolme osakilpailua
kummankin seuran kentällä. Eniten pisteitä kussakin sarjassa keränneet palkitaan kauden viimeisen kisan
yhteydessä. Sen lisäksi viimeisen kisan yhteydessä palkitaan kunkin osakilpailun voittajat. Seniorimiesten
ikäraja laskee 50:een vuoteen.
Lisäksi pelataan seurojen välinen Ryder Cup-tyyppinen kaksipäiväinen kisa. Peli ajoittuu elokuun
loppupuolelle. Joukkue valitaan viikkokisojen scr-tilaston perusteella koska reikäpelitkin pelataan ilman
tasoituksia.
Seuraottelut
Perinteisistä seuraotteluista Nurmijärven Golfklubi kohdataan vieraissa, Kurk ja Kymen Golf kotona. Lisäksi
osallistutaan 10 seuran otteluun Tampereella ja pelataan yhdessä AGK:n kanssa kaupunkiottelu Hyvinkäätä
vastaan, nyt Aulangon Everstillä.
Perinteisiin seuraotteluihin valitaan joukkueet vapaaehtoisuuden perusteella siten, että kaikki halukkaat
pääsevät osallistumaan ainakin yhteen otteluun. Ottelut merkitään kilpailukalenteriin, jonne myös
kerätään ilmoittautumiset. Otteluista tiedotetaan ilmoitustaululla ja mahdollisuuksien mukaan
sähköpostilla. Kaupunkiotteluun ja 10 seuran otteluun toimikunta valitsee joukkueen viikkokisojen hcptilaston perusteella. Valvonnasta saadun lisätuoton johdosta seuraotteluista ei peritä osanottomaksuja
vaan ne kustannetaan toimikunnan budjetista, samoin kuin matkat yhteiskuljetuksilla.
Avoimet kilpailut
Tawast Golf järjestetään kaksipäiväisen Finnish Senior Touriin kuuluvan OnGolf Senioripokaalit osakilpailun miehille kesäkuussa alussa.
Senioreiden ”kakkostouria”, nimeltään M50 Haastajatour, M65 Tour, M70 Tour, M75 ja N60 Tour ja N70
Tour pelataan viisi osakilpailua. Finaaliin pelataan 12.9.2017 Linna Golfissa.
Alue Tourilla pelataan kolme osakilpailua, jotka on tarkoitettu M50, M60, M65 ja M70 sarjassa hcp 6-36 ja
N50 ja N65 sarjassa 8-36 tasoituksen omaaville. Pelipaikat ovat kesäkuussa Tawast, heinäkuussa Lahti ja
elokuussa Vammala. Alue Tourin finaali pelataan 2.9.2016 Lappeenrannassa.
Senioreiden SM-kilpailut järjestetään heinäkuussa siten, että M50 pelataan Keimolassa, M60 Salossa, M65
Kartanogolfissa, M70 ja M75 Kullo Golfissa, M80 Alastarolla ja N50/60/65/70 Talmassa.
Senioreiden SM- reikäpeli järjestetään elokuussa miehille Espoossa ja naisille Porvoossa.

SM-seurajoukkuekilpailut järjestetään syyskuussa miehille Pirkkalassa, naisille Nordcenterissä.
Tiedotus
Seniortiedotuksessa kauden aikana toimii edelleen ilmoitustaulu klubitalon yläkerroksessa. Sen lisäksi
nettisivuilla voi tutustua ajankohtaisiin asioihin. Tiedotusta täydennetään sähköpostiviestein. Sen vuoksi
onkin tärkeää, että kukin huolehtii jäsentiedoissaan sähköpostiosoitteensa oikeellisuudesta. Tekstiviestejä
ei lähetetä kuin aivan poikkeustilanteissa valikoiduille joukoille. Kauden ulkopuolella päätiedotuskanavana
on nettisivusto sähköpostein täydennettynä.

NAISTOIMIKUNNAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
Tavoitteet ja tehtävät
Naisgolfareiden pelitaitojen kehittäminen ja pelaamisviihtyvyyden parantaminen.
Uusien naisgolfareiden saaminen aktiivisiksi seuran jäseniksi osallistumaan tapahtumiin ja kilpailuihin.
Järjestetään perinteiset seuraottelut ja ystävyysottelut, valtakunnallinen naisten kaksipäiväinen kilpailu
yhdessä AGK:n kanssa sekä naisten omat kilpailut kuukausittain. Jatketaan aktiivista viestintää jäsenistölle.
Tavoitteet:
- naisten pelitaidot kehittyvät ja pelaamisviihtyvyys paranee
- uusien naisgolffareiden vastaanotto on toteutettu hyvin, vasta-alkajien opetus otettu huomioon kevään
ohjaustunneilla
- perinteiset seuraottelut, valtakunnallinen naisten avoin kilpailu ja naisten omat kilpailut on järjestetty
hyvin
-yhteiset kilpailut, tapahtumat ja retket lisäävät yhteenkuuluvuutta, viihtyvyyttä ja klubihenkeä
- tiedottaminen kilpailuista ja tapahtumista on oikea-aikaista ja riittävän kattavaa kaikkien naispelaajien
saatavilla
Tehtävät:
- kehittää pelitaitoja pron opastuksella, sekä talvi- että alkukaudella
- järjestää valtakunnallinen kaksipäiväinen naisten kilpailu, Hämeenlinna Lady Open, yhdessä AGK:n kanssa
- järjestää naisten kevätkokous
- järjestää naisten omia kilpailuja kuukausittain
- järjestää pelimatka kesällä, 1- tai 2-päiväinen
- järjestää naisten seuraottelut ja joukkuereikäpeli-ottelu TawG/AGK, järjestelyvastuu vuosittain vuoron
perään
- osallistua Aura Golf/Espoon Golfseura /Tawast Golf seuraotteluun Aura Golfissa
- osallistua Tawast Golf-Gumböle Golf ystävyysotteluun Gumböle Golfissa
(- osallistua Laatu Lady Golf ystävyysotteluun Kytäjällä) => siirtyy v:lle 2018
- järjestää ystävyysottelu Tawast Golf-Messilä-HyG => SOPIMATTA
- järjestää naisten syyskokous
- järjestää TawG:n naisten tapaaminen talvi- ja kevätkaudella
- kehittää viestintää yhteisten tapaamisten, internetin, Facebookin, ilmoitustaulujen, teksti- ja
sähköpostiviestien avulla
- kehittää edelleen toimintamallia ja vuoden 2017 ladygolf strategiaa uusien naisgolfareiden vastaanottoon
ja sitouttamiseen Tawast Golfin jäseniksi
- kerätä ehdotuksia toimintaan naisjäseniltä
- kannustaa naispelaajia osallistumaan seuran järjestämiin kilpailuihin ja muihin yhteisiin tapahtumiin

Seurannan periaatteet:
Ladykapteeni koordinoi naistoimikuntaa ja tehtävistä sovitaan yhteistyössä. Ladykapteeni järjestää
toimikunnan kokoontumisen keväällä ja syksyllä sekä pari- kolme kertaa kesän aikana, tarvittaessa myös
kokouksia koko vuoden aikana. Kauden alussa ja lopussa järjestetään TawG:n naisgolfareiden yhteinen
tapaaminen, jossa kuunnellaan jäsenistön toiveita, informoidaan kesän tapahtumista sekä kuunnellaan
palautetta menneestä kaudesta ja toiveista tulevaan.
Tawast Golf ry:n hallitus seuraa budjetin toteutumista.
NAISTOIMIKUNTA 2017:
Marjut Viitasalo (ladykapteeni)
Auli Ahopalo
Anna-Maija Mikkotervo
Marika Orava
Auli Ruokonen
Anu Siira
Sirpa Teno

KLUBITOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET
Klubitoiminnan tarkoitus
Tawast Golf & Country Clubin klubitoimikunnan lähtökohta on se että niin toiminta kuin viihtyvyyskin
kuuluu kaikille. Toisen huomioiva ja sujuva yhteistyö sekä klubihengen rakentaminen on jokaisen jäsenen
vastuulla. Tätä tukee klubitoimikunta, joka pyrkii järjestämään jäsenilleen tapahtumia, kilpailuja ja yleistä
yhdessäoloa.
Toiminta-alueet 2017:
Tapahtumat:
o Siivoustalkoot huhtikuussa
o Vappubrunssi 1.5.
o Yksi tai useampi tapahtuma/kisa kesä-elokuussa
o Klubiretki kesä/heinäkuussa
Jäsenten omat kilpailut:
o Members only
o Juhannus Golf
o Everybody
Tavoitteet 2017:
– Houkutella uusi/a jäseniä klubitoimikuntaan niin toimimaan kuin toteuttamaankin
– Kehittää klubitoimintaa uusilla ajatuksilla
– Pitää kiinni perinteistä: perinteiset klubin kisat, talkoot ja vappulounas
– Yhteinen retki lisää yhteenkuuluvuutta, viihtyvyyttä ja klubihenkeä
Tehtävät:
– Kannustaa sellaisia jäseniä osallistumaan klubitoimintaan jotka eivät tällä hetkellä ole ottanut osaa
– Kerätä ehdotuksia parantaa toimintaa
– Kehittää tiedotusta ja viestintää
– Järjestää kaikille klubilaisille yhteinen pelimatka
– Järjestää perinteiset klubin kisat, talkoot ja vappulounas

