TAWAST GOLF RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Tawast Golf ry:n toiminnassa on alkamassa 33. toimintavuosi. Vuonna 2021 seuran jäsenmäärä oli 1434
jäsentä. Seuran tavoitteena on hieman kasvattaa jäsenmäärää vuonna 2022. Erityisesti toivotaan
juniorijäsenten määrän kasvua. Tätä työtä ja juniorityötä kokonaisuutena tukemaan Tawast Golf ry ja
Aulangon Golfklubi ry yhdessä palkkasivat juniorikoordinaattoriksi Antti-Jussi Järvisen. Opetus- ja
kulttuuriministeriö myönsi 2021 hankkeelle kaksivuotisen tuen. Juniorikoordinaattori aloitti tehtävässään
elokuussa 2021.
Vuosi 2021 oli toinen peräkkäinen koronapandemian sävyttämä kausi. Golf koko Suomen tasolla jatkoi
kasvuaan ja on yksi tänä haastavana aikana menestyneistä lajeista. Toivomme pandemian hellittävän ja
uskomme, että tänä aikana lajin pariin löytäneet edelleen jatkavat golfaamista. Vuodesta 2022 odotetaan
viime vuoden tapaan vilkasta ja uskomme saavamme lisää jäseniä, sekä pelioikeudella pelaavia harrastajia.
Kenttä ja oheispalvelut
Tawastia Golf & Country Club oy vastaa niin kentän ylläpidosta, kuin ravintolan ja pro shopin
pyörittämisestä. Seuran ja etenkin seuran hallituksen rooli kentän sekä oheispalvelujen kehittämisessä
keskittyy havaintojen ja pelaajapalautteen välittämisestä kenttäyhtiön päätöksenteon tueksi.
Seuratoiminta
Seuratoiminta pohjautuu toimikuntien tarjoamiin aktiviteetteihin sekä seuran järjestämiin kilpailuihin,
joihin kuka tahansa voi osallistua. Toimikunnat vastaavat omista toiminnan alueistaan ja tarjoavat omille
kohderyhmilleen mielekästä toimintaa ja tapahtumia golfin parissa. Toiminta pitää sisällään niin
pelireissuja, kilpailuja kuin Pro:n tarjoamaa opetustakin. Toimikuntien tavoitteena on lisätä jäsenistön
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja avointa klubihenkeä. Muihin seuroihin ja kenttiin tutustutaan järjestämällä
pelimatkoja Suomessa ja tilanteen niin salliessa järjestetään klubimatkoja myös ulkomaille. Ensi kesän pelija kokousmatkat ovat kaikki vielä avoinna vallitsevan koronavirustilanteen johdosta.
Seuratoiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta yksi tärkein asia on tulevanakin kesänä
junioritoiminta ja sen laadun ylläpitäminen sekä kehittäminen. Tuore juniorikoordinaattorimme on
toiminnan kehittämisessä ja organisoinnissa avainasemassa, mutta myös kaikki seuran jäsenet ovat erittäin
tervetulleita mukaan auttamaan junioritoiminnan kehittämisessä. Haemme aktiivisesti vapaaehtoisia
ohjaajia junioritoimintaan, jotta kustannuksia voidaan yhä pitää alhaisella tasolla. Junioreissa on seuran
tulevaisuus ja tavoitteena on tehdä siitä kaikkien Tawastilaisten ja koko kaupungin yhteinen asia.
Vuoden aikana kerätään tietoa asiakastyytyväisyysmittauksilla, joita lähetetään jokaiselle jäsenelle kerran
vuodessa. Näiden lisäksi jokaisella jäsenellä̈ on mahdollisuus tehdä esityksiä̈ toiminnan kehittämiseksi tai
epäkohtien poistamiseksi suoraan hallitukselle tai toiminnanjohtajalle.
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. Jatkamme hyväksi
todettuja kaverikisoja myös tulevalla kaudella. Seuran organisaatiota kehitetään jatkuvasti ja aktiivisten
seuratoimijoiden joukkoa pyritään laajentamaan, joka mahdollistaa järkevän tehtävien kierron sekä
toiminnan kehittämisen uusien ajatusten myötä.

KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA
Tawast Golfin Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan toiminnan yleistavoite on järjestää seuran avoimia ja sisäisiä
kilpailuja mahdollisimman menestyksekkäästi niin viihtyvyyden, kilpailullisuuden sekä osallistujamäärien
suhteen. Toimikunta vastaa yleensä myös kilpailujen tuomaroinnista ja toimii mahdollisen sponsorin apuna
erinäisissä asioissa kuten tiedottaminen ja palkintojenjako.
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta vastaa myös sääntöjen sekä seuran pelaajien tasoitusten oikeellisuudesta
yhdessä Tawast Golfin toimiston kanssa. Toimikunnan vastuulla on myös tiedottaa mistä tahansa
tasoitusjärjestelmään tai sääntöihin liittyvistä mahdollisista muutoksista.
Jos seuran jäsen haluaa muuttaa tasoitustaan esimerkiksi terveydellisiin syihin vedoten, toimikunnan
puheenjohtaja, toimikunnan jäsenten tuella, tekee päätöksen tasoitusmuutoksen tarpeellisuudesta.
Toimikuntaan kuuluu alustavasti kuusi henkilöä
Jussi Luokomaa (pj)
Heikki Aaltonen
Petriina Punkari-Mäkiaho
Anna-Maija Mikkotervo
Antti Punkari
Janne Oksanen
Aikaisempina vuosina naiskapteenina toiminut Sirpa Teno jättäytyy pois kapteenin tehtävistään ja näin
ollen myös Kilpailu- ja tasoitustoimikunnasta. Hänen tilalleen tulee Petriina Punkari-Mäkiaho. Myös
kapteenina jatkava Heikki Kajanto on ilmoittanut jäävänsä pois toimikunnan toiminnasta vedoten muihin
kiireisiin. Toimikunnan pj kartoittaa mahdollisuuksia saada yksi lisähenkilö toimikuntaan Kajannon tilalle.
Hänen korvaamisensa ei kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä Heikki vastasi pääsääntöisesti niistä kilpailuista,
jotka kuuluivat muutenkin kapteenin tehtäviin.

Ensi kesänä, kaudella 2022, tavoitteena olisi vähintäänkin säilyttää kilpailujen tämänhetkinen suosio, sekä
lisätä kilpailutuottoa. Tähän koitetaan pohtia erilaisia keinoja, joista yksi voisi olla pienimuotoinen
kisamaksun korotus parikilpailuihin, joiden suosio on viime vuosina ollut kerrassaan huikea. Parhaimmillaan
kilpailussa oli viime kesänä hieman vajaat 200 pelaajaa.
Digitaaliset palvelut, ko. toimikunnan kohdalla tarkoittaen sähköistä tulosten syöttöä, ovat tulleet
jäädäkseen ja kyseisen palvelun sujuvuuden, sekä tiedottamisen eteen tulee tehdä jatkossakin töitä.
Tulosten syöttö toimi jo viime kesänä hienosti verrattuna kesään 2020 ja toivottavasti kehittyvä trendi
jatkuu. Etenkin varttuneemmalle väestölle tulosten syöttäminen kännykkään aiheuttaa vielä
ymmärrettävästi haasteita, mutta onneksi vähenevissä määrin.
Yksi huoneentaulu ensi kesän parikilpailuihin olisi sujuvamman ja nopeamman pelaamisen korostaminen.
Kierrokset eivät saa kestää kuutta tuntia missään olosuhteissa. Toimikunta koittaa miettiä tähän keinoja ja
ratkaisuja kevään ensimmäisessä kokouksessaan.
Tawast Golfin kilpailu- ja tasoitustoimikunta kokoontuu 2-3 kertaa golf-kauden aikana sekä pitää
keskustelua aktiivisesti yllä Whatsapp-ryhmässä. Perinteinen ekskursio-retki tehdään jollekin lähitienoon
kentälle, jossa sitten pidetään myös yksi kokouksista. Viime kesänä toimikunta kävi Lahden Golfissa visiitillä.

Kokouksessa keskustellaan yleensä kilpailuista, säännöistä, tasoitusasioista ja yleisestä toiminnan
kehittämisestä.
Tasoitusmuutosten pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti mahdollisimman ripeästi. Kauden ensimmäisessä
kokouksessa käydään läpi kilpailut ja niiden tuomarointi, sekä kilpailunjohtajien vuorot. Koitamme saada
järjestettyä parhaamme mukaan myös starttereita aikalähtö-kilpailuihin, mutta välillä se on haastavaa
vapaaehtoisten puutteen takia.
Jussi Luokomaa, kilpailu- ja tasoitustoimikunta

EDUSTUSPELAAJIEN TOIMINTASUUNNITELMA
Tehtävät
Tawast Golfin edustuspelaajat tavoittelevat menestystä Suomen Golfliiton alaisissa kansallisissa kilpailuissa.
Kapealla rintamalla menestystä tavoitellaan myös kansainvälisissä kilpailuissa.
Seuran edustuspelaajaryhmä 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 tarvittaessa tukea seuran järjestämää junioreiden golfkoulun valmennusta
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 kilpailutoimintaan osallistuvia ehdot täyttäviä pelaajia.
Korvausperiaatteista on laadittu erillinen ohje.
Edustuspelaajat harjoittelevat pääosin omatoimisesti. Säännöllisiä yhteisharjoituksia ja sisäisiä kilpailuja
tullaan järjestämään edustuspelaajille kauden aikana.
Tavoitteet
Tavoitteena on pyrkiä tukemaan edustuspelaajien toimintaa, pelaamista ja harjoittelua niin, että entistä
parempi kilpailumenestys on mahdollista. Keinoja edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi mietitään
yhteistyössä kevään aikana.
Käynnissä olevalla talvikaudella pyritään aktivoimaan edustuspelaajia entistä enemmän talviharjoitteluun ja
mahdollisuuksia yhteisiin talviharjoittelumahdollisuuksiin oheisharjoituksineen selvitetään. Talviajan
harjoittelusta pelaajat kuitenkin vastaavat itsenäisesti yhteistyössä mahdollisten valmentajiensa kanssa.
Tulevalla kilpailukaudella pyritään aktivoimaan edustuspelaajia osallistumaan oman ikäluokkiensa
kilpailuihin sekä kehittämään pelaajien lajitaitoja yhteisharjoituksilla.
Kilpailulliset tavoitteet
Mid Tour tulee uusiutumaan jälleen ja tarjoaa uuden kilpailusarjan tulevalla kaudella. Kaudella 2022 Mid
Tourilla on myös erikseen pelattava M-40 sarja. Tämä uusi sarja tulee tarjoamaan mahdollisuuden pelata

tavoitteellisessa mielessä kilpagolfia ainakin muutamalle henkilölle edustuspelaajistamme.
Edustuspelaajien henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi, edustuspelaajien yksi suurimmista tavoitteista on
saavuttaa joukkue SM-mitali Mid Tourilla kotikentällämme vuonna 2022.
Kalle Ahtiainen, edustuspelaajat

JUONIORITOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA
Yleistä
Tawast Golf Ry:n junioritoimikunta järjestää alle 21-vuotiaille nuorille ja lapsille mahdollisuuden harrastaa
golfia kilpailukykyisellä hinnalla. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa seuran jäseninä olevien junioreiden
lukumäärää.
Tärkeänä osana toimintaa on ohjattu ja monipuolinen harjoittelu, sekä yhteisöllisyys. Nuoret lajin
harrastajat jaetaan ikänsä ja taitojensa mukaan ryhmiin, jotka harjoittelevat valmentajien ja ohjaajien
johdolla 1-4 kertaa viikossa. Tawast Golf tarjoaa harjoittelumahdollisuuden halukkaille ympärivuotisesti.
Jokaisessa ryhmässä tavoitteena on parantaa junioreiden lajitaitoja ja mahdollistaa positiiviset kokemukset
liikunnan parissa.
Harjoitusryhmiin osallistuville junioreille Tawast Golf tarjoaa mahdollisuuden osallistua Golfliiton
järjestämiin kilpailuihin. Mahdollista on myös harrastaa golfia ilman kilpailemista. Tärkeintä on, että lapset
ja nuoret viihtyvät golfin parissa, saavat uusia kavereita ja elämyksiä, sekä samalla läpi elämän kestävän
hyvän harrastuksen.
JUNIORITOIMIKUNTA 2022
Junioritoimikunnan puheenjohtaja, junioripäällikkö Joni Myllymaa (esitetään vuosikokoukselle)
Rahastonhoitaja Kari Nylander
Juniorikoordinaattori Antti-Jussi Järvinen
Pro Olli Tapola
Jäsen Vesa Toivonen
Jäsen Petteri Salminen
Viestintävastaava, avoin
Tawast Golf Oy:n edustaja Iiro Nurminen
TAVOITTEET KAUDELLE 2022
-

Yhdenmukaistetaan toimintaa Aulanko Golf junioreiden kanssa, luodaan Hämeenlinnan golfjunnut
malli.
Harrastajamäärän kasvattaminen
Sisäisen viestinnän raju aktiivisuuden nosto

VASTUUHENKILÖT JA VASTUUT 2022
Organisointi ja toiminnan varmistaminen, junioripäällikkö Joni Myllymaa
-

Ohjaa valmennuksen ja ohjaajien toimintaa yhdessä juniorikoordinaattorin ja Pro Olli Tapolan
kanssa.
Vastaa talouden seurannasta yhdessä rahastonhoitaja Kari Nylanderin kanssa.
Seuraa tavoitteiden ja toimintasuunnitelman toteutumista.
Ehdotetaan Tawast Golf Ry:n hallituksen jäseneksi missä raportoi junioritoiminnasta hallitukselle.

-

Aktiivisesti kehittää junioritoimintaa yhdessä juniorikoordinaattorin ja toimikunnan kanssa.
Talous, rahastonhoitaja Kari Nylander

-

Junioritoimikunnan talouden hallinta, yhdessä Ry:n toiminnanjohtajan ja junioripäällikön kanssa.

Petteri Salminen, junioritoimikunta

NAISTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA
Tavoitteet:
-

naisten pelitaitojen kehittäminen ja pelaamisviihtyvyyden parantaminen
uusien naisgolffareiden sitouttaminen on toteutettu hyvin, vasta-alkajien opetus otettu huomioon
talvi- ja kevätkauden opetustunneilla
perinteiset seuraottelut, valtakunnallinen naisten avoin kilpailu ja naisten omat kilpailut ovat
järjestetty hyvin
yhteiset kilpailut, tapahtumat ja mahdolliset retket lisäävät yhteenkuuluvuutta, viihtyvyyttä ja
klubihenkeä
tiedottaminen kilpailuista ja tapahtumista on oikea-aikaista ja riittävän kattavaa ja kaikkien
naispelaajien saatavilla

Tehtävät:
-

kehittää pelitaitoja Pro:n opastuksella, sekä talvi- että kevätkaudella
järjestää naisten kevätkokous
järjestää ladykapteenin oma kisa seuran naisjäsenille alkukaudesta
järjestää valtakunnallinen kaksipäiväinen naisten kilpailu, Hämeenlinna Lady Open yhdessä AGK:n
kanssa
järjestää naisten omia kilpailuja kuukausittain
järjestää naisten seuraottelut TawG/AGK, järjestelyvastuu vuosittain vuoron perään
osallistua ystävyysotteluun Aura Golf/Espoon Golfseura/Tawast Golf seuraotteluun (v. 2022 TawG)
osallistua ystävyysotteluun Messilä-HyG-TawG (v.2022 Hyvinkää)
kannustaa naisia osallistumaan seuran mestaruuskilpailuihin 2022
osallistua Etelä-Hämeen Marttojen ja TawG järjestämään golf tapahtumaan
järjestää naisten syyskokous
kehittää viestintää
kehittää toimintaa vuoden 2022 Suomen Golfliiton Seuratoimijoiden päivän vinkkien mukaisesti
luoda edellytykset uusien naisgolfareiden saamiseksi ja sitouttamiseksi Tawast Golfin jäseniksi
kerätä ehdotuksia toimintaan naisjäseniltä
kannustaa naispelaajia osallistumaan seura järjestämiin kilpailuihin ja muihin yhteisiin tapahtumiin

NAISTOIMIKUNTA 2022:
Petriina Punkari-Mäkiaho (esitetään vuosikokoukselle)
Minna Ikonen
Tuula Rantanen
Liisa Pakkanen

Raika Laine
Sirpa Teno
Sirpa Teno, naistoimikunta

SENIORITOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Toimikunnan kokoonpano
Heikki Aaltonen (puheenjohtaja)
Raimo Aho
Maritta Korkia-Aho
Riikka Lonka
Sisko Partanen
Olli Ruokonen
Heikki Taavitsainen
Pentti Toikka
Kokoukset
Seniorit ovat yleensä pitäneet alkuvuodesta kevätkokouksen, jossa on käyty läpi menneen vuoden
tapahtumia ja päätetty uuden kauden suuntaviivoista sekä toimikunnan kokoonpanosta. Parin viime
vuoden aikana vallinnut Korona-pandemia on estänyt näiden kokousten pidon. Mikäli tilanne sen sallii
pidetään tämä vuotuinen kokous todennäköisesti huhtikuulla. Jos tämä ei onnistu, jatkaa toimikunta
entisellä kokoonpanolla myös vuoden 2022.
Harjoittelu
Talviharjoittelu toteutetaan tänä vuonna, osittain Korona-tilanteesta johtuen nyt kuitenkin pienryhmissä 6
henkeä kerrallaan. Harjoitusryhmiä on tammi-helmikuulla 5, samoin helmi-maaliskuulla, kaikkiaan siis 10
ryhmää. Harjoituskertoja on kullakin ryhmällä 5. Harjoituksista peritään pieni omavastuu. Harjoitukset
vetää seuran pro Olli Tapola.
Kentän valvonta
Kentän valvontatoimintaa jatketaan entiseen tapaan kenttäyhtiön toiveiden mukaisesti. Keväällä hyvissä
ajoin kartoitetaan vapaaehtoisten määrä ja järjestetään tarvittava koulutus. Valvonta on tarkoitus aloittaa
toukokuun alkupuolella ja jatkaa sitä syyskuun puoleen väliin.
Kevätretki
Tällä hetkellä Korona-tilanne on niin vaikea, että perinteistä kevätretkeä ei ole suunnitelmissa. Erityisen
vaikea tilanne on Baltian maissa, jonne matka oli tarkoitus järjestää jo vuonna 2020. Valmiit suunnitelmat

ovat kuitenkin olemassa, mikäli tilanne nopeasti paranee. Vaihtoehtona voidaan harkita vastaavan matkan
tekemistä kotimaassa, mikäli kiinnostusta ilmenee.
Omat kilpailut
Senioreiden seuran lyöntipelimestaruudet eri sarjoissa pelataan kuten ennenkin elokuun puolivälissä, 20.21.8. Sarjoina ovat N50, N65, M50, M65 ja M70. Mietitään edelleen tarvetta sarjaan M75 tai M80. Tawastin
senioreille järjestetään tänäkin vuonna oma reikäpelimestaruuskilpailu. Kisa pelataan yhtenä sarjana.
Seniorit pelaavat myös kauden lopulla oman päätöskisansa.
Maanantai Madamet
Naiset jatkavat omaa Maanantai Madamet-tapahtumaa. Tapahtumassa korostuu kilpailullisuutta enemmän
mukava golfhenkinen yhdessäolo. Lähtöajat varataan aina valmiiksi ja ilmoittautuminen tapahtuu
kilpailukalenterin kautta. Pyritään varaamaan riittävästi lähtöaikoja.
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, yleensä keskiviikot merkitään kilpailukalenteriin, jossa myös
ilmoittautuminen tapahtuu. Sarjoja ovat N50, N70, M50 ja M70. Tänäkin vuonna M70 sarja pelaa
valtakunnalliseen tapaan Tawastilla tiiltä 53 ja Everstillä siniseltä tiiltä. Hugolla pelataan klubitiiltä eli
keltaiselta. Kussakin sarjassa pelataan sekä tasoituksellinen pb/lp että oma tasoitukseton kisa lp, jolloin
sarjoja on kaikkiaan 8. 50-sarjoissa pelataan tasoituksellisena 6 pb- ja 6 lp-kisaa, 70-sarjassa kaikki
tasoitukselliset kisat ovat pb-kisoja. 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.
Lisäksi pelataan seurojen välinen Ryder Cup-tyyppinen kaksipäiväinen kisa. Peli ajoittuu elokuun
loppupuolelle - syyskuun alkuun. Joukkue valitaan viikkokisojen scr-tilaston perusteella, koska reikäpelitkin
pelataan ilman tasoituksia. Joukkueissa pelaa 2 pelaajaa sarjassa N50 ja 2 sarjassa N70. Miesten puolella 4
pelaajaa sarjassa M50 ja 2 sarjassa M70.
Seuraottelut
Seuraottelut pelataan perinteisesti Kurkin ja Kotkan kanssa nyt vieraissa ja Nurmijärven kanssa kotona.
Lisäksi osallistutaan 10 seuran otteluun, joka pelataan Vierumäellä ja yhdessä AGK:n kanssa
kaupunkiotteluun Hyvinkäätä vastaan, nyt Kytäjällä. Perinteisiin seuraotteluihin ilmoittaudutaan
kilpailukalenterin kautta, 10 seuran otteluun sekä kaupunkiotteluun joukkueen valitsee senioritoimikunta.
Valvonnasta saadun lisätuoton johdosta seuraotteluista ei peritä osanottomaksuja vaan ne kustannetaan
toimikunnan budjetista, samoin kuin mahdolliset yhteiskuljetuksilla tehdyt matkat.
Muu kilpailutoiminta
Mikäli budjetti antaa myöten, korvataan pelaajille viime vuoden tapaan senioreiden SM-kisojen
osanottomaksut sekä henkilökohtaisessa kisassa että joukkuekisassa. Myös osanottomaksut valtakunnan
ykköstourin kisoihin korvataan,mikäli sijoittuu niissä ensimmäiseen kolmannekseen. Seura järjestää vuonna
2022 aluetourin toisen osakilpailun 19.7.2022 sekä M75/M80 Tourin osakilpailun 24.8.
Tiedotus

Senioritiedotuksessa kauden aikana toimii edelleen ilmoitustaulu klubitalon yläkerroksessa. Sen lisäksi
nettisivuilla voi tutustua ajankohtaisiin asioihin. Tiedotusta täydennetään sähköpostiviestein. Sen vuoksi
onkin tärkeää, että kukin tarkistaa jäsentiedoissaan sähköpostiosoitteensa oikeellisuuden. Tekstiviestejä ei
lähetetä kuin aivan poikkeustilanteissa valikoiduille joukoille. Kauden ulkopuolella päätiedotuskanavana on
nettisivusto sähköpostein täydennettynä
Heikki Aaltonen, senioritoimikunta

