TAWAST GOLF RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Tawast Golf ry:n toiminnassa on alkamassa 31. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä nousi edellisenä vuonna
400 jäsenellä ja on nyt noin 1500 jäsentä. Kauden aikana jäsenmäärä pyritään pitämään ennallaan ja
toimintasuunnitelma sekä budjetti perustuvat kyseiseen määrään.
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. Tulevana
kesänä seura osallistuu kentän kunnostustöihin talkoiden myötä, jotka kenttäyhtiö kutsuu koolle
tarvittaessa.
Seuratoiminta
Seuratoiminta pohjautuu toimikuntien tarjoamiin aktiviteetteihin sekä seuran järjestämiin kilpailuihin,
joihin kuka hyvänsä voi osallistua. Toimikunnat vastaavat omista toiminnan alueistaan ja tarjoavat omille
kohderyhmilleen mieleistä 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 klubi-henkeä.
Muihin seuroihin ja niiden kenttiin tutustutaan järjestämällä pelimatkoja Suomessa ja keväällä sekä syksyllä
järjestetään klubimatka ulkomaille. Tulevan kevään ulkomaan matka järjestetään Espanjaan 19.-26.3.2020.
Suomen Golfliitto antaa seuratoiminnalle suosituksia, jonka kokouksiin seurasta lähetetään edustus
paikalle. Tulevana kesänä Tawast Golf on mukana Golfliiton tarjoamassa tehokehittämisryhmässä ja
tavoitteena on lisätä sekä tehostaa yhteistyötä Aulanko Golfin kanssa.
Seuratoiminnan keihäänkärki on tulevanakin kesänä junioritoiminta ja etenkin vapaaehtoisten rekrytointiin
tullaan panostamaan. Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita mukaan auttamaan junioritoiminnan
kehittämisessä. Junioreissa on seuran tulevaisuus ja tavoitteena on tehdä siitä kaikkien tawastilaisten
yhteinen asia.
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. Tulevan kesän teemana
on omien kaveriporukoiden kilpailut. Näillä ”kaverikisoilla” haluamme aktivoida jäseniä kilpailemaan ja
omien pelikavereiden kanssa kilpailtaessa osallistumiskynnys madaltuu.
Seuran organisaatiota kehitetään jatkuvasti ja aktiivisten seuratoimijoiden joukkoa pyritään laajentamaan,
joka mahdollistaa järkevän tehtävien kierron sekä toiminnan kehittämisen uusien raikkaiden ajatusten
myötä.

KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNNAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
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 seitsemän henkilöä
Jussi Luokomaa (pj)
Heikki Aaltonen
Sirpa Teno (naiskapteeni)
Anna-Maija Mikkotervo
Antti Punkari
Janne Oksanen
Heikki Kajanto (kapteeni)
Ensi kesänä, kaudella 2020, tavoitteena on lisätä kilpailujen suosiota ja näin ollen kasvattaa myös seuran
rahallisia tuloja kilpailutoiminnan suhteen. Ainakin yksi uusi henkilökohtainen avoin lyöntipelikilpailu on
kiikarissa. Uusi tasoitusjärjestelmä otetaan käyttöön alkuvuodesta ja tämän tiedottaminen pelaajiston
keskuuteen on seuraava suuri haaste toimikunnallamme sekä seuralle. On ensiarvoisen tärkeää, että
toimikunnan jäsenet on hyvin perillä siitä, mitä uusi tasoitusjärjestelmä tarkoittaa.
Tawast Golfin Kilpailu- ja tasoitustoimikunta kokoontuu 2-3 kertaa golf-kauden aikana sekä pitää
keskustelua aktiivisesti yllä whatsapp-ryhmässä. Perinteinen ekskursio / benchmark-retki tehdään jollekin
lähitienoon kentälle, jossa sitten pidetään myös yksi kokouksista. Siinä keskustellaan kilpailuista,
säännöistä ja tasoitusasioista. Tasoitusmuutospyynnit käsitellään tapauskohtaisesti mahdollisimman
ripeästi. Kauden ensimmäisessä kokouksessa käydään läpi kilpailut ja niiden tuomarointi & kilpailunjohtovuorot.
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 junioreiden 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 kilpailutoimintaan osallistuvia ehdot täyttäviä pelaajia.
Korvausperiaatteista on laadittu erillinen ohje.
Edustuspelaajat harjoittelevat pääosin omatoimisesti. Säännöllisiä yhteisharjoituksia 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.
Mahdollisia yhteisiä talviharjoittelumahdollisuuksia 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.
JUNIORITOIMIKUNNAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
Yleistä
Tawast Golf 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 yhdessä oleminen. 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.
Tavoitteet kaudelle 2020
•

Toiminnalliset tavoitteet
o Organisoida junioritoimikunnan toiminta uudelleen.
§ Määritellä toimikunnan jäsenten vastuut ja tehtävät. Alla esimerkki mikä tehtävä
jako voisi olla.
• Junioritoimikunnan vetäjä
• Laatii yhdessä kunkin alla olevan vastuuhenkilön kanssa konkreettisen
toimintasuunnitelman vuodelle 2020.
• Seuraa niiden toteutumista.
• Vastaa taloudesta.
• On aktiivinen ry:n hallituksen kokouksissa.
• Osallistuu Golfliiton tehokehittämisprojektiin AGK jaTawG junioritoiminnan
kehittämiseksi.

Tapahtumat ja varainkeruu
Organisoida mm. Golfkoulu, 24 h golf, junioritoiminnan tukikisa yms.
Viestintävastaava
Vastaa aktiivisesta viestinnästä, junioreille, junioreiden vanhemmille, TawG:n
jäsenille, lähialueen kouluihin, urheiluseuroihin.
• Valmennus
• Organisoi junioreiden valmennuksen ja ohjauksen, sekä golfleirit (mietittävä
Pro:n rooli, LLT:n rooli, ohjaajien rooli, seuran jäsenten hyödyntäminen)
• Valmennus yhteistyö AGK:n kanssa.
• Kilpailutoiminta
• Organisoi junioreiden kilpailuihin osallistumisen (Liiton kisat, paikalliset
yhdessä AGK:n kanssa järjestettävät kisat)
• Ohjaajien hankinta ja koulutus
• Rekrytoi ohjaajia ja organisoi ohjaajille koulutuksen.
§ Sopia toimikunnan kokouskäytännöistä.
§ Sopia toimintasuunnitelman seurannasta.
Junioreiden valmennuksen ja ohjauksen toteuttaminen huomioiden.
§ Junioreiden toiveet.
§ Tehokas resurssien hyödyntäminen.
§ Yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen.
§ Yhteistyö AGK:n kanssa.
§ Tavoitteena lajin pariin tulevien junioreiden jääminen TawG:n jäseniksi.
Golfkoulun järjestäminen yhdessä edustuspelaajien kanssa.
Golfleirien järjestäminen yhdessä LTT:n kanssa.
Ohjaajien rekrytointi ja kouluttaminen.
Varainkeruu junioritoiminnan tukemiseksi mm. Junioreiden tukisan järjestäminen.
Ry:n hallituksen jäsenten hyödyntäminen junioritoimikunnan apuna.
Uuden junioripäällikön valinta vuodelle 2021.
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Kilpailulliset tavoitteet
o Mahdollistaa nykyisten kilpailevien junioreiden osallistuminen Golfliiton juniorikiertueille.
o Aktivoida uusia junioreita osallistumaan juniorikiertueille (Golfliiton, Junnu Ganes).

Tapahtumat ja kilpailut
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SENIORITOIMIKUNNAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
Kokoukset
Senioreiden kevätkokous pidetään entiseen tapaan alkuvuodesta ennen kauden alkua. Senioreiden
kokouksessa päätetään senioritoimikunnan kokoonpanosta kaudelle 2020 ja keskustellaan tulevan kauden
senioritoiminnasta.
Harjoittelu
Talviharjoittelua varten senioreilla on jälleen tammi-maaliskuun ajan omat muilta suljetut vakiovuorot
maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin yhteensä kuusi vuoroa, Kullekin vuorolle mahtuu 10
henkeä. Harjoittelusta peritään pieni omavastuu, jolloin siihen sitoudutaan paremmin. Omien
harjoituspaikkojen avauduttua tarkastellaan tarvetta lisäharjoitusten pitämiseksi erikseen. Harjoittelun
ohjaa Olli Tapola.
Kentän valvonta
Kentän valvontatoimintaa jatketaan kenttäyhtiön toiveiden mukaisesti. Keväällä hyvissä ajoin kartoitetaan
vapaaehtoisten määrä ja järjestetään tarvittava koulutus. Valvonta on tarkoitus aloittaa toukokuun
alkupuolella.
Kevätretki
Kevätretki suuntautuu tällä kertaa Viron Pärnuun ja sieltä edelleen Latvian Riikaan.
Omat kilpailut
Senioreiden seuran lyöntipelimestaruudet eri sarjoissa pelataan elokuun puolivälissä . Sarjoina ovat N50,
N65, M50, M65 ja M70. Mietitään tarvetta sarjaan M75. Tawastin senioreille järjestetään tänäkin vuonna
oma reikäpelimestaruuskilpailu. Kisa pelataan yhtenä sarjana. 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. 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 merkitään kilpailukalenteriin, jossa myös ilmoittautuminen
tapahtuu. Sarjoja ovat N50, N70, M50 ja M70. Tänä vuonna M70 srja pelaa valtakunnalliseen tapaan
sinisiltä, Tawastilla tiiltä 53. Kussakin sarjassa pelataan sekä tasoituksellinen että oma tasoitukseton kisa,
jolloin sarjoja olisi kaikkiaan 8. 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. 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 nyt Messilässä, ja yhdessä AGK:n kanssa
kaupunkiottelu Hyvinkäätä vastaan, nyt Kytäjällä.

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.
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:
- naisten pelitaidot kehittyvät ja pelaamisviihtyvyys paranee
- uusien naisgolffareiden sitouttaminen on toteutettu hyvin, vasta-alkajien opetus otettu huomioon talvija kevätkauden opetustunneilla
- perinteiset seuraottelut, valtakunnallinen naisten avoin kilpailun ja naisten omat kilpailut ovat 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 kevätkaudella
- järjestää naisten kevätkokous
- järjestää ladykapteenin oma kisa seuran naisjäsenille alku kaudesta
- järjestää valtakunnallinen kaksipäiväinen naisten kilpailu, Hämeenlinna Lady Open, yhdessä
AGK:n kanssa
- järjestää naisten omia kilpailuja kuukausittain
- järjestää pelimatka kesällä
- järjestää naisten seuraottelut TawG/AGK, järjestelyvastuu vuosittain vuoron perään
- osallistua ystävyysotteluun Aura Golf/Espoon Golfseura /Tawast Golf seuraotteluun (v. 2020 Aura Golf)
- järjestää ystävyysotteluun Tawast Golf-Messilä-HyG (v. 2020 TawG)
- kannustaa osallistumaan seuran Mestaruuskilpailuihin 2020
- järjestää naisten syyskokous
- kehittää viestintää yhteisten tapaamisten, internetin, Facebookin, WhatsAppin, ilmoitustaulujen, teksti- ja
sähköpostiviestien avulla
- kehittää edelleen toimintamallia vuoden 2020 Golfliiton ladygolf strategian mukaisesti sekä luoda
edellytykset uusien naisgolfareiden saamiseksi ja sitouttamiseksi Tawast Golfin jäseniksi
- kerätä ehdotuksia toimintaan naisjäseniltä
-kannustaa naispelaajia osallistumaan seuran järjestämiin kilpailuihin ja muihin yhteisiin tapahtumiin

NAISTOIMIKUNTA 2020:
Sirpa Teno (lady kapteeni)
Riitta Taavitsainen
Mirja Toikka
Eija Ylänen
Tuula Rantanen
Marja-Eeva Rintala
KAPTEENI TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
• Uusien jäsenien perehdytys:
Uusien jäsenten infotilaisuus
Kapteenin kierroksien järjestäminen kaikille alkeiskurssilaisille
• Tapahtumat ja seuraottelut:
Vappubrunch ja siihen liittyvät seremoniat
Juhannusgolf
Seuraottelut: Messilä ja Aulanko
• Golfkentän turvallisuuteen liittyvä koulutus ja viestintä
• Osallistuminen Tawast Golfin viestintään: Facebook, Instagram, nettisivut
• Kapteenin ensi kauden painopisteet pitää linjata Tawast Golfin strategian mukaisesti. Yksi tavoite on se,
että Pelaaja ensin -kyselyn tulokset paranevat vuodesta 2019.

