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TAWAST GOLF RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

Yleistä 

Tawast Golf ry:n toiminnassa on alkamassa 34. toimintavuosi. Vuonna 2022 seuran jäsenmäärä oli 
1452 (1434 v.2021) jäsentä ja seuran tavoitteena on säilyttää jäsenmäärä samalla tasolla vuonna 
2023. Jäsenmaksutulo oli vuonna 2022 (114 500), joka on hivenen vähemmän, kuin edellisenä 
vuonna. Tämä johtuu osittain uusien jäsenten tarjouksista ja juniorijäsenmäärän kasvusta. Kaudesta 
2023 odotetaan edelleen vilkasta ja juniorimäärän uskotaan kasvavan tulevallakin kaudella. Tawast 
Golf RY:n ja Aulangon golfklubi ry:n yhteisenä juniorikoordinaattorina toimineen Antti-Jussi Järvisen 
toimi jatkuu tulevallakin kaudella.  Järvinen kehittää yhdessä seuran kanssa junioriohjelmaa, jonka 
tavoitteena on lisätä edelleen juniorimäärää ja saada jo harrastavia pysymään lajin parissa ympäri 
vuoden. 

Haluamme aktivoida uusia harrastajia pelaamaan pelioikeudella ja teemme heille pelioikeus ja/tai 
golfopetus tarjouksia, jotta harrastamisen aloitus olisi mielekästä ja helppoa.  

Tawast Golf RY:n seuratoiminta 

Tawast golfin seuratoiminta on jäsenten toimintaa, joka pohjautuu eri 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. Toimikuntien tavoitteena on lisätä jäsenistön yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja avointa klubi-henkeä.  

Seuratoiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta  yksi tärkein asia on tulevanakin kesänä 
junioritoiminta ja sen kehittäminen. Haemme aktiiviseti vapaaehtoisia ohjaajia junioritoimintaan, 
jotta kustannuksia voidaan pitää yhä alhaisella tasolla. Junioritoiminnassa teemme yhteistyötä 
etenekin Aulangon Golfklubin kanssa. Yhteinen juniorikoordinaattori tekee pohjatyötä molemmille 
seuroille ja valmentajille, jotta junioreilla olisi laadukasta ohjattua sekä omatoimista harjoittelua. 
Tavoitteena on kasvattaa junioreiden määrää ohjatuissa golfharjoituksissa. 

Vuoden aikana kerätään tietoa asiakastyytyväisyydestä mittauksilla, 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, innostavalla viestinnällä etenkin sosiaalisen median kautta. Luomme 
tapahtumista video- ja kuvakoosteita mahdollisuuksien mukaan ajantasaisen sisällön tuottamiseksi.  

Tavoittelemme jäsenten aktivoinnissa jäsenistöstä, jotka ovat vielä seuratoimintaan 
sitoutumattomia jäseniä ja tarjota heille helposti lähestyttäviä kilpailuja. Tarjoamme tapahtumia ja 
kilpailuita eri kohderyhmille.  
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JUNIORITOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 
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 2023 

Junioritoimikunnan puheenjohtaja, toistaiseksi avoin. 

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 2023 
- Yhdenmukaistetaan toimintaa Aulanko Golf junioreiden kanssa, luodaan Hämeenlinnan golfjunnut 

malli.  

- Harrastajamäärän kasvattaminen. 

- Sisäisen viestinnän parantaminen. 

- Junioreiden innostamien harjoitteluun myös harjoitusten ulkopuolella. 

VASTUUHENKILÖT JA VASTUUT 2023 
Organisointi ja toiminnan varmistaminen, junioripäällikkö. 

- 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. 

Valmennus ja kilpailutoiminta, juniorikoordinaattori ja Pro  
- Laatii harjoitus ja kilpailusuunnitelmat kullekin harjoitusryhmälle. 

- Vastaa harjoitusten sisällöstä. 

- Junnujen Kanes kiertueen suunnittelu ja toteutus. 
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- Oman seuran sisäiset kisat. 

- Junioreille varatut pelitreenit, lähtöajat ja toiminnallisuuden varmistaminen. 

- Golf leirien suunnittelu ja toteutus LTT:n kanssa. 

- Junnujen aktiivinen tukeminen kilpailemiseen. 

Ohjaajien rekry ja koulutus juniorikoordinaattori 
- Rekrytoi ohjaajia yhdessä toimikunnan kanssa 

- Organisoi ohjaajien koulutuksen 

- Tiivistää tiedonkulkua vanhempien kanssa. 

- Aktiivista sosiaalisen median hyödyntämistä osana tiedottamista. 

Varainkeruu ja markkinointi, juniorikoordinaattori, Vesa Toivonen ja Petteri Salminen 
- Junioreiden tukikisan myynti 

- kumppanihankinta 

- toiminnan markkinointi 

Some vastaava, juniorikoordinaattori 
- vastaa sosiaalisen median sisällöstä junioritoiminnan osalta 

Tapahtumat, junioritoimikunta yhdessä 
- Golfkoulu järjestelyt 

- tukikilpailun järjestelyt 

- Kilpailukalenterin tekeminen ja kilpailu järjestelyt 

 
Tapahtumat kaudella 2023 
 

PVM Klo   Tapahtuma Paikka 

 TBD     Vanhempainilta, ryhmiin ilmoittatuneille Tawast 

 TBD     Tiikerit 1 aloitus Tawast 

 TBD     MiniTiikerit aloitus Tawast 

TBD   Starttiryhmä aloitus 
 

Tawast 

TBD   Haastajat ryhmän aloitus 
 

Tawast 

TBD   Kilparyhmä aloitus 
 

Tawast/Aulanko 

 TBD     Suunto Scramble junnutukisa Tawast 

 TBD     Future Tour 1   

 TBD     Golfkoulun ohjaajien opastus Tawast 

 TBD     golfkoulu Tawast 

 TBD     Tawastin esittely vanhemmille Golfkoulun 
aikana. 

Tawast 

 TBD     Kanes 1 Tawast 

 TBD     Future Tour 2   

 TBD     Kanes 2 Tawast 

 TBD     Future Tour 3   

 TBD     Future Tour 4   

 TBD     Kanes 3 Tawast 

 TBD     TawastGolf mestaruuskilpailut Tawast 
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 TBD   Kanes 4  

 TBD   Kanes 5  

 TBD     Future Tour 5   

 TBD     Pelipäivät joka maanantai klo 17-17:30 Tawast 

 TBD     Junnujen yritys tukikisa Tawast 

 TBD     Junnujen kauden päätös retki avoin 

 
 
 
 
SENIOREIDEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 
Toimikunnan kokoonpano  
  
 Heikki Aaltonen (puheenjohtaja) 
 Raimo Aho  
 Maritta Korkia-Aho 
 Riikka Lonka 
 Sisko Partanen 
 Olli Ruokonen 
 Heikki Taavitsainen 
 Pentti Toikka  
Kokoukset 
Parin viime vuoden aikana vallinnut Korona-pandemia on estänyt senioreiden perinteisen 
kevätkokousten pidon. Näissä kokouksissa on luotu katsaus menneeseen, luodattu tulevaa kautta 
sekä valittu toimikunta tapahtumien organisoimiseksi. Mikäli tilanne sen sallii pidetään tämä 
vuotuinen kokous todennäköisesti huhtikuulla. Mikäli näin ei tapahdu, jatkaa toimikunta entisellä 
kokoonpanolla myös vuoden 2023. Jos joku toimikunnan jäsenistä ei ole halukas jatkamaan 
valitaan tilalle tässä tapauksessa uusi jäsen jollain toisella tavalla. 
 
Harjoittelu 
Talviharjoittelu toteutetaan tänäkin vuonna  pienryhmissä 6 henkeä kerrallaan. Harjoitusryhmiä on 
tammikuulla 5, samoin helmikuulla, 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. Toiminnasta 
saadulla korvauksella katetaan mm. seuraotteluiden kustannukset ja osallistumiset SM-kisoihin. 
 
Kevätretki 
Vuodelta 2020 olevat suunnitelmat kevätretkestä Pärnuun ja Riikaan ovat edelleen olemassa ja ne 
päiviteään vuoteen 2023. Mikäli kiinnostusta riittää, matka toteutetaan edellyttäen tietenkin, ettei 
maailmantilanne olellisesti muutu ennen matkaa. 
 
Omat kilpailut 
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Senioreiden seuran lyöntipelimestaruudet eri sarjoissa pelataan kuten ennenkin elokuun 
puolivälissä, 19.-20.8. Sarjoina ovat N50, N65, M50, M65 ja M70. Mietitään edelleen tarvetta 
sarjaan M75 tai M80. Tawastin senioreille järjestetään tänäkin vuonna oma 
reikäpelimestaruuskilpailu mikäli riittävästi osallistujia ilmoittautuu. 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, Everstillä siniseltä ja 
Hugolla keltaiselta tiiltä.  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 kotona ja Nurmijärven kanssa 
vieraissa.  Lisäksi osallistutaan 10 seuran otteluun, joka pelataan Lahden Golfissa ja  yhdessä AGK:n 
kanssa kaupunkiotteluun Hyvinkäätä vastaan, nyt meillä kotona. 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 tulevalla kaudella valtakunnallisen M 50 Haastatourin osakilpailun.   
 
Tiedotus 
Senioritiedotuksessa kauden aikana toimii edelleen ilmoitustaulu klubitalon yläkerroksessa. Sen 
lisäksi nettisivuilla voi tutustua ajankohtaisiin asioihin. Tiedotusta täydennetään 
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sähköpostiviestein. Sen vuoksi onkin edelleen tärkeää, että kukin tarkistaa jäsentiedoissaan 
sähköpostiosoitteensa oikeellisuuden. Tekstiviestejä ei lähetetä kuin aivan poikkeustilanteissa 
valikoiduille joukoille. Kauden ulkopuolella päätiedotuskanavana on nettisivusto sähköpostein 
täydennettynä. 
 
 
KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 
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  

 Heikki Aaltonen 
 Petriina Punkari-Mäkiaho  
 Anna-Maija Mikkotervo 
 Antti Punkari 
 Tommi Lindberg  

Janne Oksanen (pj) 
   
Jussi Luokomaa siirtyy pois toimikunnasta ja Janne Oksanen ottaa vetovastuun. Uusi 
puheenjohtaja tekee päätöksen mahdollisesta uudesta toimikunnan jäsenestä, jotta lukumäärä 
pysyy edellisvuoden seitsemässä. Oksanen vahvistaa keväällä toimikunnan kokoonpanon. 

Ensi kesänä, kaudella 2023, tavoitteena olisi vähintäänkin säilyttää kilpailujen tämänhetkinen 
suosio, sekä lisätä kilpailutuottoa. Pohdittavaksi myös jää, olisiko jollain porkkanalla mahdollista 
saada kilpailuihin valvoja sujuvan pelinopeuden takaamiseksi. Tästä puhuttiin kauden 2022 
päätöspalaverissa. 

Tawast Golfin Kilpailu- ja tasoitustoimikunta kokoontuu 2-3 kertaa golf-kauden aikana sekä pitää 
keskustelua aktiivisesti yllä watsap-ryhmässä. Perinteinen ekskursio-retki tehdään jollekin 
lähitienoon kentälle, jossa sitten pidetään myös yksi kokouksista.  
 
Tasoitusmuutos-pyynnit käsitellään tapauskohtaisesti mahdollisimman ripeästi. Kauden 
ensimmäisessä kokouksessa käydään läpi kilpailut ja niiden tuomarointi & kilpailunjohto-vuorot. 
Startterit olisi hyvä saada aikalähtökilpailuihin. Tämä lisää tapahtuman arvokkuutta ja myös 
säännöt tulevat selvästi kerrattua kaikille, jotka kilpailuun osallistuvat. Epäselvyydet vähenevät, 
kun startteri on paikalla. 
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NAISTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 
TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT 
 
Tavoitteet: 

- naisten pelitaitojen kehittäminen ja pelaamisviihtyvyyden parantaminen 

- uusien naisgolffareiden sitouttaminen toteutetaan hyvin, ja vasta-alkajien opetus huomioidaan 

tarjoten opetustunteja talvella ja keväällä 

- perinteiset seuraottelut, valtakunnallinen naisten avoin kilpailu ja naisten omat kilpailut 

järjestetään hyvin 

- yhteiset kilpailut, tapahtumat ja mahdolliset retket lisäävät yhteenkuuluvuutta, viihtyvyyttä ja 

klubihenkeä 

- tiedottaminen kilpailuista ja tapahtumista on oikea-aikaista ja riittävän kattavaa sekä kaikkien 

naispelaajien saatavilla 

Tehtävät: 
- kehittää pelitaitoja Pro:n opetuksessa, sekä talvi- että kevätkaudella 

- järjestää naisten kevätkokous 

- järjestää ladykapteenin oma kilpailu 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. 2023 AG) 

- järjestää ja osallistua ystävyysotteluun TawG-Messilä-HyG (v. 2023 TawG) 

- kannustaa naisia osallistumaan seuran mestaruuskilpailuihin 2023 

- osallistua Etelä-Hämeen Marttojen ja TawG:n järjestämään golftapahtumaan 

- järjestää naisten syyskokous 

- tiedottaa ja viestiä aktiivisesti  

- kehittää toimintaa vuoden 2023 Suomen Golfliiton Seuratoimijoiden päivän vinkkien mukaisesti 

- luoda edellytykset uusien naisgolffareiden saamiseksi ja sitouttamiseksi Tawast Golfin jäseniksi 

- kerätä ehdotuksia toimintaan naisjäseniltä 

- kannustaa naispelaajia osallistumaan seuran järjestämiin kilpailuihin ja muihin yhteisiin 

tapahtumiin 

NAISTOIMIKUNNAN KOKOONPANO 2023 
 
Petriina Punkari-Mäkiaho (ladykapteeni) 
Minna Inovaara 
Raika Laine 
Liisa Pakkanen 
Marjo Salo 
Varpu Talvirinne 
Anna Ylänen-Laakso 
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EDUSTUSPELAAJIEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 
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 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 talviharjoitteluun ja 
mahdollisuuksia yhteisiin talviharjoituksiin 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 sekä viikoittain järjestettävillä 
sisäisillä kilpailuilla. 
 
Kilpailulliset tavoitteet 
 
Yksi edustuspelaajien kilpailullisista tavoitteista kaudelle 2023 on uusia SM-mitali Mid Tourin 
joukkuekilpailussa. Tämän lisäksi tavoitellaan jälleen myös yhtä henkilökohtaista SM-mitalia. 
Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi edustuspelaajien tavoitteena on saavuttaa myös TOP-10 
sijoitus Order of Merit –listalla.  
 


