KANKAISTEN GOLF ry
Masku

30.01.2018

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Seuran toiminta tapahtuu hallituksen koordinoimana toimikuntien toiminnan kautta. Toimikuntien puheenjohtajat ovat hallituksen jäseniä. Toimikunnilla on käytettävissään omat toimintamäärärahat vuosikokouksessa hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Toimikuntien tehtävänä on kilpa- ja harrastegolfin kehittäminen
ja golfharrastuksen edistäminen seuratasolla.
Golfseuran tärkeänä tavoitteena on junioritoiminnan ja valmennuksen kehittäminen. Nuorisotyön tavoitteena on saada lisää nuoria lajin pariin ja samalla kehittää
harjoitus- ja valmennuskäytäntöjä mielekkäiksi ja tavoitteelliseksi.
Naisten ja senioreiden toiminta on ollut aktiivista ja toimintoja kehitetään edelleen.
Näin saamme toivottavasti yhä useammat golfseuran jäsenet sekä uudet lajista
kiinnostuneet nauttimaan toimikuntien järjestämästä toiminnasta.
Laaja ja aktiivinen jäsenistö mahdollistaa monipuolisen seuratoiminnan kehittämisen ja takaa myös varman perustan seuran vakaalle taloudelle. Kankaisten Golf
Ry:n jäsenmäärä nousi 38 henkilöllä, ollen vuoden 2017 lopussa 1 424. Kaudella
2018 otetaan erityisesti huomioon seuraamme liittyvät uudet jäsenet toivottamalla
heidät tervetulleeksi seuraan ja opastamalla heidät toimintaamme mukaan. Seuran tavoitteena on edelleen kasvattaa aktiivijäsenten määrää. Golfseura pystyy
Kankaisten Golfpuisto Oy:n suurimpana omistajana tarjoamaa jäsenistölleen
myös vuokrapelioikeuksia kilpailukykyiseen hintaan.
Toimikuntien toiminta ja käytännöt ovat yhdenmukaisia ja noudattavat hallituksessa päätettyjä periaatteita.
Toiminnanjohtaja suunnittelee, koordinoi ja valvoo seuran toimintaa. Golfyhtiön
kenttä ja palvelut ovat seuran käytössä. Seura suorittaa vuosittaisen hallinto- ym.
palveluista erillisen golfyhtiön ja golfseuran keskinäiseen sopimukseen perustuvan
korvauksen. Golfseuran omistamat golfyhtiön osakkeet vuokrataan ensisijaisesti
seuran jäsenille. Salogolfin osakkeet vaihdetaan pelilipuiksi ja myydään jäsenille
vastike- ja muita kuluja vastaavalla hinnalla.
Golfseuran hallitus vastaa toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja kentän pelitoiminnan ja golfetiketin noudattamisen valvonnasta pelikaudella.
Golfkauden 2018 yhtenä tavoitteena on lisätä jäsenistön kilpailuaktiivisuutta myös
muilla kentillä olevissa kilpailuissa. Pelaajien kilpailuaktiivisuus on tärkeä osa golfkulttuurimme ja toimintamme kehityksessä ja sen kautta tapahtuu seuratoiminnan
eteenpäin vieminen.
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TALOUS
Seuran talous on hyvässä kunnossa kahden aiemman vuoden voitollisen tuloksen
ansiosta.
Hallitus on huomioinut Kankaisten Golfpuisto Oy:n kenttälaajennuksen vaatimukset seuran osakkeiden osalta.
Vuonna 2018 tulevat osakaslainat pystytään tämän hetken suunnitelman mukaan
maksamaan välittömästi pois ilman ulkopuolista rahoitusta. Aikaisempien vuosien
tilinpäätökset ovat toteutuneet siten, että pystymme suoriutumaan meille tulevista
velvollisuuksista.
Seuran 41 osakkeesta tarjotaan myyntiin markkinahinnalla muutamia osakkeita
vuonna 2018.Tätä mahdollista joidenkin osakkeiden myyntiä ei ole budjetoitu,
vaan kysymys on pelimahdollisuuksien tarjoamisesta osakkeenomistajana ensisijaisesti seuran jäsenille.
Suurimpana tulona seuralla on jäsenmaksutulot ja kilpailutuotot. Muiden toimikuntien toimintaa rahoitetaan seuran budjetista. Seuran toiminnan tarkoitus pitkällä
aikajänteellä ei ole voitollinen toiminta vaan jäsenistön golfharrastuksen edistäminen. Tähän perustoimintaan pystytään vuonna 2018 osoittamaan riittävät varat ja
tulevina vuosina on syytä tarkastella toimintaa hieman toisenlaisista lähtökohdista
kentän laajennuksen ja siitä aiheutuvien kulujen suorittamisen jälkeen.
Seuralla ei ole pankkilainoja eikä muuta ulkopuolista rahoitusta
Puheenjohtaja edustaa seuraa ulkoisissa ja sisäisissä tapahtumissa, tarvittaessa
myös yhdessä toiminnanjohtajan ja kapteenin kanssa. Seuran puheenjohtaja
edustaa seuraa SGL:n liittokokouksissa.
Puheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan ja kapteenin kanssa edustavat seuraa
Golfliiton Lounais-Suomen aluetapaamisissa.
Kapteeni luo toiminnallaan ja esimerkillään seurahenkeä, yhteenkuuluvuutta ja
viihtyvyyttä. Kapteenin vastuulla on seurassa golfin sääntöjen ja hyvän golfkäytöksen sekä etiketin opastaminen ja noudattaminen.
Kapteenin on huolehdittava, että kaikentasoiset pelaajat voivat samanaikaisesti
pelata kentällä. Tavoitteena on, että kaikki pelaajat noudattavat turvallista, sujuvaa, toiset pelaajat huomioon ottavaa ja kenttää säästävää pelitapaa.
Kapteenin velvollisuus on puuttua kaikkiin sääntö- ja etikettirikkeisiin omalla kentällä ja oman seuran jäsenten rikkeisiin muiden seurojen kentillä.
Edellä kuvatun lisäksi kapteenin vastuulla ovat mm. seuraavat tapahtumat:
-

sääntöilta seuran jäsenistölle ennen pelikauden alkua.
kauden virallinen avaus – Kapteenin kierros
seuran kilpailut; tuomarina, toimitsijana
joukkueen johtajana seuraotteluissa
seuran uusien jäsenien perehdyttämiskierroksia
yhteistyö naapuriseurojen Kapteenien kanssa
osallistuminen:
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-

Lounais-Suomen Kapteenien kokouksiin
Valtakunnalliseen Kapteeni kokoukseen
Golfliiton aluetapaamisiin
olla seuran jäsenistön ”käytössä”

Toimikuntien toiminta
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta vastaa kilpailuorganisaation toimivuudesta ja huolehtii Kankaisten Golfpuistossa järjestettävien sisäisten ja avoimien kilpailuiden
järjestämisestä. Toimikunnan vastuualueeseen kuuluu myös kilpailujen mahdollisesti vaatimien sponsoreiden ja palkintojen hankinta.
Toimikunta huolehtii seuran tasoitusjärjestelmän toimivuudesta ja käsittelee ongelmallisia sääntökysymyksiä sekä järjestää koulutustapahtumia yhdessä kapteenien kanssa. Kilpailutoimikunta toimii tarvittaessa apuna golfyhtiön yritystapahtumiin liittyvien kilpailuiden järjestelyissä.
Toimikunta huolehtii kenttätoimikunnan kanssa kentän paikallissääntöjen ajanmukaisuudesta ja mahdollisista kilpailukohtaisista väliaikaisista paikallissäännöistä.
Kaudella 2018 toimikunnan hoitamana järjestetään n.35 kilpailutapahtumaa joiden
järjestelyistä toimitsijoineen kilpailutoimikunta vastaa. Kausi aloitetaan perinteisellä Kapteenin kierros -kilpailulla. Kauden aikana pelataan avoimia kilpailuja 10 kpl.
Uusina kilpailuna on, heinäkuussa Junior Challenge Tour.
Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut pidetään junioreille/senioreille liiton suositusten
mukaisena ajankohtana elokuun 17.–19.8. (liite; kilpailukalenteri 2018)
Kilpailukausi päätetään 13.10. Scandic Cross Country kilpailuun.

Senioritoimikunta
Toiminnan tarkoitus
Senioritoimikunnan tarkoitus on tukea ja kannustaa seniori-ikäisiä golfareita harrastuksessaan.
Tulevan toimikauden haasteet
Tuleva toimikausi on uuden puheenjohtajan ensimmäinen. Puheenjohtaja ja toimikunnan jäsenet yhdessä tekevät omanlaistaan seuratyötä jäsenistön parhaaksi.
Jäsenmäärä on pysynyt suhteellisen vakaana vuodesta toiseen, mutta uusien
sääntöjen myötä seuraamme tuli lisää senioreita. Uusien jäsenten soluttaminen
seuran toimintaan onkin toimikunnan tärkeimpiä tehtäviä tulevina vuosina.
Tiedotustoiminta
Tiedotamme seuran nettisivuilla, ilmoitustaululla ja sähköpostilla. Käytämme tiedotustoimikunnan asiantuntemusta apunamme.
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Harjoittelu ja koulutus
Leaf Areenan harjoitusvuorot alkavat marraskuussa, vuorot ovat torstaisin klo
16.00-17.00 ja 17.00-18.00.
Kilpailut
Kuukausikilpailut pelataan joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina toukolokakuussa.
Reikäpelit
Senioreiden reikäpelikisa ¾ tasoituksin.
Varsinais-Suomen senioriliiga
11 seuran yhteinen liiga, aloitus toukokuussa, pelipäivät päätetään maaliskuussa.
Mestaruuskilpailut pelataan elokuussa.
Lounais-Suomen seniorivastaavien kokous järjestetään Kankaisissa elokuussa.
Paikalle odotetaan noin kolmeakymmentä osallistujaa. Kokouksen jälkeen pelataan scramble-muotoinen kilpailu.
Matkat
Seuran pelimatka Viroon.

Naistoimikunta
Naistoimikunnan tavoitteena on kaikenikäisten seuran naisjäsenten harrastegolfin
aktivoiminen. Kauden ohjelma painottuu golftaitojen kehittämiseen. Pelit, kilpailut,
tapahtumat ja keskinäinen kanssakäyminen halutaan suunnata mahdollisimman
monentasoisille pelaajille. Ladykapteeni toimii toimikunnan puheenjohtajana ja on
vastuussa kokonaisuudesta. Hänen lisäkseen toimikunnassa on 4 jäsentä. Ladykapteeni toimii myös yhteyshenkilönä ladygolf-asioissa Golfliittoon ja muihin seuroihin.
Naistoimikunnan toiminnasta tiedottaminen
Kauden tapahtumista tiedotetaan seuran nettisivuilla, naisten pukuhuoneen ilmoitustaululla sekä sähköpostitse sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille.
Harjoittelu ja koulutus
Kauden alussa järjestetään aloituskurssi seuran valmentajan johdolla. Ohjattujen
harjoitusten tavoitteena on pelitaitojen kehittäminen. Seura tukee näitä harjoituksia hallituksen päätöksen mukaisesti.
Naisten pelitapahtumat
Aloitamme kauden naisten illalla vko 16 arki-iltana Raision ammattiopistolla. Illan
ohjelma tarkentuu talven aikana. Kauden aikana järjestetään 6 kpl tiistai-iltaa, jotka on varattu vain naisille. Toimikunnan jäsenet toimivat kummipelaajina uusille
pelaajille. Illat on tarkoitettu kaikille naisille ja niistä tiedotetaan kauden alussa tarkemmin. Aloitetaan 15.5. ja kuusi kertaa peräkkäin. Katsotaan juhannuksen jälkeen, että jatketaanko vasta elokuussa tiistai-iltoja.
Kesäkuun kuukausipeli pelataan valtakunnallisena naisten sunnuntaina
10.6.2018. Elokuussa 14.8. pidetään 9-reikäinen leikkimielinen kisa.
Kauden viimeinen tiistaikisa peli pidetään 11.9.
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Virallinen kauden päätös pidetään lokakuussa. Paikka ja ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin. Tilaisuudessa palkitaan kausikilpailujen voittajat.
Palkintojen hankinta ja kilpailumaksut noudattavat hallituksessa toimikunnille yhteisiksi sovittavia toimintatapoja.
Cecilia Lady Open
Cecilia Lady Open on naisten kauden ykköskilpailu. Päävastuu järjestelyistä toimitsijoineen on seuran kilpailutoimikunnalla. Naistoimikunta osallistuu kilpailun
suunnitteluun. Tammikuussa 20.1.2018 osa toimikunnasta osallistuu Ladykapteenien päivään, jossa sovitaan alueen ladykapteenien kanssa sopiva päivämäärä.
Pelimatka
Pelimatka on suunnitteilla Tallinnaan 19.-20.5.2018.
Kausikilpailut Birdie ja Eclectic
Kauden aikana kisataan kaksi kausikilpailua; Birdie ja Eclectic.
Ecletic-kisa pidetään tasoituksellisena kisana ja Birdie-kisan palkinto arvotaan.
Gentlemankisa jatkuu edellisen vuoden tavoin.

Klubi- ja miestoimikunta
Klubi- ja miestoimikunta huolehtii koko jäsenistön viihtyvyydestä ja yhteisten
tilaisuuksien järjestämisestä. Se järjestää myös erityisesti miehille suunnattua
toimintaa; kilpailuja, matkoja, illanviettoja yms. Kauden aikana järjestetään
kolmesta viiteen miehekästä kilpailua illanviettoineen omalla kun vieraskentilläkin.
Kesällä pyritään järjestämään seuran jäsenille klubimatka jollekin kotimaan
kentälle yhteistyönä Pro Marko Kallisen kanssa. Seuran tuesta ko. matkoille
päätetään matkakohtaisesti.
Klubitoimikunta huolehtii kauden avaavan Kapteenin kierroksen jälkeisestä
illanvietosta.
Syksyllä Simon`s Everybody Throphy -kilpailun jälkeen järjestetään illanvietto.
Tapahtumia pyritään edelleen kehittämään edellisen kauden tapahtumien
pohjalta.
Tulevan kauden aikana järjestetään miestoimikunnan kilpailuissa karsinta, jonka
perusteella valitaan edustusjoukkue Aurinko Golfia vastaan pelattavaan ”Ryder
Cup” henkiseen seuraotteluun.
Varsinaisen pelikauden päätyttyä pyritään järjestämään ohjattua sisäharjoittelua
miehille.
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Valmennus- ja junioritoimikunta 2018
KGM Juniori- ja valmennustoimikunnan tavoite on tukea kaiken tasoisia juniorigolfareita kehittymään, oppimaan ja iloitsemaan golfista. Juniori- ja valmennustoimikunta järjestää kesän aikana ohjattuja harjoituksia noin 50 juniorille.
Kauden 2018 aikana pyrimme saavuttamaan Golfliiton myöntämän Laatuseura merkin, joka on merkki laadukkaasta ja suunnitelmallisesta juniorityöstä.
Talvikaudella juniorit harjoittelevat Leaf Areenan Golfmaailmassa tunnin viikossa,
Pga Pro Marko Kallisen ohjaamina, seuraohjaajat avustamassa.
Kesäkaudella PGA Pro Marko Kallinen vastaa Valio-, Kilpa- ja Haastaja- ja Harrasteryhmien valmennuksesta ja opetuksesta. Valio-, Kilpa- ja Haastajaryhmän
harjoitukset ovat kesäkaudella kahdesti viikossa, tunti kerrallaan. Yhteensä ohjattuja harjoituksia kertyy kesäkauden aikana 44 tuntia. Tämän lisäksi Valio- ja Kilparyhmä harjoittelevat kerran kuukaudessa omassa pienryhmässään tunnin Pron
johdolla, yhteensä kuusi tuntia.
Harrasteryhmän harjoitukset ovat kesäkaudella kerran viikossa, tunnin kerrallaan.
Yhteensä ohjattuja harjoituksia kertyy kesäkaudella 22 tuntia.
Pienille golfarin aluille tarkoitettu Puuharyhmä on edelleen seuraohjaajien vetämä.
Harjoitukset järjestetään kerran viikossa, tunti kerrallaan. Yhteensä ohjattuja harjoituksia on 22 tuntia kesäkauden aikana. Pyrimme kauden 2018 aikana kouluttamaan muutaman seuraohjaajan lisää ja täten varmistamaan, että jokainen harjoituksia ohjaava aikuinen on käynyt vähintään Golfliiton 1.tason ohjaajakoulutuksen.
Junioreiden kesäkauden infotilaisuus pidetään noin kuukautta ennen kesäkauden
alkua.
Tilaisuudessa käydään läpi harjoitusten tarkemmat ajankohdat ja harjoitusryhmät.
Ohjattujen harjoituksien lisäksi järjestetään Junioreiden kuukausikisa viidesti kesän aikana. Näiden kilpailujen on tarkoitus laskea kilpailukynnystä ja samalla tutustuttaa junioreita toisiinsa. Harjoituksissa käyville junioreille pyritään järjestämään yhden tai kahden päivän mittainen leiri kesän aikana. Tämä leiri ei sisälly
kesäharjoitusmaksuun.
2018 kesäkuussa järjestetään Juniorien Golfkoulu Kankaisissa kuten aikaisempinakin vuosina. Aikaisemmin hyvin suosittu leiri pyritään järjestämään samalla formaatilla kuin viime vuonna.
Varainhankintakanavina ovat tänä vuonnakin 24h junnugolf, KGM Scramble -kisa,
jossa kerätään tukea junioreille sekä Junioreiden sponsoritaulu rangella.
Tiedotuksessa käytämme nimenhuuto.com palvelua, jossa näkyvät tulevat harjoitukset ja tapahtumat ja voi samalla ilmoittautua niihin. Lisäksi seuran nettisivuilla
kgm.fi löytyy uutisia toimikunnan tapahtumista.

Valmennustoimikunta
Toimikunnan tehtävä on organisoida kilpailevien aikuisten harrastegolffarien tavoitteellista harjoittelua. Koska kyseessä on uusi perustettava toimikunta on toiminnanmuodot vielä muotoiltava seuran muuhun toimintaan sopeuttaen.
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Kenttätoimikunta
Kenttätoimikunta toimii Kankaisten Golf ry:n ja Kankaisten Golfpuisto Oy:n välillä
golfkentän rakentamiseen, kunnossapitoon ja kentän merkitsemiseen liittyvissä
asioissa.

Tiedotustoimikunta
Tiedotustoimikunta huolehtii golfseuran tiedottamisesta. Seuran tiedotuksen pääkanavat ovat kgm.fi -internetsivut, sähköpostiin toimitettavat seuran tiedotteet sekä kauden aikana julkaistavat tiedotteet. Sosiaalista mediaa käytetään tukemaan
muuta viestintää. Kankaisten Golf löytyy sosiaalisesta mediassa Facebookista, Instagramista ja Twitteristä.
Seuran nais- ja miestoimikunnille on perustettu Facebook-ryhmät, jossa voidaan
viestiä jäsenten kesken ja käydä vapaamuotoisempaa keskustelua.
Seuran sisällä on käytössä myös erillisiä Whatsapp-pikaviestiryhmiä, joissa voidaan esimerkiksi hakea peliseuraa tai tiedottaa muuta harrastamiseen liittyvää tavoittaen laaja joukko nopeasti ja tehokkaasti.
Ulkoisen tiedottamisen tehostamisessa esim. avoimet kilpailukutsut, voidaan kaudella 2018 käyttää Golfpiste.com sivuston Kenttäuutiset -osiota.
Seuran toimikunnat huolehtivat omasta tiedottamisestaan tiedotustoimikunnan ylläpitämien välineiden avulla. Tapahtumatiedotteita julkaistaan aktiivisesti.

Kankaisten Golf ry
HALLITUS
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