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TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Seuran toiminta tapahtuu hallituksen koordinoimana toiminnanjohtajan ja toimikuntien toteuttamana. Toimikuntien puheenjohtajat ovat hallituksen jäseniä. Toimikunnilla on käytettävissään omat toimintamäärärahat vuosikokouksessa hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Toimikuntien tehtävänä on kilpa- ja harrastegolfin kehittäminen sekä golfharrastuksen edistäminen seuratasolla.
Seuran tärkeänä tavoitteena on lajin tunnettuuden kasvattaminen ja sitä kautta
harrastajien määrän sekä seuran jäsenmäärän kasvattaminen. Nuorisotyön tavoitteena on saada lisää nuoria lajin pariin ja samalla kehittää harjoitus- ja valmennuskäytäntöjä mielekkäiksi ja tavoitteelliseksi. Kauden 2019 muita tärkeitä kehityskohteita ovat mm. viestinnän ja markkinoinnin, kilpailutoiminnan ja kilpagolfin
kehittäminen sekä naisgolfin edistäminen.
Seura ylläpitää toiminnallaan Kankaisten golfyhteisön hyvää henkeä ja yhteisöllisyyttä. Tätä toimintaa tukeakseen seura järjestää muun toiminnan ohella mm. pelimatkoja koti- ja ulkomaille.
Toimintavuoden 2019 aikana Kankaisten Golf ry:lle ja Kankaisten Golfpuisto
Oy:lle laaditaan yhteinen strategia seuraavalle kymmenvuotiskaudelle.
Seura täyttää toimintavuoden aikana 30-vuotta ja juhlavuoteen liittyen toteutetaan
mm. seuraavat tapahtumat ja toimenpiteet:
- Avoimien ovien päivä 18.5.
- 24h Junnugolf 24.6.
- KGM 30v Open -kilpailu 29.6.
- 30v kutsukilpailu sidosryhmille (ajankohta avoin)
- Kankaisten Golf 30 vuotta juhlat 16.11.
- Jäsenmatka Kyprokselle Korineumiin 30.11.-7.12.
- Seuran palkitsemisperusteiden laatiminen ja käyttöönotto
- Seuran 30 vuotisen historian tallentaminen verkkosivuille
Laaja ja aktiivinen jäsenistö mahdollistaa monipuolisen seuratoiminnan kehittämisen ja takaa myös vakaan perustan seuran taloudelle. Kankaisten Golf Ry:n jäsenmäärä nousi kaudella 2018 23 henkilöllä, ollen vuoden lopussa 1 447. Vuoden
2019 tavoitteeksi on asetettu 1500 jäsenen rajan ylittäminen. Erityisesti kasvua tavoitellaan junioripelaajien määrässä.
Kaudella 2019 otetaan erityisesti huomioon seuraamme liittyvät uudet jäsenet toivottamalla heidät tervetulleeksi seuraan ja opastamalla heidät toimintaamme mukaan ”Uuden jäsenen polun” -mukaisesti. Seura pystyy Kankaisten Golfpuisto
Oy:n suurimpana omistajana tarjoamaan jäsenistölleen myös vuokrapelioikeuksia
kilpailukykyiseen hintaan.
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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.
TALOUS
Seuran pitkän aikavälin toiminnan tarkoitus ei ole voitollinen toiminta vaan jäsenistön golfharrastuksen edistäminen. Seuran talous on hyvässä kunnossa aiempien
vuoden voitollisen tuloksen ansiosta. Seuralla ei ole pitkäaikaista velkaa ja Kankaisten Golfpuisto Oy:n osakkeiden rahoitusvastikkeet on kokonaisuudessaan
maksettu. Rahoitusvastikkeiden maksamisen vuoksi seuran kassatilanne on kuitenkin aiempia vuosia heikompi, mutta edelleen hyvällä tasolla.
Tilikauden liikevaihdoksi ennakoidaan noin 284.000€, jossa on kasvua edelliseen
vuoteen yli 20%. Merkittävin muutos johtuu jäsenistölle suunnattujen matkojen lisääntymisestä. Selkeää kasvua haetaan kilpailutoiminnan tuottoihin, joiden odotetaan nousevan yli 30%. Tilikauden tulos on budjetoitu 9.960€ voitolliseksi.
Suurimpana tulona seuralla on jäsenmaksutulot ja kilpailutuotot. Toimikuntien perustoiminnan rahoituksesta vastaavat toimikunnat omalla tulorahoituksella. Toimikunnat voivat anoa hallitukselta avustuksia hallituksen painopistealueiden mukaiseen toimintaan.
Seuralla ei ole pankkilainoja, eikä muuta ulkopuolista rahoitusta
YHTEISTOIMINTA
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.
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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:
- Lounais-Suomen kapteenien kokouksiin
- valtakunnalliseen kapteenien kokoukseen
- Golfliiton aluetapaamisiin

Toimikuntien toiminta
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta vastaa kilpailuorganisaation toimivuudesta ja huolehtii Kankaisten Golfpuistossa järjestettävien sisäisten ja avoimien kilpailuiden
järjestämisestä. Aikaisemmasta poiketen kilpailuiden järjestämisvastuita voidaan
jakaa myös muille toimikunnille. Kilpailun järjestävän toimikunnan vastuualueeseen kuuluu myös kilpailujen mahdollisesti vaatimien sponsoreiden ja palkintojen
hankinta.
Kilpailutoimikunta 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 järjestetään n. 30 kilpailutapahtumaa joiden järjestelyistä toimitsijoineen
kilpailutoimikunta vastaa. Kausi aloitetaan perinteisellä Kapteenin kierros kilpailulla. Kauden aikana pelataan avoimia kilpailuja n. 10 kpl.
Yhden päivän kilpailujen lisäksi järjestetään keskiviikkoisin pelattavaa Lähitapiola
Tour -viikkokilpailusarjaa sekä uutena viikkokilpailuna tiistaisin pelattavaa 9-reiän
viikkokisaa, jota pelataan oransseilta lyöntipaikoilta. Näiden lisäksi pelataan kesän
aikana myös reikäpelimestaruuksista eri sarjoissa.
Seuran omien kilpailuiden lisäksi Kankaisissa järjestetään myös alueellisen ja
kansallisen kilpailukalenterin kilpailuja. Kauden suurin kilpailun on 21.-22.9. järjestettävät Mid Tourin joukkue SM-kilpailut. Muut järjestettävät kilpailut ovat Senioreiden Alue Tour -kilpailu 22.7. ja Länsi-Suomen Future Tour -kisa 9.7.
Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut järjestetään liiton suositusten mukaisena ajankohtana 16. -18.8.
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Senioritoimikunta
Tavoitteena on tarjota seniorijäsenille terveellistä, virkistävää ja sosiaalista kanssakäymistä sekä erilaisia pelitapahtumia hienon harrastuksen parissa.
Senioripelaaja on vähintään 50 vuotias henkilö, joita on seurassamme n. 800 ja
heistä suurin osa pelaa omatoimisesti luonnosta nauttien ja ylläpitäen kuntoaan.
Erilaisiin kilpailuihin osallistuu n. 20 % senioreista.
Kausi aloitetaan huhtikuussa klubilla pidettävällä infotilaisuudella.
Seniorien kuukausikilpailut pelataan toukokuusta lokakuuhun aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina.
Varsinais-Suomen senioriliigaa pelataan toukokuusta syyskuuhun. Liigaan osallistuu alueelta 11 seuraa. Viime vuonna liigan voitti Kankaisten Golfin seniorit.
Viikkokilpailua pelataan 14 viikon ajan toukokuun puolivälistä elokuun puoliväliin.
Senioreiden lyöntipeli- ja reikäpelimestaruuskilpailujen ajankohdat löytyvät kilpailukalenterista.
Lounais-Suomen Senioreiden Alue Tourin osakilpailu pelataan Maskussa
22.7.2019.
Tiedotamme toiminnasta infotilaisuuksissa, seuran verkkosivuilla, ilmoitustaululla
sekä sähköpostin välityksellä.
Leaf Areenan harjoitusvuorot alkavat marraskuussa, vuorot ovat torstaisin klo
16.00-17.00 ja 17.00-18.00.
Sitoudumme vahvasti golfyhteisöömme ja haluamme osallistua sekä kehittää kaikenlaista aktiivista toimintaa.

Naistoimikunta
Naistoimikunnan tavoitteena on kaikenikäisten seuran naisjäsenten harrastegolfin
aktivoiminen. Kauden ohjelma painottuu golftaitojen kehittämiseen. Pelit, kilpailut,
tapahtumat ja keskinäinen kanssakäyminen halutaan suunnata mahdollisimman
monen tasoisille pelaajille. Toimikunnan puheenjohtaja on vastuussa kokonaisuudesta ja toimii myös yhteyshenkilönä ladygolf-asioissa Golfliittoon sekä muihin
seuroihin.
Kauden tapahtumista tiedotetaan seuran verkkosivuilla, ilmoitustaululla sekä sähköpostitse sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille.
Kauden alussa järjestetään naisille suunnattu kertauskurssi seuran valmentajan
johdolla. Ohjattujen harjoitusten tavoitteena on pelitaitojen kehittäminen. Talven
aikana on mahdollisuus harjoitteluun Leaf Areenalla. Seura tukee näitä harjoituksia hallituksen päätöksen mukaisesti.
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Kausi aloitetaan huhtikuussa sääntö- ja tutustumisiltana Raision ammattiopistolla.
Kauden aikana järjestetään kummipeli-iltoja, joissa toimikunnan jäsenet toimivat
kummipelaajina uusille pelaajille. Illat on tarkoitettu kaikille naisille ja niistä tiedotetaan kauden alussa tarkemmin. Lisäksi naisille järjestetään muutama leikkimielinen kisa tiistaisin.
Valtakunnallisella golfviikolla osallistutaan teemaviikon järjestelyihin. Sunnuntaina
9.6.2019 järjestetään perheille ja uusille naispelaajille mahdollisuus tutustua golfharrastukseen, kentällä ja harjoitusalueilla.
Cecilia Lady Open on naisten kauden pääkilpailu. Päävastuu järjestelyistä on
naistoimikunnalla. Kilpailu on myös tärkeä osa naistoimikunnan varainhankintaa.
Kauden päätös pidetään lokakuussa. Tilaisuudessa palkitaan kausikilpailujen voittajat.
Palkintojen hankinta ja kilpailumaksut noudattavat hallituksessa toimikunnille yhteisiksi sovittavia toimintatapoja.
Naisille suunnattu pelimatka tehdään kotimaassa yhden tai kahden päivän matkana.
Kauden aikana kisataan kaksi kausikilpailua; Birdie ja Eclectic. Eclectic-kisa pidetään tasoituksellisena kisana ja Birdie-kisan palkinto arvotaan.
Gentleman-kisa 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 kilpailua illanviettoineen niin omalla- kuin vieraskentilläkin.
Klubitoimikunta huolehtii kauden avaavan Kapteenin kierroksen jälkeisestä illanvietosta. Syksyllä Simon`s Everybody Trophy -kilpailun jälkeen järjestetään illanvietto.
Kauden muita tapahtumia ovat mm. Aurinko Golfia vastaan ”Ryder Cup” hengessä pelattava seuraottelu, miehille suunnattu kauden avaus -tapahtuma, yhteiset peli-illat Aurinko Golfin miesten kanssa Maskussa ja Naantalissa sekä miehille suunnatut peli-illat Maskussa.

Junioritoimikunta
KGM Juniori- ja valmennustoimikunnan tavoite on tukea kaiken tasoisia junioripelaajia kehittymään, oppimaan ja iloitsemaan golfista. Junioritoimikunta järjestää
kesän aikana ohjattuja harjoituksia noin 60 juniorille.
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Kauden 2019 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-, haastaja- ja harrasteryhmien valmennuksesta ja opetuksesta. Valio-, kilpa- ja haastajaryhmien harjoitukset ovat kesäkaudella kahdesti viikossa. Harrasteryhmän harjoitukset ovat kesäkaudella 1-2 kertaa viikossa.
Pienille golfarin aluille tarkoitettu Puuharyhmä on edelleen seuraohjaajien vetämä.
Harjoitukset järjestetään kerran viikossa, tunti kerrallaan. Pyrimme kauden 2019
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.
Seuran junioreille järjestetään loppukesästä viikonlopun mittainen golfleiri. Tämä
leiri ei sisälly kesäharjoitusmaksuun. Kesäkuussa, kansallisella golfviikolla, järjestetään kaikille golfista kiinnostuneille junioreille avoin golfkoulu. Elokuussa järjestetään ns. päivämuotoinen golfleiri, jonka kohderyhmänä on jo pelaavat golfjuniorit.
Varainhankintakanavina ovat tänä vuonnakin 24h junnugolf, scramble, 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 verkkosivuilla löytyy uutisia toimikunnan tapahtumista.

Valmennustoimikunta
Valmennustoimikunnan tavoitteena on aktivoida seuran jäseniä harjoittelemaan ja
kilpailemaan aktiivisesti. Toimikunta tähtää kilpagolfkulttuurin kehittämiseen seurassa.
Toimikunta järjestää ryhmäharjoittelua kotikentällä viikoittain huhtikuusta lokakuulle. Talvikaudella, marraskuusta maaliskuulle, toimikunnan toiminnassa mukana
olevien on mahdollisuus osallistua talviharjoitteluun Leaf Areenalla. Ryhmäharjoituksien valmennuksesta vastaa Pro Oona Stranius.
21.-22.9.2019 pelataan Mid Tourin Joukkue Suomen Mestaruudet Kankaisissa.
Osallistumisesta joukkueiden SM kilpailuun järjestetään seuran sisäiset karsinnat.
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Suosittelemme seuran jäsenille osallistumista Mid Tourin osakilpailuihin, jotta saavuttaisimme tarvittavan rankingsijoituksen Midien SM-joukkuekilpailua varten. Tähän erinomaista harjoitusta tarjoaa toimikunnan kuukausikilpailu.
Alustava suunnitelma on järjestää Varsinais-Suomen alueella yhteistyössä naapurikenttien kanssa ns. Scratch Tour, jossa pelattaisiin kilpagolfia takateeltä ilman
tasoituksia. Kiertue toteutettaisiin yhteistyössä Turun alueen eri kenttien kanssa.
Kiertueen idea on kerätä osakilpailumenestyksen perusteella rankingpisteitä.
Tavoitteena on löytää kiertueelle pääyhteistyökumppani, jonka nimeä kiertue kantaa.

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 viestintäsuunnitelman mukaisesti.
Golfseuran tiedotuksen pääkanavia ovat verkkosivut, joissa jokaisella toimikunnalla on oma osionsa, uutiset ja tapahtumat osiot. Sähköpostiin toimitettavat seuran
jäsenkirjeet sekä kauden aikana julkaistavat muut tiedotteet.
Sosiaalista mediaa käytetään entistä monipuolisemmin tukemaan ja vahvistamaan
muuta viestintää. Sosiaalisen median kanavina toimivat Facebook, Instagram ja
Twitter.
Seuran ulkoisen viestinnän kanavana hyödynnetään Golf.fi ja Golfpiste.com sivustojen Kenttäuutiset -osioita.
Seuran toimikunnat huolehtivat omasta tiedottamisestaan tiedotustoimikunnan ylläpitämien välineiden avulla. Tapahtumatiedotteita julkaistaan aktiivisesti.
Kankaisten Golf ry
HALLITUS
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