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Toimintasuunnitelma

Seuratoiminnan tavoitteena on järjestää laadukasta 
ympärivuotista seuratoimintaa kaikentasoisille ja -
ikäisille jäsenille. Pyritään lisäämään jäsenistön 
lajiosaamista, sekä aktiivisuutta golfharrastuksen 
osalta. Pyritään aktivoimaan jäsenistöä mukaan 
seuratoimintaan. Tavoitteena on vahvistaa jäsenistön 
yhteenkuuluvuudentunnetta, sekä saada jäsenistö 
tuntemaan kentän ja yhteisön omakseen. Jäsenistön 
halutaan nauttivan ajastaan kentällä ja seuran 
tapahtumissa, sekä huolehtivan omalta osaltaan 
kentän, harjoitusalueiden ja klubirakennuksen 
viihtyisyydestä. 

Seura pyrkii säilyttämään jäsenmääränsä vuonna 2022 
vuoden 2021 tasolla. 



Junioritoimikunta

Toiminnassa tullaan tavoittelemaan edelleen juniorien 
määrällistä kasvua, sekä osallistujien sitoutumista 
toimintaan. Eritasoisille junioreille tarjotaan 
laadukasta valmennusta ja ohjausta ympärivuotisesti. 
Toimintaan pyritään kouluttamaan lisää ohjaajia. 
Junioreille järjestetään omaa kilpailutoimintaa sekä 
kannustetaan junioreita osallistumaan golfliiton 
kilpailutoimintaan. Kilparyhmien toimintaa 
kehitetään. Tavoitellaan menestystä golfliiton alaisista 
kilpailuista. Koulugolf-toimintaa tullaan jatkamaan. 

Seura on anonut Golfliiton alaisen juniorikilpailun 
järjestämistä.

Tavoitteena on kasvattaa vastuullisia, hyvin 
käyttäytyviä ja tavoitteellisia nuoria ja hyviä golffareita 
sekä antaa heille mahdollisuus mukavan elinikäisen 
harrastuksen harjoittamisesta aina kilpatasolle saakka.



Kilpailutoimikunta

Toimikunta järjestää kattavan kilpailutoiminnan 
määrällisesti, laadullisesti ja sisällöllisesti. 
Jäsentasoitusten ylläpito järjestetään yhdessä 
kenttäyhtiön kanssa. Järjestetään jäsenistölle 
sääntökoulutusta ja pyritään osaltaan vaikuttamaan 
pelin sujuvuuteen kentällä. Toimikunta päivittää 
kilpailukäsikirjaa tarpeen mukaan ja vastaa sääntöjen 
noudattamisesta johtuvista toimenpiteistä.



Naistoimikunta

Toimikunta järjestää naisille erityyppisiä tapahtumia 
naisten illoista kilpailutapahtumiin. Uusia naisjäseniä 
pyritään saamaan toimintaan mukaan. Perinteinen 
naistenilta avaa kevätkauden. Toimintaa järjestetään 
ympärivuotisesti. Toiminnasta tiedotetaan naisten 
omilla nettisivuilla, Instagramissa ja Facebook -
ryhmässä.



Senioritoimikunta

Osallistutaan omalla joukkueella alueelliseen 
senioriliigaan. Järjestetään senioreille omaa kilpailu- ja 
ystävyystoimintaa. Kannustetaan jäseniä 
osallistumaan golfliiton kilpailutoimintaan. 
Suunnitellaan vierailuja lähialueen kentille. 
Innostetaan seniorijäseniä osallistumaan 
opetustapahtumiin. Toimintaa järjestetään 
ympärivuotisesti. Toiminnasta tiedotetaan omilla 
nettisivuilla ja Facebook -ryhmässä.



Klubitoimikunta

Klubitoimikunta pyrkii monipuolisen, viihtyisän, toisia 
kunnioittavan, ystävällisen ja ystävyyden ilmapiirin luomiseen 
toiminnassaan. 

Toimikunnan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää seuran 
yhteisöllisyyttä ja seurahenkeä (klubihenkeä).

Toimikunta järjestää vuosittain perinteiset tapahtumat kuten:

- Kenttätalkoot
- avajaiset
- juhannuskilpailun
- kinkkuscramble
- toimikuntakisa
- kauden päättäjäiset, muiden toimikuntien kanssa
- kotimaan ja ulkomaan klubimatkoja 

Toimikunta järjestää ja markkinoi yhdessä henkilökunnan 
kanssa jäsenistön klubimatkoja Suomessa ja ulkomailla 
tilanteen näin salliessa.

Toimikunta vastaa klubitapahtumien tiedottamisesta 
yhteistyössä, henkilökunnan ja tiedotustoimikunnan kanssa.

Toimikunta pyrkii edesauttamaan uusien jäsenten mukaan 
saamista tapahtumiin ja toimintaan yhteistyössä muiden 
toimikuntien kanssa.



Aktivointitoimikunta

Aktivoidaan alkavia pelaajia mukaan seuratoimintaan 
ja tapahtumiin. Toimikunta järjestää tapahtumia ja 
kilpailuja pääsääntöisesti yli 30 tasoituksella pelaaville 
jäsenille. Yhdessä käymme pelaamassa myös 
vieraskentillä. Tarkoitus on helpottaa aloittelevien 
pelaajien pääsyä tämän hienon harrastuksen pariin 
sekä helpottaa peliseuran löytämistä vähän pelaaville 
jäsenille. 

Toiminnasta tiedotetaan omilla nettisivuilla ja 
Facebook -ryhmässä.



Nuorten aikuisten 
toimikunta

Pyrimme kehittelemään uusia kilpailumuotoja ja 
tilaisuuksia ensi kaudeksi, jotta saamme lisää 
onnistuneita ja mieleenpainuvia tapahtumia. 
Toimikuntamme on avoin kuulemaan nuorten ja 
nuorekkaiden toiveita.



Tiedotus ja viestintä

Seuran tiedotuskanavat ovat verkkosivut, 
viikkotiedotteet ja sosiaalinen media. Näitä 
ylläpidetään yhteistyössä yhtiön henkilöstön kanssa. 
Aurinko Palsta lehti toimitetaan kaksi kertaa 
vuodessa, joista kevään lehti julkaistaan 
lähtökohtaisesti sähköisenä julkaisujen sarjana ja 
syksyn lehti painettuna lehtenä.
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