
 

   

 
TOIMINTASUUNNITELMA 2020 – JUNIORITOIMIKUNTA  
 
Lähtötilanne: 
Toimintakauden 2019 lopussa päättyi junioritoimikunnan kaksivuotinen kehityshanke, jonka myötä junioreiden aloittelijan 
polkua kehitettiin yhdessä KoskiGolfin kanssa. Hanke sai positiivista julkisuutta ja golfliitto otti toimintamallin omaan tarjontaan 
kaikille Suomen golfseuroille. Onnistuneesta kehitystyöstä huolimatta kausi 2019 jäi mieleen yhtenä seuran historian 
haasteellisimmista. Imatran Golf Oy:n epävakaa tulevaisuus heijastui vahvasti myös seuran toimintaan ja erityisesti lajin 
aloittaneiden määrään. Kauden 2019 päätyttyä seurassa oli 79 juniorijäsentä, kun 2018 lopussa junioreja (alle 21v.) oli 100.  

 

Tavoite: 
Pitää huolta junioriystävällisestä ilmapiiristä panostamalla viestintään seurassa ja seuran ulkopuolella sekä kehittää treenejä ja 
tapahtumia kaiken ikäisille ja tasoisille pelaajille. Seuraan on oltava helppo tulla ja toiminnan on oltava ympärivuotista, 
monipuolista ja hauskaa. Juniorijäsenistä 60 % tulee olla aktiivisesti toiminnassa mukana. Junioreiden tasoituskeskiarvo 
laskee ja tasoituksia 54 omaavia pelaajia seurassa on alle 40%. Kauden 2020 päättyessä juniorijäsenien määrä palaa takaisin 
vuoden 2018 tasolle (100 junioria). Junioreiden innokkuus kilpagolfiin on laskenut vuosittain. Kiinnostusta halutaan kasvattaa 
ja uusia junioreja pelaamaan Golfliiton alaisiin juniorikisoihin.  
  
Keinot: 
Kaudelle 2019 saimme toisen ammattivalmentajan (PGA Pron) mukaan seuran junioritoimintaan. Tästä saimme vanhemmilta 
hyvää palautetta ja valmennukseen satsataan myös kaudella 2020. Toiminnan kehittäminen vaatii myös taloudellisia 
panoksia. Junioritoimikunta haluaa edelleen pitää lasten ja nuorten golfharrastuksen edullisena ja kaikille mahdollisena. Golf 
sopii kaikille.  
  
Kausi 2020 on uuden kaksivuotisen kehitysjakson alku. Seuraavat kaksi vuotta kehitetään mm. ohjaajille ja lapsille sähköinen 
treenipankki ja uusille ohjaajille Aloittavan ohjaajan opas (Coach Card) yhdessä VG:n ja KoskiGolfin kanssa. Tämän lisäksi 
jatketaan edelleen uusien toimintatapojen kehittämistä (kuten erityisgolf, multigolf ja speedgolf). Toiminnan laajuus selviää 
keväällä, kun seuratukihakemusten tulokset selviää. 
 
Koulugolfia jatketaan viime vuosien tapaan. Golf on saatu yhdeksi valinnaiskurssiksi ja kurssille odotetaan 30 osallistujaa. 
Tämän jälkeen aktiivisille osallistujille tarjotaan junioreiden alkeiskurssi alennetulla hinnalla. Koulugolfin osalta tavoitteena on 
myös saada mahdollisuus Liikuntakerhon järjestämiseen Vuoksenniskan koululla. 
 
Eri lajien joukkueita ja harrastajia kutsutaan kokeilemaan multi- ja speedgolfia golfkentälle. Apua kaivataan golffareilta, joilla on 
kontakteja muihin urheiluseuroihin. Lajia markkinoidaan muiden lajien harrastajille loistavana ”kakkoslajina”. Markkinoinnissa 
on tärkeää saada esille lajin monipuolisuus ja soveltuvuus koko perheelle. Myös perinteinen perhegolftapahtuma järjestetään 
kesän aikana ja se on tarkoitettu kaikille, myös niille, jotka eivät ole koskaan kokeilleet golfia. 

 

Urheiluseuran toimintaan kuuluu vahvasti kilpailutoiminta. Kilpailukynnystä madaltamaan omalla kentällä tulee järjestää 
kuukausi- tai viikkokisoja sekä vähintään yksi alueellinen tai Golfliiton alainen juniorikilpailu. Seura tukee pelaajia mm. 
kilpailumaksujen ja harjoituskierrosten osalta. 
 
Seuran junioritoimintaa kehitetään kahden vuoden jaksoissa. Toimikunnan työ muutetaan samanlaiseen muotoon. 
Toimikunnan jäsenen toimintakausi on jatkossa aina kahden vuoden pituinen.  
 
Hae mukaan junioritoimikuntaan!  


