IG ry toimintasuunnitelma 2021
Yleistä
Vuoden 2020 toimintakauden jälkeen jäsenmäärä oli 575 (31.8.2020). Tärkeimpinä
kuluneen kauden osalta on kirjattava seuran ja kentän säilyminen sekä Koronasta
huolimatta tai sen seurauksena, aktiivinen pelikesä monella mittarilla.
IG Oy Imatran kanssa olemme kehittäneet golftoimintaa uudelta pohjalta. Tiivis yhteistyö ja
yhteinen tavoite “Imatran Golf”, antaa hyvän, jopa erinomaisen pohjan vuoden 2021
golfkesälle. Kenttä oli koko kauden erinomaisessa kunnossa ja uusi terassi on
osoittautunut toimivaksi. Kenttähenkilökunta ansaitsee kiitokset, taas kerran.

Seura
Lähtötilanne:
Toimintakauden jälkeen jäsenmäärä oli 575.
Tavoitteet:
Seuran tavoitteena on parantaa yhteisöllisyyttä ja kasvattaa ”me -henkeä” sekä helpottaa
aloittelijoiden alkutaivalta.
Tavoitteena on lisätä ”golfperheitä”: suku-, kaveriporukat jne.
Seuran hallituksella on vetovastuu seuran jäsenistölle kohdistuvista toimista.
Vuoden 2021 jäsenmäärä nousee 620 jäsenen tasolle.
Keinot:
Järjestetään tapahtumia eri kohderyhmille (aloittelijat, naiset, perheet jne.) ympäri vuoden.
Mahdollistetaan talviharjoittelu.
Seura hakee kaksivuotista Leader -hankerahoitusta. Hankkeen ensisijainen tarkoitus on
kasvattaa seuran jäsenmäärää ja säilyttää golfharrastuksen ja seuran elinvoima
tulevaisuudessa. Tarkoituksena on miettiä myös golfkentän alueen monipuolista käyttöä ja
kartoittaa, mitä muita lajeja golfin lisäksi kentän alueella olisi mahdollista harrastaa.
Tavoitteena on saada uusia jäseniä kaikista ikäluokista. Seuralle kehitetään markkinointija viestintäsuunnitelma, jossa on mietitty, millä toimenpiteillä ja välineillä tavoitteet
saavutetaan. Hankkeeseen palkataan henkilö johtamaan projektia ja siihen liittyvää
vapaaehtoistoimintaa. Hanke tuottaa seuralle toimintamallin jäsenten hankintaan ja
jäsenten sitouttamiseen yhdistyksen toimintaan. Toimintamallin avulla päivitetään ihmisten
mielikuvaa lajista ja tehdään lajin pariin tuleminen helpoksi.
Tuetaan toimikuntien toimintaa.

Nuoriso
Lähtötilanne:
Toimintakausi 2020 käynnisti junioritoimikunnan kaksivuotisen kehitysjakson, jonka myötä
myös vuonna 2021 kehitetään erityisesti junioreiden ohjaus- ja valmennustoimintaa.
Tuloksena seuralle muodostuu ensimmäinen valmennuslinjaus, sekä ohjaajien rekrytointiin
ja perehdytykseen Coach Card -ohjaajan käsikirja. COVID-19 tilanteen takia kaikki kevään
koulugolf -tapahtumat, iltapäiväkerho ja uusien golffareiden rekrytoinnit jouduttiin
perumaan. Tämä tuli jatkoksi vuoden 2019 kenttäyhtiön epävakaaseen tilanteeseen, joten

valitettavasti junioreiden määrä laski edelleen vuonna 2020. Kauden 2020 päätyttyä
seurassa oli 71 juniorijäsentä, kun 2018 lopussa junioreja (alle 21v.) oli 100. Seuran
jäsenten lapsille Pro:n vetämä golfkurssi on ilmainen, mutta kesän 2020 aikana vain viisi
lasta ilmoitettiin mukaan. Olemassa oleva jäsenistö olisi selkeä ja tehokas kanava uusien
juniorijäsenten hankintaan, jos jäsenistössä olisi enemmän lapsiperheitä. Pääpainopiste
jäsenhankintaan on jatkossakin koulumaailma ja muut urheiluseurat.
Tavoite:
Imatran Golfin pelaaja on GOLFARINA (oppinut harjoittelemaan, kehityshaluinen ja omat
vahvuudet tunteva), URHEILIJANA (aktiivinen, monipuolinen ja reilu) ja IHMISENÄ
(sosiaalinen, toiset huomioonottava ja rehellinen).
Seuraan on oltava helppo tulla ja toiminnan on oltava ympärivuotista, monipuolista ja
hauskaa. Tämä edellyttää, että yhteisössä on junioriystävällinen ilmapiiri. Perheen
aikuisille ja lapsille tarjotaan mahdollisuus viettää aikaan kentällä samaan aikaa yhdessä
tai erikseen harrastaen. Ryhmien toiminnan tulee olla mutkatonta ja rentoa, mutta
kuitenkin hyvin suunniteltua ja laadukasta. Tarjolla tulee olla tapahtumia ja
mahdollisuuksia liikkumiseen ja yhdessäoloon usealla eri tavalla. Tavoitteena on saada
golfista läpi elämän jatkuva harrastus.
Juniorijäsenistä 60 % tulee olla aktiivisesti toiminnassa mukana. Junioreiden
tasoituskeskiarvo laskee ja tasoituksia 54 omaavia pelaajia seurassa on alle 40 %.
Kauden 2021 päättyessä juniorijäsenien määrä palaa takaisin vuoden 2018 tasolle (100
junioria).
Aktiivinen ja laadukas seuratoiminta vaatii riittävän määrän ohjaajia. Tavoitteena on, että
8-10 lasta kohden on yksi ohjaaja tai valmentaja. Tällä hetkellä on tarve saada vähintään
kaksi aktiivista ohjaajaa lisää.
Panostusta näkyvyyteen ja viestintään seurassa ja seuran ulkopuolella on jatkettava, jotta
mielikuvat golfista vastaavat todellisuutta. Talven 2021 aikana luodaan golfpassi, joka on
tarkoitettu juniorijäsenten vanhemmille. Passin suoritettua vanhemmat ovat tutustuneet
seuran toimintaan ja golfin eri osa-alueisiin.
Junioreiden innokkuus kilpagolfiin on laskenut vuosittain. Junioripelaajia kilpagolfin
alkutaipaleella on tuettava viime vuosia enemmän, jotta kilpailijoiden määrä kasvaa ja
osallistuminen on mielekästä.
Keinot:
Lasten harjoitusten kanssa samaan aikaan järjestetään aikuisille ohjelmaa ja sama
toisinpäin. Lisätään tarjontaan uusi matalan kynnyksen aikuinen-lapsi harrasteryhmä.
Ryhmän toiminnan tulee olla monipuolista, ei vain golfia, ja ryhmän ohjaajat voivat
vaihdella harjoituksen teeman mukaan.
Pelaajille ja vanhemmille toteutetussa palautekyselyssä koettiin tarvetta saada tukea
pelimatkoille ja kilpailuihin valmistautumiseen. Toimikunta nimeää kilpailutoiminnan
tukemiseksi kisamentorin ja kilpailukoordinaattorin. Kisamentori jakaa omia kokemuksiaan
kilpailuista ja vastaa pelaajien kysymyksiin. Kilpailukoordinaattori avustaa perheitä mm.
ilmoittautumisessa, matkalaskujen tekemisessä ja muissa käytännön asioissa.
Golfkentälle pyritään saamaan koululaisia golfia pelaavien opettajien johdolla. Aktiivisten
opettajien toimintaa tuetaan. Koulugolfin osalta tavoitteena on myös saada mahdollisuus
Liikuntakerhon järjestämiseen. Eri lajien joukkueita ja harrastajia kutsutaan kokeilemaan

Multi- ja SpeedGolfia golfkentälle. Apua kaivataan golffareilta, joilla on kontakteja muihin
urheiluseuroihin.
Yhteisön jäsen, joka tuo vuoden 2021 aikana eniten juniorijäseniä seuraan, palkitaan.
Yhteisön keski-iän kasvaessa, seuran jäsenten lasten lisäksi golfkurssia tarjotaan
ilmaiseksi myös jäsenten lastenlapsille.
Markkinointi ja viestintä ei ole tavoittanut kohderyhmää toivotusti. Viestintä kohdennetaan
tarkemmin ja levikin sijasta keskitytään varmistamaan kohderyhmän tiedonsaanti. Nuorten
ryhmissä panostetaan ryhmäytymiseen ja aktiiviseen osallistumiseen oman ryhmän
toimintaan liittyvissä asioissa. Samalla nuoria rohkaistaan askel askeleelta ottamaan
enemmän vastuuta omasta harrastuksesta. Kauden aikana järjestetään rentoja tapahtumia
myös kentän ulkopuolella.

Seniorit
Yleistä
Senioritoimikunta järjestää seuran seniorijäsenille suunnattuja tapahtumia.
Osallistumisoikeus senioreille suunnattuihin tapahtumiin syntyy sinä vuonna, jolloin henkilö
täyttää 50 vuotta. Tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään ottamaan
huomioon myös ne seniorijäsenet, jotka ovat vielä työelämässä. Yhteisöllisyyttä
vahvistetaan lisäämällä perinteisiin kilpailuihin joukkuepelimuotoja ja yhteislähtöjä.
Senioritoimikunta tiedottaa toiminnastaan pääsääntöisesti nettisivuilla. Myös facebook ja
ilmoitustaulu ovat käytössä. Kilpailuinfot kilpailujen osalta ovat myös GolfBoxissa.
Kilpailutoiminta
Senioreiden seuraottelut:
- kaksiosaiset ottelut Viipurin Golfia ja Golf Porrassalmea vastaan.
Senioreiden kuukausikilpailut:
- viisi osakilpailua kattava sarja toukokuusta syyskuuhun. Kilpailumuotona pistebogey.
Order of Merit.
Muut seniorikilpailut (kotikentällä):
- Kauden avauskilpailu toukokuussa, kauden päätöskilpailu ja kolmen mailan kisa
syyskuussa.
- Senioreiden reikäpelimestaruudet.
Muu kilpailutoiminta:
- SGS aluetourin osakilpailut Kaakkois-Suomen alueella: Viipurin Golf 17.6., Rantasalmi
Golf 13.7. (sarjat N70, M65, M70, M75, PuulaGolf 15.7. (sarjat N50, N60, M50, M60),
Imatran Golf 3.8.
- SGS aluetour -finaali: Uudenkaupungin Golf 4.9.
- varaudutaan SSSTourin uudelleenkäynnistymiseen kaudella 2021.
Matkat
- Senioreille järjestetään kaudella yksi ulkomaan- ja yksi kotimaanmatka, mikäli COVID-19
ei estä.

Naiset
Lähtötilanne:
Naistoimikuntaan kuuluu tällä hetkellä viisi jäsentä ja viisi golfkummia. Kesän 2020 aikana
naistoimikunta järjesti muutamia naisille suunnattuja tapahtumia. Alkeiskurssien myötä
saimme seuraamme jälleen myös uusia naisjäseniä.
Tavoite:
Seuramme on naisystävällinen golfyhteisö, jossa on erilaista toimintaa ja kilpailuja kaikille
ladyille. Tavoitteena on uusien harrastajien saaminen sekä nykyisten pelaajien pysyminen
seuramme toiminnassa. Pyrimme osallistamaan kaikkia naisjäseniä matalalla kynnyksellä
naistoimikunnan kokouksiin ja toimintamme kehittämiseen.
Keinot:
Toimimme aktiivisesti yhdessä seuran muiden toimikuntien ja seuratoimijoiden kanssa.
Järjestämme toimintaa ja tapahtumia erityisesti naisille. Näitä ovat mm. Naisten kierrokset
koko pelikauden ajan, Naisten haku heinäkuussa ja Naisten Sunnuntai kansallisella
golfviikolla. Omina kilpailuina toteutamme ainakin Inkeri Openin ja päätöskisan.
Teemme yhteistyötä Itä-Suomen alueen golfseurojen naistoimikuntien kanssa.
Järjestämme yhteisiä pelimatkoja mahdollisuuksien mukaan.
Tiedotamme aktiivisesti seuramme nettisivuilla, facebookissa ja ilmoitustaululla.
Osallistumme seuramme uutiskirjeen sisällön toteuttamiseen ja muuhun markkinointiin.

Kilpailutoiminta
Lähtötilanne:
Vuoden 2020 kilpailutoiminta onnistui hyvin. Kilpailut keräävät jäseniä yhteen. Kilpailut
ovat yhteisölle tärkeitä sosiaalisia tapahtumia ja samalla kilpailutuotot ovat seuralle
merkittävä tulonlähde.
Kilpailuihin osallistuvista moni on ns. vakiokävijä. On tärkeää, että myös uudet seuran
jäsenet ja golfin vasta aloittaneet pääsevät mukaan erilaisiin tapahtumiin ja kisoihin niin
halutessaan.
Tavoite:
Lisätä kilpailuihin osallistuvien määrää sekä vahvistaa kilpailuiden organisaatioita.
Keinot:
1. Monipuolinen kilpailutarjonta eri kohderyhmille.
2. Huomioidaan pelaajien ajankäyttö.
3. Kohdennettu markkinointi
4. Kilpailujen järjestelyorganisaationa toimii kilpailutoimikunta.

Edustuspelaaminen
Lähtötilanne:
Varsinaista edustusjoukkuetta ei ole ollut. Yksittäiset pelaajat ovat edustaneet seuraa eri
tason kilpailuissa.

Tavoite:
Saada pelaajia kansallisen tason kilpailuihin.
Keinot:
Nykyisen juniorikaartin valmentaminen edelleen kohti aikuisten edustustehtäviä.
Seuralla on selkeät pelisäännöt kustannusten maksamiseksi menestyksen mukaan.

Viestintä
Sisäinen viestintä – Tarkentuu myöhemmin.
Ulkoinen viestintä. - Ulkoisen viestinnän kanavat: netti, tiedote, tapahtumat, some,
henkilökohtainen viestintä, ilmoitustaulut. Viestinnän tulee tavoittaa kaikki seuran jäsenet.
Uutiskirje Mini-Bermuda ilmestyy n. 3–4 kertaa vuodessa ja sitä on mahdollista kohdistaa
eri kohderyhmille. Uutiskirje ilmestyy sähköisenä ja jäsenet saavat sen sähköpostiinsa.
1. Viestinnän tavoite
Viestinnän tavoitteena on informoida eri tahoja, tukea seuran toimintaa, profiloida se
positiivisesti ja saada aikaan vuorovaikutusta sekä rakentaa yhteisöllisyyttä. Tavoitteena
on saada uusia jäseniä sekä sitouttaa jo olemassa olevaa jäsenistöä omaan seuraan.
Viestinnässä korostetaan golfin terveysvaikutuksia, urheilullisuutta ja sitä, että laji sopii
kaikille ja golfia voi pelata monin eri tavoin.
2. Markkinointiviestintä
Tarkoituksena on saada aikaan myyntiä. Esim. lehti /sähköiset maksetut ilmoitukset.
Tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, hyötyä ja iloa sekä sitouttaa pelaaja
golfyhteisöön.
3. Kohderyhmät
Nykyiset jäsenet, lepäävät jäsenet, sidosryhmät, lapset, nuoret, eläkeläiset,
työssäkäyvät, paikalliset yritykset.

Talous
Lähtötilanne:
Kaudella 2020 seura tekee positiivisen tuloksen. Seuran talous on vakaalla pohjalla.
Tavoite:
Vuoden 2021 talousarvio on ylijäämäinen.
Keinot:
Kulujen tarkka seuranta ja ehdoton budjettikuri.
Haetaan aktiivisesti erilaisia avustuksia ja tukia seura- ja junioritoimintaan.

