TOIMINTASUUNNITELMA 2021 – JUNIORITOIMIKUNTA
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 jatkoksi vuoden 2019 kenttäyhtiön epävakaaseen tilanteeseen, niin 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 Pron 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
GOLFFARINA (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 saada golfista läpi elämän jatkuva harrastus.
Tavoitteena on, että, juniorijäsenistä 60% on 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. Tavoitteena on 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. Kaudella 2021 junioripelaajia, kilpagolfin alkutaipaleella, tuetaan viime
vuosia enemmän, jotta kilpailijoiden määrä kasvaa ja osallistuminen koetaan kiinnostavaksi ja mielekkääksi.
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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 kokemuksia
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.
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