
TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

Nuoriso 

Lähtötilanne: 

Koutsi hoitaa -hankkeen tuotoksena syntyneen, junioreiden valmennuslinjaus ja Coach card -
ohjaajan käsikirja ohjaajien rekrytointiin ja perehdytykseen, otettiin käyttöön kauden aikana. 
Koronatilanteen vuoksi keväältä peruuntuivat edellisen vuoden tapaan kaikki koulugolf-tapahtumat, 
ja sitä kautta uusien junioreiden rekrytointi vaikeutui. Kesällä tilanne kuitenkin helpottui ja lapsille ja 
nuorille suunnatut golfin peruskurssit, tapahtumat ja viikkotreenit pystyttiin järjestämään 
suunnitelman mukaisesti. Uutuutena tarjottiin aikuinen-lapsi ryhmää alle kouluikäisille 
golfarinaluille. Lisäksi useampi yläkoulun koululuokka kävi kokeilemassa golfia rangella. Kauden 
2021 lopussa juniorijäsenien määrä on 80 noussut edellisvuodesta 9 jäsenellä. Tärkein junioreiden 
rekrytointikanava on edelleen olemassa oleva jäsenistön lähipiiri, mutta tärkeässä roolissa ovat 
myös koulut ja toisten lajien urheiluseurat. 

Tavoite: 

Keskeisiä tavoitteita kauden aikana ovat seuraan tulemisen kynnyksen edelleen madaltaminen 
sekä kiinnostavan ja monipuolisen toiminnan tarjoaminen. Ryhmien toiminnan tulee olla 
mutkatonta ja rentoa, mutta kuitenkin hyvin suunniteltua ja laadukasta.  

Tavoitteena on, että 8-10 lasta kohden on yksi ohjaaja tai valmentaja. Tällä hetkellä on tarve saada 
vähintään kaksi aktiivista ohjaajaa lisää.  

Juniorijäsenistä 30 % osallistuu aktiivisesti seuran toimintaan. Kauden 2022 päättyessä 
juniorijäsenien määrä on lisääntynyt noin 20 eli juniorijäseniä on yhteensä 100 kappaletta, joka on 
vuoden 2018 tasoa.  

Golfin aloituksen kynnystä ja näkyvyyttä lisätään viestinnällä niin seuran jäsenille kuin seuran 
ulkopuolella on jatkettava. Näin varmistetaan, että mielikuvat golfista vastaavat todellisuutta ja tieto 
on oikea-aikaisesti saatavilla.  

Kilpagolfaavien junioreiden määrän kasvattaminen, tukemalla ja sitä kautta madaltamalla 
kilpailuihin osallistumista, on myös seuran yksi tärkeistä tavoitteista.  

Keinot: 

Leader hankevetäjän työpanosta hyödynnetään uusien jäsenten rekrytointiin mm. keväällä 
tehtävillä koulugolf tapahtumilla sekä muissa tapahtumissa, jossa golfia tehdään tunnetuksi. 

Haetaan avustusta juniorikoordinaattorin palkkaamiseen. 

Tiivistetään ja selkiytetään edelleen tiedotusta mm. seuran nettisivuilla ja somessa. Pyritään 
tavoittamaan niin uusia ryhmiä kuin myös juniorijäseniä, jotka eivät ole aktiivisesti seuran 
toiminnassa mukana. Viestitään toiminnasta rennolla ja iloisella otteella sekä avataan ryhmien 
toimintaa. 

Golfkentälle pyritään saamaan koululaisia golfia pelaavien opettajien johdolla. Tarjotaan matalan 
kynnyksen golfkursseja ilmaiseksi seuran jäsenten lapsille ja lastenlapsille. 

Seura tukee uusien ohjaajien kouluttautumista ja sitä kautta madaltaa kynnystä ohjaajaksi 
ryhtymiselle. Hyödynnetään Tehoryhmäläisiä apuohjaajina. Lisäksi ohjaajana toimineet pyritään 
ottamaan mukaan toimikuntatyöskentelyyn. 



Nuorten ryhmissä panostetaan ryhmäytymiseen ja aktiiviseen oman ryhmän toiminnan 
kehittämiseen. Samalla nuoria rohkaistaan askel askeleelta ottamaan enemmän vastuuta omasta 
harrastuksesta. 

Pelaajille ja vanhemmille toteutetussa palautekyselyssä koettiin tarvetta saada tukea pelimatkoille 
ja kilpailuihin valmistautumiseen. Toimikunta pyrkii löytämään kilpailutoiminnan tukemiseksi 
kisamentorin. Lisäksi pyritään tarjoamaan henkistä valmennusta ja tukea sekä pelitaktiikoiden 
opetusta erilaisille kentille. 

 


