Peuramaa Golf Hjortlandet ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Vuosi 2019 on seuran 29. toimintavuosi. Toiminnan kehittämistä jatketaan
vuonna 2018 tehdyn 3 vuoden toimintasuunnitelman mukaisesti.
Yhdistyksen
tavoitteet vuodelle
2019

Jäsenmäärän kasvattaminen, jäsenistölle suunnattujen tapahtumien edelleen
kehittäminen ja toimikuntien toimintasuunnitelmien toteuttaminen annetuissa
budjettiraameissa.

Toimintasuunnitelma
vuodelle 2019

Seuran toiminta ja sen kehittäminen nojaa vahvasti toimikuntiin ja niiden
aktiivijäsenten panokseen. Vuodelle 2019 toimikuntien rakenne järjesteltiin
uudelleen, jotta seura pystyy paremmin vastaamaan jäsentensä tarpeisiin.
Valmennustoimikunta keskittyy jatkossa edustus- ja kilpapelaajien toimintaan.
Kilpailutoimikunta muuntautuu Peuris-klubiksi, joka keskittyy kilpailu- ja
muiden tapahtumien järjestämiseen entistä laajemmalle osallistujajoukolle.
Haastaja- ja harrastepelaajien valmennustoimintaa kehitetään jatkossa juniori-,
nais-, mid- ja sennutoimikunnissa yhteisesti sovittujen mallien pohjalta.
Taloudellisesti seura tavoittelee pienen nollatulosta. Jäsenmaksutuotot
vastaavat reilua 2/3 seuran tulovirrasta, joten taloudellisesti suurimmat riskit
liittyvät jäsenmäärän kehitykseen. Viimeisten vuosien aikana jäsenmäärä on
ollut pienessä kasvussa. Vuoden 2019 jäsenmäärätavoite on vuoden 2018
loppuvuoden tasolla. Jäsenmaksut ehdotetaan pidettäväksi ennallaan.
Yksittäisistä kulueristä suurimmat ovat SGL:lle maksettavat jäsenmaksut sekä
PGH OY:lle maksettava hallintopalvelumaksu. Molemmat erät ovat positiivisen
jäsenmääräkehityksen mukaisesti pienoisessa kasvussa.
Toiminnallisesti suurimmat taloudelliset panostukset tullaan kohdistamaan
junnu- ja edustuspelaajien toimintaan sekä Peuris-klubin toiminnan
ylösajamiseen.
Yhteistyötä RY:n ja OY:n välillä tiivistetään entisestään, jotta Peuramaa koetaan
entistä yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. Vuoden 2018 syksyllä ensimmäisen
kerran toteutettu Pelaaja Ensin – jäsenkysely tullaan vuoden 2019 aikana
tekemään liiton mallin mukaisesti kolmessa erässä. Kyselyn tuloksista saadaan
hyvää aineistoa sekä OY:n että RY:n toiminnan kehittämiseen.
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Peuramaa Golf Hjortlandet ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
TOIMIKUNTA: Naistoimikunta
Toimikunnan jäsenet: Helena Tikkanen (kapteeni) + Sari Karesvuori, Tuula Salmisalo-Lindström,
Leena Nordman, Sanna Lahti, Sari Saxman, Minna Holst ja Kirsi Uusitalo

Toimikunnan
toiminnan kuvaus

Peuramaan naistoimikunta järjestää erilaisia tapahtumia ja kilpailuja
naisgolfareille. Tehtävänämme on edistää Peuramaan naispelaajien viihtyvyyttä
seurassamme ja luoda hyvää yhteishenkeä. Haluamme olla aktiivinen ja
helposti lähestyttävä sekä kehittää seuramme naisjäsenten yhteisöllisyyttä
tarjoamalla monipuolisia tapahtumia tasoitukseen ja ikään katsomatta läpi
kauden.

Toimikunnan
tavoitteet vuodelle
2019

Peuramaan naistoimikunnan tavoitteena on järjestää monipuolisia tapahtumia
kaikille naisjäsenille sekä kasvattaa naisjäsenten tyytyväisyyttä. Lisäksi
haluamme kehittää naisjäsenten pelitaitoa, sääntötuntemusta ja lisätä sitä
kautta peli-iloa sekä rohkaista naisia pelaamaan uusien pelikumppanien kanssa
ja osallistumaan seuran kilpailuihin. Lisäksi painotamme uusien jäsenten ja
aloittelijoiden toimintaan ja näin varmistaa heidän viihtyvyys ja pelitaidon
kehittyminen.

Toimintasuunnitelma
vuodelle 2019

Toimintasuunnitelma pohjautuu ry:n tavoitteisiin, naisjäsenten toiveisiin sekä
vanhoihin hyväksi havaittuihin toimenpiteisiin. Kausi alkaa naisten avajaisilla
huhtikuussa sekä kevään aikana järjestetyillä sääntöilloilla. Lisäksi järjestämme
naisille eritasoisia valmennusryhmiä talvella ja kesällä sekä lähipelitestejä ja
teematreenejä pitkin kautta, tulevana vuonna myös syksyn aikana. Kauden
aikana järjestämme myös perinteisen FOF:n kesäkisan, jossa viisi osakilpailua,
Ecletic- ja Birkkukisan, naisten sunnuntain 9.6. sekä seuraotteluja Lohjan,
Ringsiden sekä Sarfvikin kanssa. Naisjäsenille tullaan järjestämään myös
kuukausittain rentoja peli-iltoja kuun viimeisenä päivänä, joissa tutustutaan
erilaisiin pelimuotoihin. Lisäksi naisjäsenille järjestetään kesäjuhla heinäkuussa
ja kauden päättäjäiset lokakuussa sekä kotimaan että ulkomaan pelimatkoja
kesän aikana. Uusina tapahtumina järjestetään uusille jäsenille ja aloitteleville
pelaajille suunnattuja Peuramaailtoja sekä eritasoisia pelikierroksia.
Naisjäsenten tiedottaminen tapahtuu sähköpostikirjeellä pari kertaa
kuukaudessa, Peuramaan www-sivuilla, FB-sivustollamme sekä naisten
ilmoitustaululla.

Muuta huomioitavaa/
tiedotettavaa

Uusia naisjäseniä, erityisesti nuoria naisia, otetaan mielellään mukaan
naistoimikunnan toimintaan.
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Peuramaa Golf Hjortlandet ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
TOIMIKUNTA: Junioritoimikunta

Toimikunnan
toiminnan kuvaus

Junioritoimikunta järjestää PGH:n junioreille kesällä sekä talvella
valmennus- ja harjoitusmahdollisuuksia.
Toimikunta panostaa kilpavalmennukseen ja osallistumiseen kilpailuihin.
Osallistumista Golf-liiton FJT, Junior Challenge ja Future touriin tuetaan.

Toimikunnan
tavoitteet vuodelle
2019

Peuramaan junioritoimikunta haluaa tarjota junioreille harjoitus- ja
kilpavalmennusmahdollisuuden.
Valmennustoimintaa on uudistettu. Valmennusryhmien toiminnan
uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää junioreiden, miesten ja naisten
toiminta, jotta pystymme jatkuvasti kehittämään valmennustoimintaamme.

Tavoite on, että juniorit menestyvät paremmin kuin edellisenä vuonna.
Peuramaan pitäisi tulla olemaan yksi suosituimmista Golf-seuroista
pääkaupunkiseudulla. Junioreiden osallistujamäärä pitäisi kasvaa noin 50
pelaajaan. Tavoite on myös, että junioreiden välillä syntyy ryhmä- ja
kaverihenkeä.
Valmennustoiminta jaetaan jatkossa seuraavasti: edustus-, kilpailu- ja
Toimintasuunnitelma haastajaryhmät (ikäraja 16 – 21 v.), joiden tähtäin on korkealla ja
vuodelle 2019
tavoitteet ovat kilpailla eri tasoilla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Tämän lisäksi tarjolla on harrasteryhmä sekä omatoimiryhmä.
Harrasteryhmäläiset (ikäraja 8 – 15 v.) pääsääntöisesti osallistuvat
toimikuntien järjestämään valmennustoimintaan. Omatoimiryhmäläiset
saavat seuran etuja, mm. pallokori-, vaate, fysiikkavalmennus (ikäraja 16
– 21 v.) sekä kilpailuedut oman pelaamisen kehittämisen tueksi.
Toimikunta organisoi Kirkkonummen Junior Trophyn Peuramaalla sekä
PGH:n Juniori-mestaruuden. Lisäksi järjestetään lisätapahtumia kuten
lähipeli- ja puttauspelejä sekä viikkokisaa.

Muuta huomioitavaa/
tiedotettavaa
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Peuramaa Golf Hjortlandet ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
TOIMIKUNTA: Valmennustoimikunta
Toimikunnan jäsenet: Pasi Mauno (30.6.2019 asti), Anniina Paatsama 1.7.2019 alkaen.

Toimikunnan
toiminnan kuvaus

Valmennustoimikunta keskittyy Peuramaan edustus- ja kilpapelaajien harjoitusja kilpailutoiminnan tukemiseen. Tehtävänä on kehittää ja toteuttaa Peuramaan
kilpapelaajien tarpeisiin sopivia harjoitustapahtumia sekä yhdessä Peuramaan
opettavien Proiden kanssa kehittää toimintamalleja, jotka tukevat pelaajien
kehittymistä sekä kilpailumenestystä SGL:n kilpailuissa.

Toimikunnan
tavoitteet vuodelle
2019

Valmennustoimikunnan toiminta tähtää siihen, että Peuramaan kilpapelaajat
pärjäävät tuloksellisesti hyvin eri ikäluokkien kansallisilla pääkiertueilla. Lisäksi
tavoitteena on osallistua vahvoilla ryhmillä eri ikäkausien joukkue-SM:iin.

Toimintasuunnitelma
vuodelle 2019

Valmennustoimikunnan toiminta jatkuu ympäri vuoden. Lyöntiharjoittelun
osalta harjoituspaikkojen markkinatilanne on muuttunut tulevan talven osalta
haasteelliseksi. Tästä johtuen talven harjoitteluohjelma tullaan kehittämään
uudelta pohjalta. Tarkoituksena on panostaa vahvasti fysiikkaharjoitteluun.
Lajitekniikan harjoittelu on tarkoitus hoitaa yksityistuntien, muutamien
ryhmäharjoitteiden sekä parin viikonloppuleirityksen avulla.
Kesäkaudella lajitaitojen kehittäminen tapahtuu vahvasti yksityistuntien
pohjalta. Ryhmäharjoitukset tullaan korvaamaan leirityksellä ja viikoittaisilla
ryhmän omilla tapahtumilla.

Muuta huomioitavaa/
tiedotettavaa

Toimikunta järjestäytyy kauden aikana uudelleen, kun Anniina Paatsama siirtyy
vetämään toimikuntaa viimeistään 1.7. lähtien.
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Peuramaa Golf Hjortlandet ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
TOIMIKUNTA: Kilpailutoimikunta / Peurisklubi
Toimikunnan jäsenet: Jouni Kesseli (PJ), Kai Rajakaltio, Juhani Karlsson, Elisa Murtonen, Jarkko
Karesvuori, Erkko Heikkinen
Toimikunnan
toiminnan kuvaus

Toimikunnan tehtävänä on järjestää erilaista toimintaa Peuramaa Golfin
jäsenille. Aktiviteetit painottuvat erilaisten kilpailujen järjestämiseen,
mutta toimikunnan vastuulla on myös muiden jäsenille kohdennettujen
aktiviteettien organisointi.

Toimikunnan
tavoitteet vuodelle
2019

Toimikunnan tavoitteena kaudella 2019 on jatkaa monipuolisen ja
aktiivisen kilpailutoiminnan kehittämistä. Tarkoitus on, että toimintaa
tuotetaan sekä aktiivisesti kilpaileville pelaajille että harrastepelaajille.
Kilpailutoiminnan tarkoituksena on auttaa aktiivipelaajia saamaan
mahdollisimman paljon kilpailukokemusta. Harrastepelaajille pääpaino on
yhteisöllisyydessä ja positiivisten kilpailuelämysten saavuttamisessa.

Toimintasuunnitelma Tulevalla kaudella pelataan edelleen viikkokisoja. Aktiivikilpailijoille tulee
vuodelle 2019
oma kilpailusarja, kuten Peuramaa Race to Dubai oli kaudella 2018.
Lisäksi pelataan reikäpelejä yms.
Seuran mestaruuskisat tullaan uudistamaan tulevalla kaudella. Työ
tehdään tulevan talven aikana.
Kilpailukalenteri tarkentuu kevättalvella.

Muuta huomioitavaa/
tiedotettavaa

Toimikunta tekee yhteistyötä eri toimikuntien kanssa kilpailukalenterin
kokoamisessa ja eri ikäryhmille järjestettävissä kilpailuissa. Ikäryhmien ja
lady-golfin kilpailujen järjestelyvastuu kuuluu kuitenkin ko. toimikunnalle.
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Peuramaa Golf Hjortlandet ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
TOIMIKUNTA: Sääntö -ja tasoitustoimikunta
Toimikunnan jäsenet: Jaakko Väätäinen (kapteeni) + 2-4 jäsentä,
Toimikunnan
toiminnan kuvaus

Toimikunta pitää yllä ja kehittää Peuramaa Golfin paikallissääntöjä,
kannustaa jäseniä osallistumaan tuomaritoimintaan sekä pyrkii
edistämään seuran jäsenten sääntötuntemusta. Yhdessä
kenttähenkilökunnan kanssa huolehditaan kenttien rajojen ja muiden
merkintöjen asianmukaisuudesta. Toimikunta voi myös tarkistaa seuran
jäsenen tasoituksen tämän perustellusta pyynnöstä.

Toimikunnan
tavoitteet vuodelle
2019

Peuramaalla pelataan uusittujen golfin sääntöjen mukaisesti heti kauden
alusta. Seuran tuomarit pystyvät toimimaan tuomaritasojen edellyttämällä
tasollaan.
Kentän merkinnät vastaavat pelin ja uusien sääntöjen henkeä ja
tarkoitusta. Pelaajien toiveita merkintöjen suhteen otetaan huomioon
mahdollisuuksien mukaan.
Kenttien paikallissäännöt uusitaan ennen pelikauden alkua.

Toimintasuunnitelma Järjestetään jäsenistölle ja pelioikeutetuille sääntöjä ja kentillämme
vuodelle 2019
pelaamista koskevia opastustilaisuuksia.
Tuomareille järjestetään sääntökoulutus uusista säännöistä (tai
osallistuvat yleisiin tilaisuuksiin).
Päivitetään paikallissäännöt.
Tiedotetaan sääntö- ja tasoitusasioista seuran nettisivuilla ja muissa
sopivissa tilaisuuksissa.

Muuta huomioitavaa/
tiedotettavaa

Peuramaa Golf Hjortlandet Golf ry
Peuramaantie 152, 02480 Kirkkonummi
puh. 020 022 122, office@peuramaagolf.com

Y-Tunnus
Seuratunnus FI-54-

Peuramaa Golf Hjortlandet ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
TOIMIKUNTA: Seniorit
Toimikunnan jäsenet: Jarkko Karesvuori, Ulla-Maija Haapakangas, Antti Kettunen, Juhani Jäkkö,
Pekka Arpikari, Harri Salmivaara
Toimikunnan
toiminnan kuvaus

Järjestää tapahtumia Peuramaa Golfin seniorijäsenille. Aktiivisesti
kilpaileville senioreille järjestetään myös mahdollisuuksia osallistua
ohjattuun harjoitteluun ja valmennuksen.

Toimikunnan
tavoitteet vuodelle
2019

Senioreiden aktivoiminen kilpailuihin, kuten kk-kilpailusarja,
mestaruuskilpailut, seuraottelut, senior scramble. Aktivoidaan kilpailevien
senioreiden harjoittelua senioreiden omilla harjoitus/valmennus ryhmillä
haastaja ja harrastetasolla.

Toimintasuunnitelma Järjestettävät kilpailut:
vuodelle 2019
1. Kk-kilpailusarja. Kausimaksu, joka kattaa kaikki sarjan kilpailut.
2. UAS Reikäpelisarja
3. Seuraottelut
- Kolmen seuran ottelu (PGH, StLG, SHG).
- Kurk, 2-päiväinen.
- Keimola
4. Senior mestaruuskilpailut
5. Senior reikäpelisarja
6. Senior scramble
Haastaja- ja harrasteryhmien harjoitus/valmennus ryhmät siirtyvät
valmennustoimikunnalta senioritoimikunnan järjestettäväksi.

Muuta huomioitavaa/
tiedotettavaa
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Peuramaa Golf Hjortlandet ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
TOIMIKUNTA: Midit
Toimikunnan jäsenet: Juha Pekkarinen +
Toimikunnan
toiminnan kuvaus

Mid ikäisille (30+) tarkoitettu toimikunta joka järjestää omia kisojaan
(Race to X) vuoronperään Porkkalassa, sekä Vanhalla Peuralla. Mukaan
lukien midi-ikäisten omat mestaruuskisat. Miditoimikunta järjestää myös
seuraotteluita muita seuroja vastaan. Omalla kentällä sekä vieraissa.
Toimikunta järjestää myös ohjattuja treenejä kaikille kiinnostuneille, sekä
kannustaa toimikunnan jäseniä treenaamaan itsenäisesti.

Toimikunnan
tavoitteet vuodelle
2019

Tavoitteena saada uusia mid-ikäisiä pelaajia toimikuntaan mukaan.
Tarkoitus luoda uudenlainen Race To kisakonsepti. Houkuttelisi
enemmän toimikunnan jäseniä osakilpailuihin mukaan.

Toimintasuunnitelma Jäsenhankinta. Aktivoida seuran mid-ikäisiä liittymään toimikunnan
vuodelle 2019
jäseniksi.
Järjestää seuraotteluita muiden seurojen midien kanssa. Ensisijalla
paripelimuodot.

Muuta huomioitavaa/
tiedotettavaa
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