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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 
 
 
 
Yleistä Vuosi 2020 on Hiekkaharju Golf ry:n  31. toimintavuosi. Seura on Suomen Golfliitto 

ry:n jäsenseura. Seuran keskeisenä tehtävänä on golftietouden ja -taitojen lisääminen 
seuran jäsenistön ja sen sidosryhmien keskuudessa. Tehtäviensä mukaisesti seura 
järjestää jäsenistölleen koulutustilaisuuksia, kilpailuja ja muita yhteisiä tapahtumia. 
Seuran kotikenttänä on Tikkurilan Golfkeskus Oy:n golfkenttä Hiekkaharjussa 
Vantaalla. Seura osallistuu yhteistyössä yhteistyökumppaneidensa kanssa 
Hiekkaharjun golfkentän ja sen toimintojen kehittämiseen. Käytössä on 9 reiän 
täysimittainen par 37 kenttä nimeltään ”Pitkä ysi” sekä ”Kehä 6”, joka on 
tasoituskelpoinen 6 reiän kenttä (par21). Lisäksi käytössä ovat range ja lähipelialueet. 

 
Jäsenistö Seuran jäsenmäärä oli syyskuun 2019 lopussa 781 (699 v 2018). Tavoitteena on 

nostaa seuran jäsenmäärä 820 jäseneen vuoden 2020 aikana. Seuran jäsenyys on  
kaikille avoin. Tulevalla kaudella jatketaan  uusien jäsenten hankintaa panostamalla 
edelleen aloittelijan polkuun ja alkeiskurssilaisten seuraan sitouttamiseen. Myös 
junioritoiminnan kehittämistä jatketaan aktiivisesti.  

 
Talous Seura perii jäseniltään vuosittaisen jäsenmaksun ja junioreilta juniorijäsenmaksun. 

Maksujen suuruudet päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Jäsenmaksua vastaan 
jäsenet saavat Suomen Golfliitto ry:n jäsen- ja tasoituskortin, perhekohtaisesti tilatun 
Golflehden, kuuluvat Suomen Golfliiton vakuutuksen piiriin, sekä saavat seuran 
jäsenpalvelut.  

 
Hallinto Seuran hallinnosta vastaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitus 

valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja nimeää muut yhdistyksen sääntöjen 
edellyttämät toimijat. 

 
 Seuralla on Tikkurilan Golfkeskus Oy:n kanssa kirjallinen yhteistyösopimus 

jäsenpalveluiden (Nexgolf jäsenrekisterin ja tasoitusten ylläpito, ajanvaraus) ja muun 
operatiivisen toiminnan suorittamisesta.  

 
 
Seuran toiminta 
  
 Viestintä ja tiedottaminen        
       
                      Seuran toiminnasta tiedotetaan  HieG  ry:n kotisivuilla ja jäsenkirjeiden avulla.  

Käytössä ovat  myös some-kanavat, Facebook ja Instagram.  
 
                     Yhteistyössä kenttäyhtiön kanssa  hankitaan  ja hyödynnetään systemaattista 

käyttäjäpalautetta toiminnan kehittämiseksi. (Players 1st)                 
 
 Seuran varsinaisesta toiminnasta vastaavat seuraavat toimikunnat: 

- kenttätoimikunta 
- kilpailu- ja tasoitustoimikunta 
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- klubitoimikunta ( sisältää myös  senioritoimikunnan ja 
naistoimikunnan) 

- junioritoimikunta 
 

Kenttätoimikunta 
 
Kenttätoimikunta pyrkii kehittämään kenttää, sen pelattavuutta ja turvallisuutta.  
Toimikunta hoitaa myös tarpeellisten talkootapahtumien järjestelyt. 
Seuran hallitus nimeää kenttätoimikunnan jäsenet. 

 
 
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta 
 
Kauden aikana järjestetään sekä seuran sisäisiä että avoimia kilpailuja. Seuran sisäisiä 
kilpailuja ovat mm.  miesten ja naisten reikäpelit sekä miesten ja naisten 
mestaruuskilpailut yleisessä sarjassa, senioreille ja junioreille. Näistä sisäisistä 
kilpailuista toimikunta vastaa kokonaisuudessaan. Avoimien kilpailujen ja kauden 
kilpailukalenterin suunnittelu tehdään yhteistyössä kenttäyhtiön kanssa. 
 
Seuran pelaajat voivat osallistua erilaisiin Suomen Golfliitto ry:n ja Uudenmaan piirin 
järjestämiin kilpailuihin, mikäli osallistumisoikeus niihin saadaan. Juniorit ja seniorit 
voivat osallistua aluetour-kilpailuihin ja myös SM-tason koitoksiin, jos edellytykset 
niihin saavutetaan. Seura maksaa edellä mainittujen kilpailujen kuluja 
tapauskohtaisesti etukäteen sovittavin perustein. 
 
Seuran jäsenistöä kannustetaan osallistumaan sekä omiin että muilla kentillä 
pidettäviin kilpailuihin. 
 
Tasoitusten osalta toimikunta ohjeistaa ja valvoo tuloskorttien käyttöä ja jättöä, 
tasoitusten laskentaa sekä pelitasoitusten ylläpitoa. Toimikunta käyttää ylintä 
päätäntävaltaa harkinnanvaraisissa tapauksissa yksittäisen jäsenen tasoituksen 
tarkistamiseksi vastaamaan pelaajan todellista pelitaitoa. 
Toimikuntaan kuuluu seuran hallituksen nimeämät henkilöt. 
 
 
Klubitoimikunta 
 
Toimikunta järjestää jäsenistölle pelikauden aikana (mahdollisesti myös pelikauden 
ulkopuolella) erilaisia jäsentapahtumia sekä koordinoi  golfin perustietoihin ja – 
taitoihin, sääntöihin ja etikettiin liittyvää koulutustoimintaa.  
 
Toimikunnan  tehtävänä on myös edistää erilaisten ryhmien kuten senioreiden, naisten 
ja aloittelijoiden yhteishenkeä ja perinteistä golfkulttuuria, kehittää golfia kunto- ja 
kilpaurheiluna sekä toimia yhteistyössä klubin muiden toimikuntien, Uudenmaan 
piirin ja Suomen Golfliiton kanssa. Toimikunta järjestää seuraotteluita ja muita 
vastaavia tapahtumia, pyrkii edistämään kuntoliikuntaa ja kannustaa jäseniä 
osallistumaan kilpagolfiin. Toimikuntaan kuuluu seuran hallituksen nimeämät 
henkilöt. 
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Junioritoimikunta 
 
Toimikunnan tavoitteena on kehittää juniorigolftoimintaa monipuolisesti, auttaa 
junioreita kehittymään seuran puitteissa ja saada uusia junioreita ohjatun 
valmennuksen piiriin. Junioreille perustetaan tarpeellinen määrä valmennus- ja 
kilpagolf-ryhmiä. Kilparyhmien tavoitteena on menestyä avoimissa kilpailuissa sekä 
saada edustajia junioreiden eritasoisille valtakunnallisille kiertueille ja SM-kisoihin.  
 
Kaudelle 2020 haetaan tukirahoja junioreiden toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena 
on saada toteutettua edelleen projektia ”Junnupolku”. Junnupolku on 
kokonaisvaltainen junioritoiminnan pohja, jossa pyritään lisäämään sekä toimintaan 
osallistujien määrää, että tarjota edistyneemmille junioreille enemmän ja 
laadukkaampaa valmennusta. Junioreille tarjotaan myös ympärivuotista valmennusta. 
 
Kaudella 2020 pyritään osallistumaan valtakunnalliseen ”24h junnugolf”-
tapahtumaan, jolla kerätään varoja junioritoimintaan. 
 
Junioreille järjestetään omat viikkopelit. Viestintää parantamaan perustetaan 
junioreille oma WhatssApp ryhmä. Ryhmän tarkoituksena on saada juniorit sopimaan 
keskenään peli-ja harjoitusaikoja sekä valmentajat kannustamaan ja auttamaan 
junioreita itsenäiseen harjoitteluun. 
 
HIEKKAHARJU GOLF RY 
Hallitus  


