
ST. LAURENCE GOLF RY:N 

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 

 
Yleistä 

 

Vuosi 2018 on yhdistyksen kahdeskymmenesyhdeksäs toimintavuosi. Yhdistyksen päätavoitteena 

on edistää golfin ja muun liikunnan harrastamista ja tässä tarkoituksessaan järjestää jäsenilleen 

harjoituksia ja kilpailuja ym. samantapaisia tilaisuuksia St. Laurence Golf Oy:n omistamilla golf-

kentillä sekä ylläpitää saman yhtiön omistamissa klubitiloissa kokouksia ja golfin harrastusta 

edistäviä tilaisuuksia. 

Kaikille uusille jäsenille pyritään järjestämään kauden aikana 1-2 tutustumistilaisuutta jossa seuran 

ja yhtiön toimintaa esitellään tulokkaille. 

Seuran ja yhtiön välistä yhteistyötä päivitetään uusitun Kotikenttäsopimuksen myötä.  

Vuonna 2018 olisi tarkoitus jatkaa tiedottamista Tietoväylä LIVE:n välityksellä. Perinteinen 

paperilehti ei tule ilmestymään enää jatkossa. Uusitut kotisivut tulevat olemaan toimikuntien 

käytössä ja niiden käyttöä yhdessä somen kanssa lisätään tiedotuksen parantamiseksi. 

Koko Lohja golfaa-projektia tullaan jatkamaan kaudella 2018. Koko Lohja golfaa tarjoaa Lohjan 

kaupungin asukkaille ja kesäasukkaille mahdollisuuden tutustua lajiin matalalla kynnyksellä ja 

lyhyen koulutuksen jälkeen pelata par3-kentällä maksutta koko kauden. 

 

 

Kilpailutoimikunta  

Toimikunnan ensisijainen tehtävä on edistää seuran urheilullista kilpailutoimintaa. Toimikunta 

järjestää kilpailuja sekä omalle jäsenkunnalle että vieraspelaajille. Toimikunta huolehtii myös 

seuran edustuspelaajien tukemisesta oman kilpailutoiminnan tuottojen salliman liikkumavaran 

puitteissa. Avoimia kilpailuja järjestetään, kuten myös ns. klubin omia massakilpailuja, joissa 

pääpaino on yhteisellä pelaamisella ja klubilla viihtymisellä.  

 

Klubitoimikunta  

Klubitoimikunnan tehtävänä on järjestää aikuisille mies- ja naispelaajille kilpailuja, harjoituksia ja 

muita aktiviteettejä. Klubitoimikuntaan sisältyvät entinen naistoimikunta ja miditoimikunta. 

Toimikunnassa on 1 -2 vastuuhenkilöä (nainen ja mies). Klubitoimikunnan tehtävä koostuu sekä 

naisille että miehille järjestetyistä peli-illoista ja ryhmäharjoituksista. Naisille järjestetään edelleen 

omia erityiskilpailuja. Perinteinen pelimatka heinäkuussa. Ladyjen yhteistyö jatkuu edelleen seura– 

ja ystävyysotteluiden merkeissä Nurmijärvi Golfin, Peuramaan, Hyvinkään, Hill Siden ja Vihti 

Golfin ladyjen kanssa. Klubitoimikunnan kausi päättyy perinteiseen syyskisaan. Miesten osalta 

perinteinen midi-ikäisten kuukausikisa jatkuu. Vuonna 2017 uusia pelaajia kuukausikilpailuihin tuli 

jonkin verran ja tavoitteena olisi aktivoida lisää. Klubitoimikunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan 

järjestämään ainakin yhdet aikuisten illanistujaiset kesän aikana. Toimikunnan vetäjälle / vetäjille 

annetaan mahdollisuus järjestää muitakin tapahtumia, aktiviteetteja ja illanviettoja mikäli tarvetta, 

ajatuksia ja toiveita ilmenee. 

 

Senioritoimikunta   

Senioritoimikunta suunnittelee ja toteuttaa StLG:n senioreille erilaisia tapahtumia, kilpailuja, 

seuraotteluita ja retkiä. Toimikunta vastaa yhteistoiminnasta ja osallistumisesta yhteistoimintaan 

muiden seurojen senioritoimikuntien ja golfin piirissä toimivien seniorijärjestöjen kanssa. 

 

 

Junioritoimikunta 
Toimikunnan tärkeimmät tehtävät ovat harraste-, valmennus- ja kilpailutoiminnan kehittäminen, 

uusien nuorten saaminen lajin piiriin sekä yhteishenkeä kehittävien tapahtumien järjestäminen. 

Valmennuksesta ja harjoittelusta tulee vastaamaan kaudella 2018 pro Henri Salonen, Season Golf 

Academy (SGA) ja monet osaavat ja innostuneet junioriohjaajat.  



Vuoden 2018 aikana junioritoimikunta panostaa edellisten vuosien tapaan koululaisiin ja 

kouluryhmien tuomiseen tutustumaan golfiin. Kansallisen golfviikon teemana on ”Perheen kesken”, 

jolloin junioritoimikunta tulee järjestämään kaikille avoimen jäsenhankintatapahtuman.  

 

Talvikaudella harjoitellaan Pron johdolla talviharjoitteluun soveltuvassa hallissa ja säiden salliessa 

siirrymme ulos. Kilpailullisissa tavoitteissa pääpaino on junioreiden eri toureilla eli Finnish Junior 

Tourilla sekä Future ja Junior Challenge toureilla. Tavoitteena on mitalisija joukkue-SM 

kilpailussa. Seuran juniorimestaruuskisojen lisäksi järjestetään par-3 mestaruuskilpailut sekä 

erilaisia muita kilpailuja kauden mittaan. Kauden aikana järjestetään kilpailutoiminnan ohella myös 

tapahtumia, kursseja ja leirejä kaiken tasoisille juniorigolffareille. Seura osallistuu kesällä 24h 

junnugolfille varainhankintatempaukseen. 

 

 

Tasoitus- ja sääntötoimikunta  

Toimikunnan päätehtävä on ylläpitää ja seurata jäsenten tasoitusten asianmukaisuutta noudattaen 

Suomen Golfliiton määräyksiä. Toimikunta hyväksyy Golfliiton tasoitusten vuositarkistuksen, 

jonka pelitoimisto käytännössä tekee käyttäen hyväkseen Nexgolf-järjestelmää. Toimikunta 

tarkistaa paikallissäännöt ja valmistelee kentän merkintöjen määrittelyn, joiden suhteen tehdään 

keväällä määräaikaistarkistus. 

Tavoitteena on pitää keväällä jäsenistölle tietoisku sääntöasioista ja käsitellä mahdolliset 

sääntömuutokset. 

Toimikunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan kilpailujen tuomarointitehtäviin. 

Toimikunta kokoontuu keväällä ja syksyllä sekä muuten tarpeen mukaan. 

Sääntötuntemusta pidetään yllä vuosittaisilla liiton kursseilla. 

 

Kapteeni  
Kapteeni valvoo etiketin noudattamista golfyhteisössä sekä ylläpitää St Laurence Golfin henkeä ja 

arvoja ja toimii myös tarvittaessa ry:n kurinpitoelimen jäsenenä. 

Kapteeni toimii myös kokoonkutsujana ja joukkueenjohtajana perinteisissä seuraotteluissa. 

 

Hallitus 

Seuran hallitus pyrkii olemaan aktiivinen toimija ja edesauttamaan koko jäsenistön viihtyvyyttä ja 

heille luotujen palvelujen kehittämistä edelleen, yhdessä yhtiön hallituksen kanssa.  

 

Henkilöstö 

Toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä ja jatkaa hallituksen valvonnassa seuran toiminnan 

kehittämistä ja jäsenkunnan palvelemista yhdessä kenttäyhtiön ja seuran palkkaaman henkilöstön 

kanssa joita ovat Head Caddiemaster , Palvelupäällikkö ja Caddie Masterit.  

 

Lohjalla 27.9.2017 

Hallitus 

 


