
ST. LAURENCE GOLF RY:N 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020 

 
Yleistä 

 

Vuosi 2020 on yhdistyksen kolmaskymmenesensimmäinen toimintavuosi. Yhdistyksen 

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

jäsenilleen harjoituksia ja kilpailuja ym. tilaisuuksia St. Laurence Golf Oy:n omistamilla 

golfkentillä sekä ylläpitää saman yhtiön omistamissa klubitiloissa kokouksia ja golfin harrastusta 

edistäviä tilaisuuksia. Seura tulee jatkamaan hyvän vastaanoton saanutta Koko Lohja Golfaa -

projektia myös vuonna 2020. Tällä tavoin pyritään saamaan lisää harrastajia lajin pariin ja jäseniä 

yhteisöön. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa saa jatkoa myös 2020. Green card suoritusten määrä 

nousi kuluneella kaudella lähelle 150 ja tavoitteena on ylläpitää saavutettu taso myös vuonna 2020. 

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

ja yhtiön toimintaa esitellään tulokkaille. 

Seura on myös solminut vuokrasopimuksen Talvihallitilasta maaliskuulle 2023, joka omalta 

osaltaan takaa ympärivuotisen harjoittelumahdollisuuden jäsenistölleen. 

Seuran ja yhtiön välistä yhteistyötä päivitetään Kotikenttäsopimuksen myötä.  

Vuonna 2020 jatketaan pelikauden aikana tiedottamista pääsääntöisesti kotisivujen yhteydessä 

olevan Viikkotiedotteen avulla ja viikoittain somessa tapahtuvalla videotiedottamisella.  

 

Kilpailutoimikunta 

Toimikunnan ensisijainen tehtävä on edistää seuran urheilullista kilpailutoimintaa. Toimikunta 

järjestää kilpailuja sekä omalle jäsenkunnalle että vieraspelaajille, pyrkien mahdollisimman 

monipuoliseen kilpailutarjontaan. Toimikunta huolehtii myös seuran edustuspelaajien tukemisesta 

oman kilpailutoiminnan tuottojen sekä ulkopuolisten tukijoiden salliman liikkumavaran puitteissa. 

Avoimia kilpailuja järjestetään, kuten myös klubin omia kilpailuja, joissa pääpaino on yhteisellä 

pelaamisella ja klubilla viihtymisellä. 

 

Naistoimikunta 

Naistoimikunnan tehtävänä on järjestää aikuisille naispelaajille peli-iltoja ja mahdollisia muita 

tapahtumia. Tehtävänä on aktivoida naisia pelaaman useampia kierroksia kauden aikana. Naisilla on 

oma Whatsapp-ryhmä, jossa voi kysellä peliseuraa ja jakaa golfiin liittyviä asioita muille 

naisgolfareille. Naisten yhteistyö jatkuu edelleen seura- ja ystävyysotteluiden merkeissä Peuramaan, 

Hill Siden, Ringsiden ja Vihti Golfin ladyjen kanssa. 

 

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 tulevat vastaamaan kaudella 2020 head pro Reima Kaija ja 

koulutetut junioriohjaajat. Iltapäiväkerhotoimintaa jatketaan ja laajennetaan lähikouluihin. 

  

Talvikaudella juniorit harjoittelevat Kaivurinkadulla sijaitsevassa talvihallissa ja säiden salliessa 

juniorit siirtyvät ulos harjoittelemaan. Kilpailullisissa tavoitteissa pääpaino on junioreiden eri 

toureilla eli Finnish Junior Tourilla sekä Future ja Junior Challenge toureilla. Tavoitteena on 

mitalisija joukkue-SM-kilpailussa jotka järjestetään St. Laurence Golfissa.  

 



Seuran juniorimestaruuskisojen lisäksi järjestetään par3-mestaruuskilpailut sekä osallistutaan 

Keski-Uudenmaan Junnutourille järjestämällä Lohjalla yksi osakilpailu. Kauden aikana järjestetään 

kilpailutoiminnan ohella myös tapahtumia omille junioreille ja kesäleiri kaiken tasoisille 

juniorigolfareille. Käydään esittelemässä lajia erilaisissa tapahtumissa, mm. koulujen ja kaupungin 

tapahtumissa. 

Seura osallistuu kesällä 24h junnugolfille varainhankintatempaukseen ja järjestää käytettyjen 

golftavaroiden kirpputorin. 

 

Tasoitus- ja sääntötoimikunta  

Paikallissääntöjen vuosittainen tarkistus tehdään toimikunnan arvioinnin ja harkinnan pohjalta. 

Vuodelle 2019 tapahtuneen suuren sääntöuudistuksen edelleen juurruttamiseksi jatketaan 

valikoiduille, pienemmille kohderyhmille suunnattuja tietoiskuja. 

Oman seuran tuomaripotentiaalin lisäämiseksi pyritään järjestämään seuratuomarikurssi omissa 

tiloissa keväällä 2020. 

Uuden, vuoden 2020 alusta voimaan tulevan tasoitusjärjestelmän, WHS:n, omaksuminen ensi 

kädessä toimikunnan sisällä varmistetaan alusta pitäen, jotta voidaan tarvittaessa tukea toimiston 

henkilökuntaa, joka kuitenkin vastaa käytännön rutiineista.  Toimikunta varmistaa yhteistyössä 

toimiston kanssa tasoitusten ylläpitämisen uuden järjestelmän mukaisesti, jotta mahdolliset 

siirtymävaiheen aiheuttamat epäselvyydet minimoidaan.  

Toimikunta seuraa aktiivisesti syksyllä 2019 päivitettävien kenttiemme slope-mittauksen 

toteuttamista, perehtyy mittausperusteisiin ja avustaa soveltuvin osin. 

Molempien kenttien väylien hcp-luvut päivitetään kaudelle 2020. 

Muutokset yleisiin kentän merkintöihin sovitaan toimikunnassa ja toteutetaan kenttähenkilökunnan 

toimesta. 

Toimikunta osallistuu omalta osaltaan seuran kilpailujen tuomarointitehtäviin. Erityisesti seuran 

mestaruuskilpailut ovat toimikunnan tuomaroima. 

Toimikunta kokoontuu kauden aikana useaan otteeseen ja tekee pöytäkirjoihin kirjatut päätökset 

toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. 

 

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. 

Kapteeni ja ladykapteeni järjestävät kauden aikana kerran kuussa tasoituksella hcp 36-54 pelaaville 

jäsenille Klubigolf- teema- ja peli-iltoja. Tavoitteena on opastaa ja auttaa juuri harrastuksen 

aloittaneita ja vähemmän pelanneita jäseniä mm. sääntöjen ja etiketin noudattamisessa, peliseuran 

löytämisessä ja auttavat jäseniä löytämään oman tapansa golfin harrastamiseen. Kapteeni ja 

ladykapteeni ylläpitävät Klubigolf hcp 36-54 Whatsapp-ryhmää, johon pelaajat voivat lähettää 

golfiin liittyviä kysymyksiä ja kysellä peliseuraa.   

 

Hallitus 

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

jäsenille luotujen palvelujen kehittämistä 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 22.10.2019 

Hallitus 


