
ST. LAURENCE GOLF RY:N 

TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

 
Yleistä 

 

Vuosi 2021 on yhdistyksen kolmaskymmenestoinen 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 yhdessä yhtiön kanssa hyvän vastaanoton saanutta Koko Lohja 

Golfaa -projektia myös vuonna 2021. Tällä tavoin pyritään saamaan lisää harrastajia lajin pariin ja 

jäseniä yhteisöön. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa saa jatkoa myös 2021. Green card suoritusten 

määrä nousi kuluneella kaudella 160:een ja tavoitteena on ylläpitää saavutettu taso myös vuonna 

2021.Pro Reima Kaija jatkaa tehtävässään ainakin seuraavat kaksi vuotta. 

Talvihallitoiminta jatkuu kuten edellisenä talvena joka omalta osaltaan takaa ympärivuotisen 

harjoittelumahdollisuuden jäsenistölle. 

Seuran ja yhtiön välistä yhteistyötä päivitetään Kotikenttäsopimuksen myötä. Ensi kaudelle 

Kotikenttäsopimuksen suurin muutos tulee olemaan se, että palvelupäällikkö siirretään takaisin 

yhtiön palvelukseen. Yhtiön ja seuran hallitukset tähtäävät tulevina vuosina siihen, että koko 

henkilökunta tulevaisuudessa olisi yhtiön palveluksessa. 

Vuonna 2021 jatketaan pelikauden aikana tiedottamista pääsääntöisesti kotisivujen yhteydessä 

olevan Viikkotiedotteen avulla. 

 

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. 

Vuoden 2021 suunnitelmissa on jatkaa sennutreffejä, seuraotteluita ja muita senioreille suunnattuja 

kilpailuja. 

 

 

Junioritoimikunta 

Hallituksen tavoitteena on saada junioreiden vanhemmista muodostettua toimikunta ja sille 

puheenjohtaja syyskokouksessa 9.11.2020.  

 

Tasoitus- ja sääntötoimikunta  

Paikallissääntöjen vuosittainen tarkistus tehdään toimikunnan arvioinnin ja harkinnan pohjalta.  

Toimikunta seuraa kokemuksia kauden mittaan ja tekee tarvittaessa muutoksia paikallissääntöihin 

myös kesken kauden tilanteen niin vaatiessa. 



Sääntökysymyksiin liittyen toteutetaan pienemmille kohderyhmille suunnattuja teemakohtaisia 

tietoiskuja. 

Toimikunta osallistuu aktiivisesti myös kapteenien pyörittämään Klubigolf-teemaan. 

Toimikunta on aktiivinen toimija tasoitusasioissa.  WHS-järjestelmä on tullut tutuksi kauden 2020 

aikana ja huolehtii periaatteessa tasoitusten päivittämisestä järjestelmän puitteissa.  Tarvittaessa 

toimikunta opastaa jäsenistöä ja kannustaa ylläpitämään tasoitusta aktiivisesti mahdollisimman 

monen tasoituskierroksen myötä vuosittain.  Näin pelaajan tasoitus asettuu mahdollisimman 

oikealle tasolle. 

Toimikunta koordinoi tuomaritoimintaa seurassamme.  Meillä on kolme aktiivista golftuomaria, 

jotka ylläpitävät taitojaan vuosittain Golfliiton tuomarikoulutusputkessa. 

Toimikunta hoiti keväällä 2020 tasoituskelpoiset tiiausalueet aloitteleville pelaajille Kalkki-Petterin 

etuysille (mustat tiit).  Kauden 2021 alkuun toimikunta on tekemässä yhteistyössä Golfliiton kanssa 

vastaavan tasoituskelpoisuuden myös Kalkki-Petterin takaysille.Toimikunta tarkastaa keväisin 

kentän yleiset merkinnät ja niitä päivitetään tarvittaessa ja toteutetaan kenttähenkilökunnan 

toimesta. 

 

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 käynnistävät kaudella 2021 aktivointitoimikunnan, johon kuuluu 

kapteenien lisäksi golfkummeja. Aktivointitoimikunta järjestää 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. Hallituksen tavoitteena 

on myös, että jäsenistöstä löytyisi lisää ihmisiä toimikuntatyöskentelyyn ja että mm 

Klubitoimikunnan toiminta saataisiin uudelleen käyntiin. 

 

Henkilöstö 

Seuran palveluksessa toimivat osa-aikainen toiminnanjohtaja, Head Caddiemaster ja Caddie 

Masterit. Palvelupäällikkö siirtyy yhtiön palvelukseen 1.1.2021. 

 

Lohjalla 21.10.2020 

Hallitus 


