
ST. LAURENCE GOLF RY:N 

TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

 
 

Yleistä 

 

Vuosi 2023 on yhdistyksen kolmaskymmenesneljäs 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 2023. Tällä tavoin pyritään saamaan lisää harrastajia lajin pariin ja 

jäseniä yhteisöön. Green card suoritusten määrä oli kuluneella kaudella 115 ja tavoitteena on 

ylläpitää saavutettu taso myös vuonna 2023. Pro Reima Kaija lopettaa kauden 2022 päätteeksi ja 

uudeksi Pro:ksi on valittu Erik Myllymäki. 

Talvihallitoiminta jatkuu kuten edellisenä talvena joka omalta osaltaan takaa ympärivuotisen 

harjoittelumahdollisuuden jäsenistölle.  

Vuonna 2023 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 aina ammattilaiskilpailuihin asti. Avoimia kilpailuja järjestetään, 

kuten myös klubin omia kilpailuja, joissa pääpaino on yhteisellä pelaamisella ja klubilla 

viihtymisellä. Toimikunta huolehtii myös seuran edustuspelaajien tukemisesta seuran budjetin 

puitteissa.Toimikunta käy läpi vuosittain edustuspelaajakriteeristön ja tekee seuran hallitukselle 

ehdotuksen edustuspelaajista. 

 

 

Naistoimikunta 

 

Naistoimikunnan tehtävänä on järjestää aikuisille naispelaajille peli-iltoja ja/tai muita tapahtumia ja 

kisoja sekä aktivoida naisia pelaaman useampia kierroksia kauden aikana. Naisilla on oma 

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

Naisten yhteistyö jatkuu edelleen muiden seura- ja ystävyysotteluiden merkeissä. 

 

Senioritoimikunta 

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

seuraotteluita, perhekisoja ja retkiä. Toimikunta vastaa yhteistoiminnasta ja osallistumisesta 

yhteistoimintaan muiden seurojen senioritoimikuntien ja golfin piirissä toimivien seniorijärjestöjen 

kanssa. Vuoden 2023 suunnitelmissa on jatkaa sennutreffejä, seuraotteluita, perhekisoja ja muita 

senioreille suunnattuja kilpailuja, sekä tapahtumia ja aktivoida seniorien osallistumista talkootyöhön 

ja tarvittaessa kilpailujen toimitsijatehtäviin. 

 

 

Junioritoimikunta 

 

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

uusien nuorten saaminen lajin piiriin, sekä̈ yhteishenkeä̈ kehittävien tapahtumien järjestäminen. 



Edellisten vuosien tapaan junioritoimikunta panostaa koululaisiin ja kouluryhmien tuomiseen 

tutustumaan golfiin. Toimikunta osallistuu tarvittaessa Kansallisen golfviikon avoimen 

jäsenhankintatapahtuman järjestämiseen. Paikallisille joukkuelajeille (mm. jääkiekko, säbä, 

koripallo) tarjotaan mahdollisuus pelata ilmaiseksi osana Koko Lohja golfaa-ohjelmaa.  

Talvikaudella juniorit harjoittelevat pron johdolla Gunnarlassa sijaitsevassa talvihallissa. 

 

 

Sääntö- ja tasoitustoimikunta 

 

Uudet säännöt tulevat voimaan kauden 2023 alusta. Toimikunta vastaa uudistusten tiedottamisesta 

ja tarvittavan sääntökoulutuksen järjestämisestä seurassa, mikäli sääntömuutosten suuruusluokka 

sellaista edellyttää.  

Paikallissääntöjen vuosittainen tarkistus tehdään keväällä yhteistyössä kenttämestareiden kanssa. 

Keväällä tehdään kenttäkatselmus, huomioidaan mahdollisesti tarvittavat kenttämerkintöjen 

muutokset, jotka sovitaan toteutettavaksi kenttähenkilökunnan toimesta. 

Selvitetään mahdollisuus järjestää seurassamme aluetuomarikoulutus, johon voisi osallistujia tulla 

alueen muistakin seuroista. 

Sääntökysymyksiin liittyen toteutetaan pienemmille kohderyhmille suunnattuja teemakohtaisia 

tietoiskuja. 

Toimikunta on aktiivinen toimija nimenomaan sääntöasiantuntijana kapteenien vastaamassa 

Klubigolf-teemassa. 

WHS-järjestelmä laskee pelaajien tasoitukset automaattisesti. Mahdollisesti eteen tulevissa 

ongelmatilanteissa toimikunta osallistuu ratkaisujen löytämiseen.  

Toimikunnan tuomarijäsenet hoitavat tuomarointia niin oman kentän merkittävissä kilpailuissa kuin 

myös Golfliiton järjestämissä kilpailuissa muualla Suomessa. 

 

Kapteenit 

 

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 kehittävät ja ylläpitävät aktivointitoimikunnan toimintaa. Toimikuntaan 

kuuluu kapteenien lisäksi golfkummeja. Aktivointitoimikunta järjestää kauden aikana kysynnän 

mukaan 1-2 kertaa 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 hallinnoivat 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. 

 

 

 

Lohjalla 24.10.2022 

 

Hallitus 


