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YLEISTÄ
Rantasalmi Golf jatkaa vuonna 2022 toimimista alueellaan hinta/laatusuhteeltaan
parhaimpana 9 reikäisenä golfkenttänä ja toimijana. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä
naapuriseurojemme kanssa ja kehitämme yhdessä golfharrastusta jäsenistömme ja
pelaajiemme toivomusten mukaisesti. Yhteistyöstä esimerkkeinä ovat mm. seuraottelu
RanG-KeG-KGolf, Aluetour ja Saimaa Senior Scramble. Myös jäsenistöllemme on
naapuriseurojen kanssa sovittuja yhteistyötarjouksia käytettävänään.
Rantasalmi Golf on aktiivinen yhteistyön edistäjä niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.
Rantasalmi Golfin toimintaa kehitetään aktiivisella otteella ja tässä työssä tärkeimpiä
tekijöitä ovat jäsenet, toimikunnat ja kehittämistoimenpiteiden suunnitelmallisuus
pohjautuen Pelaaja Ensin-kyselyn tuloksiin.
Kenttä hoidetaan hyvin, muutos- ja korjaustoimenpiteitä tehdään vuosittain. Pelikausi
aloitetaan varhain keväällä ja kautta jatketaan pitkälle syksyyn kelien salliessa.

SEURAN VUODEN 2022 TAVOITTEET
•
•
•

Yhteistoiminnan ja yhteishengen nostaminen sekä ylläpitäminen
seurassamme
Uusien harrastajien löytäminen ja nykyisten jäsenten pelikokemuksen
parantaminen
Toimia alueellaan golfharrastuksen edistäjänä ja innoittajana Suomen
Golfliiton strategian mukaisesti

TOIMIKUNTIEN TOIMINTASUUNNITELMAT
JUNIORI- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA
Juniori- ja koulutustoimikunnan toiminta painottuu pääasiassa lasten ja nuorten
golfharrastuksen kehittämiseen ja osallistujien positiivisen kokemuksen toteuttamiseen.
Tavoitteena on saada mukaan uusia junioriharrastajia erilaisten tapahtumien, kokeilujen ja
toimenpiteiden kautta sekä tukea juniorigolffareiden kehittymistä lajissa.
Painopistealueena koulutustoiminnassa on pelaajan kentällä toimiminen; esim.
lyöntijälkien paikkaus, pelinopeus ja ready golf.
1. Uusien junioripelaajien mukaan saaminen
• Jatketaan yhteistyötä Rantasalmen koulun kanssa Draivia kouluun
välineiden ja koulutuksen myötä
• Järjestetään koululaisille golfiin tutustumista niin Rantasalmi Golfin
kentällä kuin erilaisissa tapahtumissa
• Alle 16-vuotiaat saavat pelata jäsenmaksun hinnalla
2. nykyisten junioripelaajien kehittyminen golffaajina
• Junioritoimikunta avustaa kilpailumaksuissa kilpailevia junioreita
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mahdollisuuksien mukaan
• Järjestetään junioreille valmennusta sekä liikuntakerho yhteistyössä
kunnan kanssa
3. Junioritukikilpailun järjestäminen
• Tapahtuman markkinoiminen yhteistyökumppaneille
• Tapahtuman ympärille oheistoiminnan toteuttaminen yhteistyössä seuran
muiden toimijoiden kanssa
4. Koulutustoiminta
• Juniorikurssit koululaisille
Ilmaiset kurssit alle 16-vuotiaille Rantasalmen peruskoulun
oppilaille
• Junioriharjoitukset
• Jatkokurssit golfharrastuksen aloittaneille
• Kaveri-, Perhekurssit ja – golfpaketit
• Kannustetaan seuran jäseniä osallistumaan tuomarikurssille
Uusien sääntöjen koulutusta pelaajille
• Vapaaehtoisten ohjaajien kouluttaminen
5. Muuta toimintaa
• Harjoitusolosuhteiden parantaminen yhdessä seuran kanssa
• Kipinäkierrosten osalta kampanja, jotta uusia kokeilijoita saadaan kentälle
• Muiden urheilulajien kanssa yhteistyön aloittaminen (esim. jääkiekko)

KENTTÄ-, KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNTA
Kenttä-, kilpailu- ja tasoitustoimikunnan toiminta jakaantuu kolmeen osa-alueeseen:
kenttä, kilpailut ja tasoitukset.
Tavoitteet:
1. Kenttä
•
•

Kenttäsuunnitelman päivittäminen
Päivitetään vuoden 2022 aikana kenttäsuunnitelma
Tarvittavia parannuksia toteutetaan omana työnä
Rangen kehittäminen pelaajia paremmin palvelevaksi
Avataan keväällä ennen kentän avaamista
Istumapenkin hankkiminen
”Kohdemaalit” rangelle

2. Kilpailut
• Kilpailukalenterin julkaiseminen vuoden alkupuolella
• Kilpailujen kehittäminen pelaajien toiveiden mukaan, kohderyhmien
miettiminen ja oheistoimintojen (esim. kisakahvio) kehittäminen
Mestaruuskilpailut
Viikkokilpailut
Seuraottelut
Teemakilpailut ja erilaiset kilpailumuodot
• Kilpailusääntöjen päivittäminen kevättalvella 2022
• Yhteistyö muiden toimikuntien kanssa heidän suunnittelemien kilpailujen
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toteuttamisessa
3. Tasoitukset
• Uuden tasoitusjärjestelmän mukaisesti toimiminen
• Hoitaa yhdessä toimiston kanssa tasoitusten valvonnan, ylläpidon ja
kirjaamisen.
4. Muuta
• Keväällä kenttätalkoot ja risutalkoot

NAISTOIMIKUNTA
Naistoimikunta toimii aktiivisesti osallistumalla seuran toimintaan ja tapahtumiin
toteuttamalla kilpailuja yhdessä henkilöstön kanssa sekä kannustaa naisia
golfharrastukseen Rantasalmi Golfin toiminta-alueella.
Naistoimikunnan toimintoja vuonna 2022 ovat:
• Uusien naispelaajien kutsuminen yhteiseen golfharrastukseen.
• Toteutetaan eclectic/kesän unelmakierros- kilpailu kesä-elokuun aikana.
• Haastetaan miehet kilpailuun kesäkuussa ja järjestetään Naisten Oma
Kesäkisa heinäkuussa.
• Järjestetään säännöllisesti naisten yhteisiä golfkierroksia.
• Pidetään naisten golfkauden päättäjäiset syyskuussa.
• Huolehditaan kukkaistutukset klubin ja kentän alueille.

SENIORITOIMIKUNTA
Seuran jäsenten keski-ikä on korkea, joten seniorit pohjaavat toiminnan yhdistyksen
yleiseen toimintasuunnitelmaan. Toisaalta yli puolet jäsenkunnasta on seniori-ikäisiä,
joten senioreilla on suuri vastuu saada uusia nuoria pelaajia mukaan.
Senioritoimikunta on mukana:
Seuran markkinointi- ja esittelytilaisuuksissa,
auttavat ja tukevat uusia, juuri aloittaneita pelaajia yhteistoiminnassa muiden
toimikuntien kanssa.
Järjestetään senioriaamut kerran kuukaudessa. Suunnitellaan sisältö keväällä 2022
tarkemmin.
Osallistutaan SSS-tourin kilpailuihin suurella joukolla, tavoitteena vähintään 5
paria/kilpailu.
Senioritoimikunta järjestää golfretken kauden 2022 aikana.
Rantasalmi Seniori Scramble Open pelataan syyskuussa. Lisäksi järjestetään kesän
aikana senioreille suunnattu kilpailu.
Järjestetään muuta toimintaa ja tapahtumia jäsenistön ideoiden mukaisesti.
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HENKILÖSTÖ JA TOIMINNAT
Rantasalmi Golfin henkilöstön rungon muodostavat toiminnanjohtaja ja kenttätyöntekijät.
Vastaanotossa ja kahvilassa asiakkaita palvelevat kaksi caddiemasteria ja kentällä on
vähintään yksi kentänhoitaja kenttätyöntekijän apuna. Ja lisäksi tarjoamme kesätyö- ja
harjoittelupaikkoja koululaisille ja opiskelijoille.
Pehtoorin kahvila tarjoaa monipuoliset kahvilapalvelut. Valikoimasta löytyvät niin makeat
kuin suolaiset. Ja kahvilassamme on anniskeluoikeudet, lisäanniskeluoikeuksien
hakeminen tarvittaessa (esimerkiksi telttalupa). Kilpailujen yhteydessä tarjoamme lounaan
kilpailuihin osallistuville.
Rantasalmi Golfin Pehtoorin talossa toimii myös omana toimintana golftuotteiden
myymälä. Valikoima sisältää palloja, hanskoja, vaatteita, kenkiä ja muita golf tarvikkeita.
Harjoittelulyöntipaikka (range) avataan mahdollisimman aikaisin keväällä ennen kentän
avaamista.

MARKKINOINTI
Rantasalmi Golfin markkinointia tulevalla kaudella toteutetaan monikanavaisesti
kohdentaen markkinointitoimenpiteet siten, että haluttu kohderyhmä tavoitetaan oikeaaikaisesti ja monipuolisesti.
Toiminnassa etsitään aktiivisesti uusia tapoja toteuttaa markkinointia ja ideoidaan yhdessä
uusia keinoja tavoittaa uusia kohderyhmiä sekä aktivoimaan ”ei niin aktiivisia” harrastajia.
Tuotteiden konseptointia jatketaan; mitä tarkoittaa golf Rantasalmi Golfissa.
Markkinoinnin toimintatavat ja kanavia:
•
•
•
•
•
•

•

Lehdet, printtimainonta kesälehdissä, kesäesitteissä (esim. kunnan esite)
o Myös tiedotteet, uutiset ja muut jutut lehtiin
Internet mainonta
Sosiaalisen median kautta mainostaminen
Keväällä mahdollisesti radio/tv kentän avaamisen yhteydessä
Yhteistyökumppanien kanssa toteutettava markkinointi
o Mm. Erilaiset golfpaketit
Tapahtumamarkkinointi (osallistumisesta päätetään tapauskohtaisesti)
o Lipposmarkkinat
o Liikuntatapahtumat
o Golfmessut 2022 yhteisosasto
Suoramarkkinointi lähialueen yrityksiin ja toimijoihin
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•
•
•

•

o TYHY-päivät, golfiin tutustuminen
o Koululaisille suoramarkkinointi koulun kautta
Osallistutaan aktiivisesti Golf-liiton kansallisiin tapahtumiin kuten Golf-viikkoon
kesäkuussa
Hyödynnetään eBirdien markkinointi- ja tarjousmahdollisuutta aktiivisesti
Kentän ja klubin mainospaikkojen kehittäminen
o Väylätaulut
o Range ja lyöntikatos
o Tuloskortti
o Kahvilan sisätilojen ilme ja mainokset
o Muu kenttä alueella tapahtuva mainonta
Esim. viikkokisat, kahvilatarjoukset yms.
”Puskaradio”
o miten aktivoida jäsenistö tuomaan uusia tutustujia lajin pariin?

