KARG:N SENIORITOIMINNAN STRATEGIA 2017–2026
Senioritoimikunta on tehnyt vuosittaisen strategiapäivityksen 5.3.2018

Tausta ja lähtökohtatilanne
Karelia Golf ry:n senioritoimintakunta edustaa seuran suurinta jäsenryhmää, yli 50-vuotiaita golffareita. Vuoden 2018
alusta seniori-ikäisiä pelaajia KarG:ssä on 744. Seniorien osuus seuran jäsenmäärästä on noin 58 %. Kaikki seniori-ikäiset
kuuluvat automaattisesti senioritoiminnan piiriin, erillistä jäsenyyttä ei tarvita.
Senioritoimikunta on senioripelaajien edunvalvoja seuran sisällä sekä sen ulkopuolella. Toimikunta järjestää senioreille
opetusta, kilpailuja, matkoja ja tapahtumia. Tavoitteena on saada seniorit harrastamaan yhdessä ja auttaa heitä
kehittymään pelaajina. Toiveena on, että tämä osaltaan auttaisi seniorigolffareita pysymään fyysisesti ja psyykkisesti
hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään.
Strategiatyön pohjaksi on ensiksi analysoitu senioritoiminnan ja sen toimintaympäristön nykytilanne SWOT-analyysin
avulla sekä tarkasteltu jäsenistön koostumusta. Vasta tämän jälkeen on siirrytty varsinaisen strategian työstämiseen.
SWOT-ANALYYSI
Vahvuudet
- senioritoiminta on aktiivista
- suuri jäsenmäärä; n. 58 % KarG:n jäsenistä on seniori-ikäisiä
- yhteisöllisyys on hyvä senioreiden keskuudessa
- toimikunnan talous on vakaa
- aktiivinen tiedotustoiminta
- yhteistyö muiden seurojen seniorien kanssa; erityisesti Itä- ja Keski-Suomessa
- hyvät yhteistyösuhteet Suomen Golfseniorit ry:n kanssa
- 50–54 vuotiaiden senioreiden lupaavasti alkanut kiinnostus senioritoimintaa kohtaa
Heikkoudet
- paljon passiivisia jäseniä
- pieni määrä naissenioreja aktiivisesti mukana toiminnassa
- aktiivitoimijoiden ikääntyminen
- tiedonsaanti ja toimikunnan kuuleminen golfyhteisön hallintoelinten käsittelyssä ja valmistelussa olevista asioista
turhan vähäistä
- tiedonsaanti jäsenpalautteista ja tältä pohjalta syntyneistä jatkotoimista tiedottaminen turhan vähäistä
Mahdollisuudet
- aktiivisten eläkeikäisten määrä kasvaa jatkuvasti
- aktiivisten senioreiden tarve vaihtoehtoisille harrastuksille kasvaa
- miesten seniori-iän lasku 55:stä ja 50:een tuo runsaasti lisäpotentiaalia senioritoiminnalle
- valtakunnallisesti senioritoiminta on kasvamassa ja kehittymässä
- golftoimialan erilaiset verkostot
Uhat
-

golfin maine elitistisenä ja kalliina lajina
golfyhteisön kiristynyt taloustilanne
yleisen taloustilanteen ennustamattomuus

JÄSENISTÖ

Suuri osa senioritoiminnasta soveltuu sellaisenaan kaikille senioreille. Jäsenistöllä on kuitenkin myös toisistaan eroavia
odotuksia golfin suhteen sekä mahdollisuuksia pelata ja osallistua. Tästä syystä jäsenistöä on myös tarkasteltava erilaisista
ryhmistä koostuvana kokonaisuutena. Tässä analyysissä jäsenet on ryhmitelty seuraavasti:
-

suuri enemmistö, joille golf on lähinnä miellyttävä tapa pitää huolta kunnostaan, ulkoilla, nauttia luonnosta ja
yhdessäolosta; osa heistä kilpailee satunnaisesti
aktiivisesti ja tavoitehakuisesti kilpaa pelaavat
työelämässä mukana olevat seniorit, joille työelämä asettaa rajoituksia pelaamisen ja peliaikojen suhteen
uusi 50–54- vuotiaitten miesten ryhmä, joille myös työelämä asettaa rajoituksia pelaamisen ja peliaikojen
suhteen
seniori-ikäiset naiset, jotka vierastavat kilpailuihin osallistumista
hiljattain Green Cardin suorittaneet seniori-ikäiset henkilöt

Strategia 2017–2026
KarG:n senioritoiminnan strategiassa määritellään aluksi toiminnan arvot, visio 2026 ja missio. Arvot kuvaavat sitä
arvopohjaa, jolle senioritoiminta perustuu ja jota pyritään koko ajan vahvistamaan koko jäsenkunnan keskuudessa. Visio
kertoo millaisena toiminta nähdään vuonna 2026. Missio vastaa kysymykseen, miksi tällaista toimintaa tarvitaan, miten se
palvelee jäsenistöä sekä koko KarG golfyhteisöä. Missiossa kuvataan myös lyhyesti millä toimenpiteillä näihin tavoitteisiin
pyritään pääsemään. Arvojen, vision ja mission kuvauksen jälkeen seuraa tiivistetty katsaus tavoitteisiin ja toimintaan.
Strategian toimeenpano esitellään erillisellä liitteellä, jossa pitkän aikavälin tavoitteet jaetaan vuositason tavoitteiksi ja
toimenpiteiksi tarvittavine mittareineen ja vastuutahoineen. Strategia ja strategian toimeenpano tullaan päivittämään
vuosittain.
ARVOT
-

Toiminta noudattaa yhdistyslainsäädäntöä ja on sopusoinnussa KarG ry:n arvojen kanssa
Toiminta on avointa ja läpinäkyvää
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja toinen toisensa kunnioittaminen ovat toiminnan kulmakiviä
Erilaisuus ja erilaiset mielipiteet nähdään senioritoimintaa rikastuttavana elementtinä

VISIO 2026
KarG:n senioritoiminta, jota johtaa senioritoimikunta, on arvostettua ja aktiivista seuran sisällä, Itä-Suomessa ja
valtakunnallisesti.
MISSIO
Senioritoiminnan tavoitteena on tukea seniori-ikäisten golffareiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia, tukea KarG yhteisöä
kehittymään jäseniään hyvin palvelevaksi yhteisöksi sekä tehdä KarG:stä entistä tunnetumpi koko Suomessa. Tavoitteensa
toteuttamiseksi senioritoimikunta järjestää jäsenilleen kilpailu- ja valmennustoimintaa sekä erilaista golffiin liittyvää
sosiaalista toimintaa, osallistuu KarG yhteisön hallintoon ja muihin yhteisiin toimintoihin, osallistuu alueellisella ja
valtakunnan tasolla senioritoimintaan sekä pyrkii lisäämään kanssakäymistä eri golfyhteisöjen kesken.
TAVOITTEET JA TOIMINTA
Senioritoiminnan tavoitteet 2017–2026 on jaettu kolmeen päälohkoon: jäsentoiminta, senioritoiminta osana KarG
golfyhteisöä ja KarG:n senioritoiminta osana suomalaista golfkenttää.

1. JÄSENTOIMINTA: senioritoiminnan tavoitteena on tukea seniori-ikäisten golffareiden fyysistä ja henkistä
hyvinvointia tukemalla heidän golfharrastustaan ja siihen liittyvää sosiaalista toimintaa
Tämä toimintalohko muodostaa suurimman osan senioritoiminnasta ja on erittäin tärkeä suoraan jäsenistöön
kohdistuvina toimenpiteinä. Se on jaettu edelleen 7 alalohkoon seuraavasti:
1.1. Opetus-, valmennus- ja muu tuki pelaamiselle ja pelaajana kehittymiselle
1.2. Aktiivinen kilpailutoiminta
1.3. Talvihallin monipuolinen tarjonta
1.4. Erilaiset tapahtumat
1.5. Pelimatkat
1.6. Tiedotustoiminta
1.7. Yhteistyötahot
Erityistä huomiota tullaan lähivuosina kohdistamaan kaikkiin työikäisiin senioreihin, erityisesti uuteen jäsenryhmään,
50–54 vuotiaisiin miehiin; mitkä ovat tämän ryhmän odotukset senioritoiminnalle ja miten siihen pystytään
vastaamaan. Toinen erityistavoite on aktivoida seniori-ikäisiä naisia tiiviimmin mukaan toimintaan ja tapahtumiin.
Muilta osin jatketaan totuttuun tapaan, kuitenkin tehden koko ajan tarvittavia uudistuksia.

2.

SENIORITOIMINTA OSANA KARG GOLFYHTEISÖÄ: tuetaan koko KarG golfyhteisön toiminnan kehittymistä
osallistumalla sen eri toimintoihin

Senioritoiminta on olennainen osa koko golfyhteisön toimintaa jo siitäkin syystä, että seniorit edustavat yli puolta
seuran jäsenistöstä. On tärkeää, että seniorit ja senioritoiminta kytkeytyy saumattomasti seuran kokonaistoimintaan.
Tämä osallistuminen on jaettu kolmeen alalohkoon:
2.1. Osallistuminen sekä KarG ry:n että Kontiolahti Golf Oy:n hallitustyöskentelyyn mahdollisuuksien mukaan
2.2. Yhteistyö mahdollisuuksien mukaan eri toimikuntien kanssa: kenttä-, kilpailu-, nais- ja klubitoimikunta
2.3. Kenttävalvonnan hoitaminen
Senioritoimintakunta tulee aktiivisesti esittämään osaavia ja jäsenistöä hyvin edustavia henkilöitä ehdolle eri
hallintoelimiin. Vaikka valituksi tulevat henkilöt edustavatkin koko jäsenkuntaa, on eduksi että heillä on myös
kokemusta ja näkemystä seuran eri jäsenryhmien odotuksista ja tarpeista. Toimikuntien välinen yhteistyö nähdään
erittäin tärkeänä ja sen vahvistamiseen tullaan kiinnittämään huomiota. Kenttävalvonnasta tehdään erillinen sopimus
oy:n kanssa ja se hoidetaan vapaaehtoisvoimin.

3.

KARG:N SENIORITOIMINTA OSANA SUOMALAISTA GOLFKENTTÄÄ: vahvistetaan KarG:n tunnettuuden ja
arvostuksen lisääntymistä koko Suomessa senioritoiminnan eri elementtien kautta sekä lisätään yhteistyötä
muiden seurojen kanssa

Senioritoimikunta näkee osallistumis(n)en alueelliseen ja valtakunnalliseen senioritoimintaan toimintalohkona, jossa
on paljon lisäpotentiaalia ja jota tulee vahvistaa. Tätä toimintaa tarkastellaan kolmen alalohkon kautta:
3.1. Osallistuminen Suomen Golfseniorit ry:n toimintaan
3.2. Osallistuminen muiden seurojen tai muiden seurojen kanssa yhteistyössä järjestettäviin tapahtumiin ja kilpailuihin
3.3. Seniorien valtakunnallisten ja erityisryhmien kilpailujen ja tapahtumien hakeminen KarG:lle
Näiden tavoitteiden toteuttaminen vaatii aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Senioritoimikunta tukee osaltaan
Kontiolahti Golf Oy:n ja SGS:n välisen, viime vuonna solmitun, seniorien pelioikeutta koskevan sopimuksen
täysimääräistä hyväksikäyttöä mm. tekemällä tätä mahdollisuutta tunnetuksi omaa kontaktiverkostoaan hyödyntäen.
Toimikunta on aktiivinen muiden seurojen suuntaan sekä hakee soveltuvia kilpailuja Kontioniemeen. Kaikella tällä
pyritään lisäämään KarG yhteisön tunnettuutta ja vetovoimaisuutta, mikä puolestaan lisäisi vieraspelaajien määrää ja

toisi lisätuloja kaikille toimijoille. Kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä ja anomisessa yhteistyö seuran muiden
toimikuntien ja johdon kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

STRATEGIAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA JA MITTARIT
Vuosittaiset toteuttamissuunnitelmat ja mittarit ovat kunkin vuoden päivitetyn strategian liitteenä.

Strategian toteuttamissuunnitelma 2018
Tavoitteet 2017–2026

Toimenpiteet 2018

Määrä/menetelmä

1. JÄSENTOIMINTA: tuetaan seniori-ikäisten golffareiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia tukemalla heidän
golfharrastustaan ja siihen liittyvää sosiaalista toimintaa
1.1. Aktiivinen
kilpailutoiminta

1.1.1.
1.1.2.

Kuukausikilpailut
SGS Aluetour, M50/60/65/70, N50/65

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

1.2. Talvihalli

1.3. Opetus- ja valmennus

1.4. Pelimatkat

1.5. Erilaiset tapahtumat

1.6. Tiedotustoiminta

Lakka Cup
Seniorimestaruuskilpailu
Seuran mestaruuskilpailut
Klubimestaruuskilpailut
PK seniorimestaruus
SGS Pohjoinen SCR-tour
M50/60/70
1.1.9. SSS Tour, 50+
(M50-54 valkoinen tee)
1.1.10. Kauden päätöskilpailu
1.2.1. Senioriaamut hallilla
1.2.2. Puttikisat hallilla

1.3.1. Pienet opetustuokiot halliaamuina
1.3.2. Osallistuminen aikuisvalmennukseen
1.3.3. Sääntökoulutus/tuomarikoe
1.3.4. Golfin johdantokurssi, Joensuun
seudun kansalaisopisto
( Golf 55+ terveysliikuntahanke)
1.4.1. Viron pelimatka
1.4.2. Syksyn pelimatka
1.4.3. PK seniorimestaruus
1.4.4. Aluetour matkat
1.4.5. SGS kesäpäivät
1.5.1. Kauden avajaistapahtuma
1.5.2. Seniorit suviyössä -tapahtuma
1.5.3. Lähipelitestit Pilkossa
1.5.4. Ladies Lunch & Golf
1.6.1. Kilpailuilmoitukset
1.6.2. Tapahtumailmoitukset
1.6.3. Raportit/jutut edellisistä
1.6.4. Toimikunnan suunnitelmista ja
päätöksistä tiedottaminen senioreille

5 kilpailua
3 osakilpailua +
loppukilpailu
1 kilpailu
1 kilpailu
1 kilpailu
1 kilpailu
3 osakilpailua
7 osakilpailua + ns.
jäähdyttelykisa
1 kilpailu

KarG, ReG, TGS
+EPG
Seuran järjestämä
Seuran järjestämä
Seuran järjestämä
PG:n järjestämä
Oulu, Paltamo,
Tahko
Eri kentillä

3 kertaa/kevät
2018

1 krt
2 kurssia a’ 4 krt

1 kerta
1 kerta
1 kerta
2 kertaa
1 kerta

Seuran järjestämä
Seuran järjestämä
Seuran järjestää
Toimikunta, seura,
vapaaopisto, SGS
Pekka Soila
Pielisgolf
ReG, TGS
KGOLF

1 kerta
1 kerta
2 kertaa
1 kerta
Seuran netti
Seuran netti
Seuran netti
Seuran netti &
email

1.6.5. Toimikunnan suunnitelmista ja
päätöksistä tiedottaminen ry:lle ja oy:lle
1.6.6. Kilpailutulokset lehtiin
1.6.7. Juttu/juttuja lehtiin eri aiheista

1.7. Yhteistyötahot

2.

1.7.1. Sisäiset yhteistyötahot: muut
toimikunnat, hallitukset, toimihenkilöt
1.7.2. Ravintola

1.7.3.
1.7.4.

Pro shop
Tukijat/sponsorit

1.7.5.

SGS

Tiedottaja
Tiedottaja &
toimittajat
aktiivinen
osallistuminen
tarjoilut/kilpailut,
tapahtumat,
kokoukset
palkintoja
palkintoja/muuta
tukea
Aluetour
1 golfin
johdantokurssi, 4
kokoontumista

1.7.6.

Muut golfseurat

1.7.7.

Vapaaopisto

seurojen
aluevastaavien
kokous
PK sen.mestaruus
1 golfin
johdantokurssi

Tukijaluettelo
toimikunnan
nettisivuille
1 osakilpailu/KarG
yhteistyössä
toimikunta,
Vapaaopisto, SGS
ja seura
KarG

Pielisgolf
kts. yllä

SENIORITOIMINTA OSANA KARG GOLFYHTEISÖÄ: tuetaan koko KarG golfyhteisön toiminnan kehittymistä
osallistumalla sen eri toimintoihin

2.1. Osallistuminen
mahdollisuuksien
mukaan KarG Ry:n ja
Kontiolahti Golf Oy:n
hallitustyöskentelyyn
2.2. Yhteistyö eri
toimikuntien kanssa:
kenttä-, kilpailu-, nais- ja
klubitoimikunta
2.3. Kenttävalvonta

3.

Seuran netti

Aktiivinen seniorijäsenten
asioiden esiintuonti,
valmistelu ja mahdollinen
osallistuminen
päätöksentekoon
Edustus klubitoimikunnassa; yhteistyötä
kaikkien muiden toimikuntien kanssa, mm.
kenttävalvonta kenttätoimikunnan kanssa ja
”pelikaverit” toiminta klubitoimikunnan kanssa
Kts. yllä

n. 5 vk

Vapaaehtoisvoimin

KARG:N SENIORITOIMINTA OSANA SUOMALAISTA GOLFKENTTÄÄ: vahvistetaan KarG:n tunnettuuden ja
arvostuksen lisääntymistä koko Suomessa senioritoiminnan eri elementtien kautta sekä lisätään yhteistyötä
muiden seurojen kanssa

3.1. Osallistuminen SGS:n
toimintaan

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Aluetour
Pohjoinen SCR-tour
Osallistuminen kesäpäiville 2018

3.1.4.
3.1.5.

Seurojen Aluetour vastaavien
kokous 2018
Kesäpäivät 2019

3.2. Muiden seurojen tai
yhteisesti järjestetyt
kilpailut

3.2.1.

PK seniorimestaruus

3.3. Valtakunnallisten ja/tai
erillisryhmien
kilpailujen saanti
KarG:lle

3.3.1.
3.3.2.

SGS/M60 SM
SGS:n Kesäpäivät 2019

haetaan
Pielisgolf

haetaan
osallistutaan

TOIMINNAN MITTARIT 2018
Oma toiminta; osallistujat
Osallistujat/kilpailut (lähdöt)
Osallistujat/matkat (hlö)
Osallistujat/tapahtumat (hlö)

587
375
70
142

Muiden järjestämä toiminta; osallistujat
Osallistujat/Aluetour (lähdöt)
Osallistujat/SSS Tour (lähdöt)
Osallistujat/Pohjois-Suomi Tour (lähdöt)
Osallistujat/SGS kesäpäivät
Osallistujat/PK seniorimestaruus

165
60
40
20
25
20

Tiedottaminen; määrällinen
# kilpailukutsut
# tulosraportit
# tapahtumatiedotteet
# muut tiedotteet

59
22
22
5
10

Kilpailumenestyminen
Aluetour
# osakilpailuissa palkinnoille
# loppukilpailuun pääsee (suoraan/varalle)
# loppukilpailussa palkinnoille
Pohjoinen-Suomi Tour loppukilpailuun osallistuu, hlö
SSS Tour
# osakilpailuissa paria palkinnoille (6 osakilpailua)
# kokonaiskisassa paria palkinnoille
Taloudellinen tulos

15
6/7
1
1
4
1
-

630,00

