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MASTER GOLF CLUB RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2021
1. Toiminta-ajatus
Master Golf Club ry:n tarkoituksena on edistää golfin ja liikunnan harrastamista.
Yhdistyksen tehtävänä on jalkauttaa Master Golf Club ry:n ja Master Golf Course Oy:n
yhteistä vuodelle 2025 ulottuvaa strategiaa edistämällä erityisesti jäsenistön yhteisöllisyyttä.
2. Organisaatio ja jäsenet
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään sääntöjen mukaisesti keväällä ja
syksyllä.
Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, kapteeni sekä
kilpailutoimikunnan, junioritoimikunnan, naistoimikunnan ja senioritoimikunnan
puheenjohtajat.
Johtokunnan jäsenet (2020, tarkennetaan syyskokouksen valintojen perusteella)
Mikko Eskelinen, pj
Julia Kettinen
Juha Lilja
Antti Ojala, kapteeni
Tuula Sutinen
Timo Viljamaa
Master Golf Club ry:n toiminnanjohtaja on Jaakko Tuominen ja sihteeri Mirja Hellström.
Johtokunta kokoontuu tarvittaessa.
Johtokunnan tehtävänä on koordinoida toimikuntien kautta toteutettavaa seuratoimintaa.
Yhdistyksen puheenjohtaja edustaa Master Golf Club ry:tä Golfliiton kokouksissa.
Toimikunnat
Master Golf Club ry:n toiminnan käytännön toteutuksesta vastaavat kapteeni/sääntö- ja
tasoitustoimikunta, kilpailutoimikunta, junioritoimikunta, naistoimikunta/klubitoimikunta ja
senioritoimikunta yhdessä toimikuntien jäsenten, yhdistyksen ja Master Golf Course Oy:n
henkilöstön kanssa.
Yhdistyksen jäsenet
Master Golf Club ry:n jäsenmäärä on 1710 (lokakuu 2020).
Vuonna 2021 jäsenkortti on sähköisessä muodossa eBirdie-sovelluksessa.

3. Toiminta 2021
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Vuonna 2021 yhdistyksen toiminnan tavoitteena on jäsenistön yhteisöllisyyden vahvistaminen
ja pelitaitojen kehittäminen sekä laadukkaan, ympärivuotisen toiminnan tarjoaminen
erityisesti Master Golf Club ry:n juniorijäsenille.
Kilpailuista, tapahtumista ja muusta toiminnasta tiedotetaan jäsenistölle Master Golfin
kotisivuilla, sähköisesti lähetettävissä uutiskirjeissä, Facebook-sivuilla, eBirdie-sovelluksessa
sekä caddiemasterin ilmoitustauluilla.
Junioritoimikunta
Junioritoimikunnan tavoitteena on tarjota Master Golfin juniorijäsenille laadukasta,
ympärivuotista toimintaa ikäluokissa 5-21 vuotta.
Junioreiden harjoitustoiminta kaudella 2020-2021 toteutetaan Master Golfin oman
Junioripolun mukaisesti; ympärivuotinen harjoitteluohjelma koostuu golf-, fysiikka- ja
mentaaliharjoittelusta.
LIITE 1: Junioritoimikunnan toimintasuunnitelma
Kapteeni / sääntö- ja tasoitustoimikunta
Kapteeni edesauttaa toiminnallaan ja esimerkillään seurahenkeä, yhteenkuuluvuutta ja
viihtyvyyttä.
Kapteeni toimii myös sääntö- ja tasoitustoimikunnan puheenjohtajana. Kapteenin vastuulla
on edistää golfin sääntöjen ja hyvän golfkäytöksen noudattamista Master Golfissa.
Vuonna 2021 osallistutaan Men Only -kisaan, sekä järjestetään koko jäsenistölle tarkoitettu
sääntöilta ja edustuspelaajille yhteistilaisuus kauden alussa.
LIITE 2: Kapteenin / Sääntö- ja tasoitustoimikunnan toimintasuunnitelma
Kilpailutoimikunta
Kilpailutoimikunta vastaa seuran kilpailutoiminnasta. Toimikunta suunnittelee ja toteuttaa
kilpailut yhdessä toimiston kanssa. Toimikunta päättää kilpailumääräyksistä.
Viikkokilpailut pelataan vuonna 2021 aikaisempien vuosien tapaan keskiviikkoisin.
Kaudella 2021 seuran kaikki reikäpelimestaruudet pelataan tietyn aikataulun mukaisesti
kesän aikana. Seuran lyöntipelimestaruudesta kilpaillaan elokuun ensimmäisenä
viikonloppuna
LIITE 3: Kilpailutoimikunnan toimintasuunnitelma
LIITE 6: Alustava Kilpailukalenteri 2021
Klubitoimikunta / Naistoimikunta
Klubitoimikunnan tehtävänä on järjestää seuran kaikille jäsenille tarkoitettuja tapahtumia
ja kilpailuja. Tavoitteena on, että seuran jäsenet tuntevat olevansa ”masterilaisia” ja kokevat
klubin ilmapiirin iloiseksi ja rennoksi.
Huhtikuussa järjestettävän perinteisen avajaiskisan pelimuotona vuonna 2021 on
pariscramble, heinäkuussa WAU-kisa ja elokuussa Perhemalja.
LIITE 4: Klubitoimikunnan toimintasuunnitelma

Naistoimikunnan tehtävänä on järjestää tapahtumia ja kilpailuja seuran naisille ja heidän
vierailleen.
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Vuonna 2021 Naistoimikunta järjestää useita naisille suunnattuja tapahtumia. Huhtikuussa
järjestetään Kapteenskan Kuoharit ja toukokuussa Naisten startti, kesäkuussa Naisten
parikisa, elokuussa naisten avoin kisa ja touko-/kesä-/syyskuussa Naisten pikakisa.
Kauden aikana osallistutaan myös neljän seuran Interclub-kilpailuun.
Naistoimikunta järjestää yhdessä pron kanssa myös ohjattua harjoittelua seuran naisjäsenille
sekä järjestää naisten pelimatkan jollekin lähikentälle.
LIITE 4: Naistoimikunnan toimintasuunnitelma
Senioritoimikunta
Senioritoiminnan painopiste on kilpailujen järjestäminen Master Golfin seniorijäsenille.
Tavoitteena on edistää sosiaalista kanssakäymistä ja senioreiden hyvinvointia lisäämällä
golfliikuntaa sekä aktivoimalla golfharjoittelua ja muuta kuntoilua.
Vuonna 2021 järjestetään Senioreiden avauskilpailu toukokuussa, viisi kuukausikilpailua
maanantaisin (touko-syyskuu) ja osallistutaan 10-12 henkisin joukkuein vieraskentillä
pelattaviin seuraotteluihin.
Vuonna 2021 järjestetään pelimatka kotimaahan.
Tammikuussa käynnistetään talviharjoitteluryhmät Season Golfissa.
LIITE 5: Senioritoimikunnan toimintasuunnitelma
Kilpailukalenteri 2021
Johtokunnan tehtävänä on laatia seuraavan vuoden kilpailukalenteri yhdessä Master Golfin
toimiston kanssa.
LIITE 6: Alustava Kilpailukalenteri 2021
4. Talous

Seuran tuotot muodostuvat jäsenmaksuista sekä toimintatuotoista. Periaatteena on, että
yhdistys kattaa toimintansa saamillaan tuotoilla eikä tavoittele voittoa.
Budjetti perustuu jäsenmaksuun (aikuiset 90 euroa ja juniorit 40 euroa). Myöskään ensi
vuonna ei peritä liittymismaksua.
Suurin seuran kuluerä on jäsenmaksut Suomen Golfliitolle, noin 44 800 euroa. Kauden 2021
budjetti perustuu nollatulokseen.
LIITE 7: Talousarvio
Johtokunta
28.9.2020

JUNIORITOIMIKUNTA

LIITE 1
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Vuosikello kuvaa Master Golfin Junioritoimikunnan toimintasuunnitelmaa kaudelle 2020-2021.
Toiminnan tavoitteena on tarjota Master Golfin juniorijäsenille laadukasta, ympärivuotista toimintaa
ikäluokissa 4-21 vuotta. Harjoitus ja valmennustoimintamme perustuu Master Golfin omaan
Junioripolkuun, jolla takaamme juniorijäsenille edellytykset perusgolftaitojen hankkimiseen ja golfin
hauskaksi harrastukseksi tekemiseen sekä kilpailukykyiset valmennukselliset puitteet alle 21-vuotiaille
kilpagolfareille junioreiden kansalliselle huipputasolle nousemista varten. Junioripolku on päivitetty
vuonna 2020.
JUNIORITOIMIKUNNAN VUOSIKELLO 2020-2021

Organisaatio
Junioritoimikunta/ syyskuussa 2020;
Julia Kettinen (puheenjohtaja, pro), Mikko Eskelinen ja Stenna Westerlund (pro). Puheenjohtaja vastaa
seuran johtokunnan jäsenenä junioritoiminnasta ja sen kehittämisestä. Prot vastaavat
juniorivalmennuksesta yhdessä muiden valmentajien sekä ohjaajien kanssa.
Visio
Haluamme luoda junioreille turvallisen oppimisympäristön ja myönteisen ilmapiirin Master Golfin
junioriharjoituksissa ja pyrimme siihen, että juniorista on kiva tulla harjoituksiin. Junioreille haluamme
onnistumisen kokemuksia ja kehittymisen tunteita, mitä saavutetaan, kun on luotu hyvin suunnitellut
harjoitukset sekä sopivat tavoitteet jokaiselle pelaajalle iästä ja taitotasosta riippumatta.
Tuemme junioreita kokonaisvaltaisesti yksilön tarpeet ja eri herkkyyskaudet huomioiden, ja tiedostamme,
että jokainen juniori kehittyy omalla yksilöllisellä tahdillaan. Isoimpia tavoitteitamme
junioritoiminnassamme on golftaitojen opettamisen lisäksi opettaa junioreita itse oivaltamaan asioita
elämän polulla ja löytämään liikunnan ilon. Toiveemme on, että kaikki juniorit jatkaisivat liikunnan ja
golfin harrastamista koko elämän.
Junioreiden harjoitustoiminta kaudella 2020-2021
Junioreiden harjoitustoiminta kaudella 2020-2021 toteutetaan Master Golfin oman Junioripolun
mukaisesti. Junioripolun mukaisesti ympärivuotinen harjoitteluohjelma koostuu golf-, fysiikka- ja
mentaaliharjoittelusta. Valmennuksessa otetaan huomioon junioreiden eri ikä- ja herkkyyskaudet sekä
tuetaan kunkin juniorin motorisia herkkyysvaiheita, henkistä kypsymistä, sosiaalisuutta ja mallioppimista.
Kilpailullisia tavoitteita asetetaan junioreille Suomen Golfliiton visioiden mukaisesti.
Harjoituskaudella valmennuksesta vastaavat Stenna Westerlund ja Julia Kettinen (Golf). Fysiikka- ja
mentaalivalmennus toteutetaan yhteistyössä ulkopuolisten valmentajien kanssa. Lisäksi talvi- ja
kesäharjoittelukaudella harjoituksissa auttavat koulutetut golfohjaajat.
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Viestintä & Tapahtumat
Junioritoimikunta käyttää viestintään Nimenhuuto–palvelua, jonka kautta tapahtuu kaikki
harjoitustoimintaan liittyvä viestintä muun muassa harjoituksiin ilmoittautuminen. Lisäksi
Junioritoimikunta käyttää avoimeen viestintään Master Golfin nettisivuja, jossa kerrotaan yleisellä tasolla
Junioritoiminnasta, harjoitusmahdollisuuksista sekä ajankohtaisista asioista. Lisäksi jäsenistölle
tiedotetaan junioritoiminnasta ”Junnu Extran”- muodossa 2-4 krt vuodessa.
Kaudella 2020-2021 Junioritoimikunta järjestää avoimia harjoituksia Season Golfissa, jolloin Master Golfin
jäsenten lapsilla sekä lapsenlapsilla on mahdollisuus tulla kokeilemaan ohjattua harjoitustoimintaa
PÄIVITETTY JUNIORIPOLKU

JUNIORIPOLUN SISÄLTÖ

LIITE 2
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KAPTEENI / SÄÄNTÖ- JA TASOITUSTOIMIKUNTA
Jäsenet (tarkennetaan syyskokouksen valintojen perusteella)
• Antti Ojala, kapteeni
Kapteenin tehtävät
Kapteeni edesauttaa toiminnallaan ja esimerkillään seurahenkeä, yhteenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä.
Kapteeni toimii myös sääntö- ja tasoitustoimikunnan puheenjohtajana. Kapteenin vastuulla on edistää
golfin sääntöjen ja hyvän golfkäytöksen noudattamista Master Golfissa.
Kapteenilla on velvollisuus puuttua kaikkiin sääntö- ja etikettirikkeisiin omalla kentällään ja oman seuran
jäsenten rikkeisiin muiden seurojen kentillä. Kapteeni voi rikkeen tapahduttua annetun toimivallan
puitteissa:
• neuvoa ja opastaa pelaajaa
• tarvittaessa tarkistaa pelaajan tasoituksen oikeellisuuden
• antaa huomautuksen
• ehdottaa johtokunnalle määräaikaisen peli-, oleskelu- tai kilpailukiellon antamista
• ehdottaa johtokunnalle jäsenen erottamista seuran jäsenyydestä.
Sääntö- ja tasoitustoimikunta vastaa yhdessä kenttätoimikunnan kanssa kentän rajoista ja muista
merkinnöistä sekä kentän Course Rating- ja Slope-määräyksistä.
Sääntö- ja tasoitustoimikunta ylläpitää kenttien paikallissääntöjä yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa.
Toiminta 2021
1) Men Only kilpailuja jatketaan kaudella 2021.
Kilpailut pelataan 8-henkisin joukkuein Pickalassa, Sarfvikissa, Nordcenterissä ja Masterissa (Lohja
vetäytyi vuoden 2020 kisoista, mutta on tulossa takaisin 2021?). Kilpailu on suunnattu ensisijaisesti
tasoituksella (HCP) 4.5-20 pelaaville miehille. Tavoitteena aktivoida lisää uusia pelaajia ryhmään.
2) Kilpa- ja aktiivipelaajien toiminnan kehittäminen.
Kaudella 2020 alkanutta ja Master Academyn vetämää Masterin kilpapelaajille suunnattua opetus- ja
peliharjoittelua jatketaan myös kaudella 2021. Harjoitusryhmien ja toiminnan kehittäminen yhdessä
Master Academyn opettajien kanssa.
Kilparyhmien ulkopuolella olevia aktiivipelaajia, eli pelaajia, jotka eivät kilpaile SGL:n sarjoissa,
edesautetaan ja rohkaistaan osallistumaan Masterin Akatemian tarjoamiin ’pelurin polun’
harjoitteluryhmiin ja ideologioihin.
3) Edustuspelaajien kulut Master Golf Club ry:n johtokunnan vuodelle 2020 laatimien
kriteerien mukaisesti
Fokus pidetään (i) SM-tason yksilö- ja joukkuekilpailujen osallistumiskuluihin, (ii) edustuspelaajien rangepoletti maksuihin.
4) Säännöt ja etiketti
Kauden alussa järjestetään tapaaminen, jossa kerrataan sääntöjä ja uuden tasoitusjärjestelmän tuomia
muutoksia ja kysymyksiä. Tapaamisen toisena keskustelun aiheena on toimiminen golfkentällä, mukaan
lukien mm. (i) turvallisuus, (ii) pelaamisen sujuvuus ja toisten huomioiminen, sekä (iii) kentän kunnosta
huolehtiminen.
Kauden alussa järjestetään infotilaisuus edustuspelaajien harjoitus- ja kilpailumahdollisuuksista sekä
aktiivipelaajien harjoitusmahdollisuuksista Master Academyn tarjoamia ’pelaajan polkuja’ hyödyntäen.
Lisäksi selvitetään jäsenistön halukkuutta golfin tuomari- ja sääntökoulutukseen, joka järjestetään tarpeen
mukaan alkukaudesta 2021.

LIITE 3
KILPAILUTOIMIKUNTA
Jäsenet (tarkennetaan syyskokouksen valintojen perusteella)
• Juha Lilja, pj
• Matti Kangaspunta, Matti Reini
Kilpailutoimikunta vastaa seuran kilpailutoiminnasta. Toimikunta suunnittelee ja toteuttaa kilpailut
yhdessä golftoimiston kanssa. Toimikunta päättää kilpailumääräyksistä.
Kilpailutoimikunnan tehtävät
•
•
•
•
•

Laatii yhdessä golftoimiston ja muiden toimikuntien kanssa seuran vuotuisen kilpailukalenterin,
jonka seuran johtokunta käsittelee ja hyväksyy.
Laatii seuran kilpailujen säännöt ja määräykset.
Nimeää kilpailujen johtajat ja organisaatiot.
Laatii ohjeita palkinnoista, jotka noudattavat SGL:n ilmoittamia amatöörisääntöjä.
Laatii ohjeet tehtävänjaosta kilpailunjohtajan/golftoimiston välillä yhdessä golftoimiston kanssa.

Toiminta 2021
Viikkokilpailut pelataan aikaisempien vuosien tapaan keskiviikkoisin myös vuonna 2021.
Kaudella 2021 sekä reikäpelit että parireikäpelit pelataan tietyn aikataulun mukaisesti.
SM Lyöntipelikilpailu pelataan Masterilla ke-la 14.-17.7.2021
Seuran lyöntipelimestaruudesta kilpaillaan pe-su 30.7.-1.8.2021.
Muut kilpailut vahvistetaan myöhemmin.
LIITE 4
KLUBITOIMIKUNTA / NAISTOIMIKUNTA
Jäsenet (tarkennetaan syyskokouksen valintojen perusteella)
• Tuula Sutinen, pj
• Anu Keinänen, Carita Kenias, Liisa Pättiniemi-Fagerström, Päivi Matikainen, Tiina Valjakka
(toimikuntaa täydennetään tarvittaessa uusilla jäsenillä).
KLUBITOIMIKUNTA
Tavoitteet
• Klubilla on iloinen ja rento ilmapiiri
• Jäsenet kokevat olevansa ”masterilaisia”
• Jäsenet kokevat olevansa tervetulleita klubille ja klubin tapahtumiin
Tehtävät
• Kaikille seuran jäsenille tarkoitettujen sisäisten tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen.
Toiminta 2021
Huhtikuu
Heinäkuu
Elokuu

Avajaiskisa
WAU! -kisa
Perhemalja
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NAISTOIMIKUNTA
TAVOITTEET
• Seuran naisilla on helppo ja matala kynnys osallistua tapahtumiin ja kilpailuihin
• Naiset tutustuvat toisiinsa ja löytävät pelikavereita
• Iloinen ja mukava pelitunnelma
• Toiminta on näkyvää ja viestintä aktiivista
TEHTÄVÄT
• Tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen seuran naisille ja heidän vierailleen
• Naisten avoimen kisan järjestäminen
TOIMINTA 2021
Huhtikuu pp.04.

Kapteenskan Kuoharit, (yhteistyötä kauneushoitola Aila Airon kanssa
ykkösvaihtoehto, muukin yhteistyökumppani mahdollinen)

Toukokuu

Su 16.05.

Naisten Startti – Villit kortit, Forest
Interclub, Tali
Naisten pikakisa, kaksi mailaa ja putteri, peräkkäislähdöt, klo 18, Master

Kesäkuu

Ti 18.05.
To
20.05.
To 10.6.
La 12.06.

Lady Captain´s Invitational, avoin kisa, scramble, Forest

Ti 15.06.
Ti 13.07
Ti 10.08.
Su 15.08.

Interclub, Master, Forest
Interclub, Sarfvik
Interclub, EGS
Naisten avoin kisa (tavoitteena jatkaa yhteistyötä Sensain kanssa,
vahvistuu myöhemmin), Master

pp.08.

Vierailu lähikentälle, sovittava kesä tai heinäkuussa, esim Hirsala

To
02.09.

Naisten pikakisa (peräkkäislähdöt), klo 18, Master

Heinäkuu
Elokuu

Syyskuu

Naisten pikakisa, (peräkkäislähdöt, 1-7 väylää), klo 18, Master

Koko kausi: Eclectic, kaikille masterilaisille yhteinen, kuten uutuutena Lähipeli viikkokisa kaikille
maanantaisin (tarkennettava keväällä)
Touko – Kesä ja Elokuu: Naisten treenitreffit, maanantai-iltaisin. Kesäkuussa tarvittaessa lisäpäivä
keskiviikkoisin. Pro Julia.
Lisäksi:
• ”kummitoiminta” – uusille naisjäsenille viesti kauden alussa, jossa kerrotaan naistoimikunnasta ja
mahdollisuudesta pelata naistoimikunnan jäsenen kanssa ja samalla voimme kertoa naisten
tapahtumista ja tutustuttaa muihin naisiin.
• Liisa koordinoinut naisten Finnish Senior tourin kilpailujen kokoonpanoja.
• Vierailut Masteriin, ladykapteenipäivillä verkostoituminen helppoa ja voi sopia vierailuja meille tai
meidän vierailuja muille kentille.
VIESTINTÄ
• Tapahtumatiedot ja -uutiset tuodaan selkeästi esille Naistoimikunnan sivuilla Master Golfin
internet-sivustolla
• Toiminnasta tiedotetaan mm. Ladykapteenin kirjeissä, Masterin yleisissä uutiskirjeissä, Facebooksivuilla ja e-Birdiessä sekä klubin ilmoitustauluilla.

SENIORITOIMIKUNTA

LIITE 5
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Jäsenet (tarkennetaan syyskokouksen valintojen jälkeen)
• Timo Viljamaa, pj
• Matti Kokkala, Olli-Pekka Poutanen, Kirsti Riikonen, Lasse Wikström
Senioritoimikunnan tehtävät
Senioritoiminnan painopiste on kilpailujen järjestäminen Master Golfin seniorijäsenille. Toimikunta pyrkii
edistämään pelaajien viihtymistä ja kehittämään heidän pelitaitojaan. Senioritoiminnan tavoitteena on
myös lisätä sosiaalista kanssakäymistä golfkilpailujen yhteydessä sekä edistää senioreiden hyvinvointia
lisäämällä golfliikuntaa sekä aktivoimalla golfharjoittelua ja muuta kuntoilua.
Master Golfin senioritoiminnassa painotetaan toimintaa eri muodoissa erityisesti ”ei työssä käyville”- ja
eläkeläisjäsenille kuitenkaan unohtamatta täysin nuorempaa seniorijäsenistöä niin kilpailu-, harjoittelukuin muussakin toiminnassa kunkin ajankäytön suomien mahdollisuuksien mukaan.
Toiminnan painopiste tulee edelleen olemaan kilpailujen järjestäminen Master Golfin seniorijäsenille.
Lisäksi toimikunta pyrkii edistämään pelaajien viihtymistä ja kehittämään heidän pelitaitojaan.
Senioritoiminnan tavoitteena on myös lisätä sosiaalista kanssakäymistä pelaamisen eri muotojen
yhteydessä niin seuran sisällä kuin naapuriyhteisöjen kesken. Toiminnassa pyritään edistämään seniorien
hyvinvointia lisäämällä golfliikuntaa sekä aktivoimalla golfharjoittelua ja muuta kuntoilua.
Toiminta 2021
Yleistä:
Senioritoimikunnan kokoonpano vuonna 2021 on Matti Kokkala (?) puheenjohtajana sekä jäseninä
(tarkennetaan syyskokouksen 2020 valintojen jälkeen) Olli-Pekka Poutanen, Kirsti Riikonen, Lasse
Wikström ja Timo Viljamaa.
Master Golfin senioritoiminnassa painotetaan toimintaa eri muodossa erityisesti ”ei työssä käyville”- ja
eläkeläisjäsenille kuitenkaan unohtamatta täysin nuorempaa seniorijäsenistöä niin kilpailu-, harjoittelukuin muussakin toiminnassa kunkin ajankäytön suomien mahdollisuuksien mukaan.
Toiminnan painopiste tulee edelleen olemaan kilpailujen järjestäminen eri muodoissa Master Golfin
seniorijäsenille. Lisäksi toimikunta pyrkii edistämään pelaajien viihtymistä ja kehittämään heidän
pelitaitojaan. Senioritoiminnan tavoitteena on myös lisätä sosiaalista kanssakäymistä pelaamisen eri
muotojen yhteydessä niin seuran sisällä kuin naapuriyhteisöjen kesken. Toiminnassa pyritään edistämään
seniorien hyvinvointia lisäämällä golfliikuntaa sekä aktivoimalla golfharjoittelua ja muuta kuntoilua.
Seniorien kilpailutoiminta koostuu vuonna 2021 seuraavista kisoista:
•
•
•
•
•
•
•
•

Perinteinen kauden avauskilpailu eli Lippukilpailu pidetään heti keväällä kenttien avauduttua pelikuntoon
Seniorien kuukausikilpailuja järjestetään kuukausittain touko-/syyskuussa yhteensä viisi kappaletta
vuorotellen Forest- ja Master-kentällä vapaavalintaisilta teepaikoilta.
Two Lakes Senior Ryder Cup pelataan joukkuekisana Kytäjä Golfia vastaan peräkkäisinä viikkoina
isäntäkentillä reikäpelinä. Joukkueen koko on vuoden 2020 kisan mukaan 10 pelaajaa, jota voidaan
yhteisellä päätöksellä kasvattaa riippuen yleisestä kiinnostuksesta kisaan.
Perinteisiä neliseurakisoja 8-12 hengen joukkuein järjestetään entisten vastustajien kanssa yhteensä
kolme kappaletta, jotka kaikki ovat vieraskentillä.
UAS reikäpelicup pelataan lohkossa XX, jossa pelaavat xx, yy ja Master Golf. Kotipelejä pyritään
saamaan vuonna 2021 kaksi kolmesta kisasta.
Tasoituksellinen reikäpelikisa vapaavalintaisilta teepaikoilta kaaviomuotoisena noin 3-4 viikon
siirtymäsäännöin riippuen pelaajien lukumäärästä.
Tasoituksellinen parireikäpelikisa vapaavalintaisilla teepaikoilla kaaviomuotoisena noin 3-4 viikon
siirtymäsäännöin riippuen pelaajaparien lukumäärästä
Koko kauden kestävä Eclectic-kisaa jatketaan yhdessä Naistoimikunnan (jos osallistuvat) kanssa;
miehet teeltä Master 54 / Forest 55 ja naiset Master 49 / Forest 47. Selvitetään voidaanko tuloslaskenta
hoitaa digitaalisesti pelaajan toimesta caddiemasterin tuloskorttikirjausten sijasta.

10
•
•
•
•

Viikonlopun aikana järjestettävä tasoituksellinen reikäpelikisa, jossa pelattavien reikien määrä on 9
kappaletta ja tasatulos ratkaistaan Tiebrakella ”Lähimmäksi lippua”-kisana viimeksi pelatun väylän 100
metrin merkistä. Ko. kisa peruttiin vuonna 2020 koronan vuoksi.
Esitetään kilpailutoimikunnalle, että viikkokisoihin lisätään oma seniorien HCP-sarja
vapaavalinnaiselta teeltä.
Lähipelikisa/-kisoja uudella lähipelialueella Pron auttaessa pelimuodon suunnittelussa
Mahdollisia muita kisoja tai matkoja lähikentille järjestetään, mikäli jäsenkunnasta tulee ehdotuksia
(esimerkiksi Shampanjaa & Mansikoita, Hattu-kisa, juhannuskisa tms)

Seniorien muu pelaaminen ja harjoittelu kaudella 2021:
•
•
•

Kesällä 2021 on tarkoitus järjestää senioreille 2-3 päivän pelimatka Gorgi Golfiin Pietarin lähelle, mikäli
viisumien saanti helpottuu nykyisestä ja koronatilanne sen sallii
Kesällä 2021 tehdään päivän yhteisretki Aulanko Hugo/Lepaa 9 reiän kentille, lounas Aulangolla
Harjoittelu Pron johdolla
➢ Talviharjoitteluun mahdollisuuksia tarjoavat Prot erillisilmoituksen mukaan seniorien pienryhmille
tammikuusta huhtikuuhun, tarkemmat tiedot GoflBoxin ryhmävalmennuskohdasta. Kurssien
määrää tullaan nostamaan, jos kurssit tulevat täyteen tai on toiveita erilaisista lisäkursseista.
➢ Seuran Prot tarjoavat lisäksi henkilökohtaista talvivalmennusta; tarkemmat tiedot löytyy
valmentajien osalta GolfBoxista.
➢ Kesäharjoittelua tullaan järjestämään em. opettajien toimesta niin yksityisopetuksena kuin
erilaisina Pron harjoitteluiltatapahtumina pienryhmissä kertakorvausta vastaan viikoittain
vaihtuvin aihein; tarkemmat tiedot keväällä 2021 Golfboxista.
➢ Uuden lähipelialueen Pron johdolla tapahtuvasta harjoittelusta viikkoperiaatteella vaihtuvin aihein
tiedotetaan jäsenistöä myöhemmin.
Seniorien muusta toiminnasta kaudella 2021:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Viestintää kehitetään ja jatketaan erityisesti FB:n kautta yleisissä jäsenasioissa kuin myös SGL:n
seniorien kilpailutoiminnan tulosten julkistamisessa.
Pyritään lisäämään FB-jäsenien lukumäärää laittamalla ”sanaa kiertämään” ystäväpiirissä ja
pelikaverien kesken.
Seuraotteluiden pelaajien valintaperusteina jatketaan vuonna 2021 omaksuttua käytäntöä, jonka
mukaan mahdollisimman monelle seniorille suodaan mahdollisuus osallistua tasosta riippumatta.
Yleisperiaatteena on, että halukkuus osallistua ilmaistaan ilmoittautumalla tapahtumaan GolfBoxin
kautta. Sen perusteella joukkueen kapteeni (senioritoimikunnan jäsen kukin vuorollaan) pyrkii
valitsemaan suunnilleen puoliksi alle ja yli 18 tasoituksen pelaajat. Jos mahdollista, sama pelaaja
osallistuu vain yhteen otteluun kauden aikana, jos tai kun halukkaita on yli tarpeen.
Suositellaan seuraotteluissa tms osallistujille pukeutumista Masterin tunnuksilla.
Suositellaan seniorien sääntöosaamisen lisäämistä osallistumalla liiton nettikursseille
https://www.lyyti.fi/reg/Suomi_Golf__koulutukset_2999. Tarjolla sääntökursseja,
seuratuomarikursseja jne.
Sääntökävelyilta/-iltoja järjestetään seuran sääntöasiantuntijoiden johdolla tarvittaessa
Seniorien kauden viimeinen kuukausikilpailu päätetään grillilounaalla.
Viikkokisojen (perinteinen tai uuden seniorien HCP) suosion kasvattamiseksi järjestetään
normaalien palkintokisojen lisäksi yllätyspalkintokisoja ilman ennakkotiedotusta.
Selvitetään ”uutta verta” senioritoimikuntaan vapaaehtoisten ”erovuoroisten” tilalle jatkuvuuden
varmistamiseksi ja uusien ideoiden saamiseksi senioritoimintaan.

Senioritoimikunta pyrkii kokoontumaan noin kahden kuukauden välein painottuen talvikaudella
toimintasuunnitelman 2021 toteutuksen suunnitteluun ja kauden loppupuolella vuoden 2022
toimintasuunnitelman kehittämiseen.
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MASTER GOLF CLUB RY:N V. 2021 ALUSTAVA
KILPAILUKALENTERI
Huhtikuu
24.4.

la

9.00 Kauden avajaiskilpailu

Toukokuu
1.5.
4.5.
5.5.
7.5.
8.5.
12.5.

pe
ti
ke
pe
la
ke

Eclectic alkaa
9.00 Senioreiden avauskisa
Viikkokilpailu
14.00 Captain´s Cup
9.00 Kevät-Scramble
Viikkokilpailu

16.5.
17.5.
19.5.
20.5.
24.5.
24.5.
24.5.
26.5.
Kesäkuu
2.6.
4.6.
9.6.
12.6.
13.6.
14.6.
16.6.
20.6.
23.6.
24.6.
30.6.
Heinäkuu
2.7.
4.7.
7.7.
12.7.
12.7.
14.7.
14.-17.7.
21.7.
28.7.
30.7.1.8.
Elokuu
4.8.
6.8.
11.8.
15.8.
16.8.

su
9.00 Naisten startti - Villit kortit
ma 9.00 Senioreiden kuukausikilpailu
ke
Viikkokilpailu
to 18.00 Naisten pikakisa
ma
Reikäpelimestaruuskilpailut alkaa
ma
Parireikäpelikilpailu I kierros alkaa
ma
Seniorien erilaiset reikäpelit alkaa
ke
Viikkokilpailu

ke
Viikkokilpailu
pe 14.00 Captain´s Cup
ke
Viikkokilpailu
la
9.00 Naisten Startti
su
9.00 OnGolf & GolfCenter Tour
ma 9.00 Senioreiden kuukausikilpailu
ke
Viikkokilpailu
su
9.00 Chervò Pariscramble Open
ke
Viikkokilpailu
to 18.00 Naisten pikakisa
ke
Viikkokilpailu

pe 14.00
su
9.00
ke
ma 9.00
ma 13.00
ke
ke-la
ke
ke

Captain´s Cup
Wau!
Viikkokilpailu
Senioreiden kuukausikilpailu
Mestarien mestari
Viikkokilpailu
SM
Viikkokilpailu
Viikkokilpailu

pe-su

Lyöntipelimestaruuskilpailut

ke
Viikkokilpailu
pe 14.00 Captain´s Cup
ke
Viikkokilpailu
su
9.30 Ladies Open
ma 9.00 Senioreiden kuukausikilpailu
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YL

Master

pariscramble

Master/Forest
Forest
Lippukilpailu
Forest
pb/scr
YL

Master
Master

YL
YL

Forest
Forest
Forest
Master
Master
Master
Master
Master

YL
YL

YL

YL

YL
YL

pariscramble
pb/scr
pb
joukkuekisa
lp hcp + pb
pb/scr

18

18
18
18
18
18
18
18
18
7

scr
greensome
pb/scr

18

Forest

pb/scr

Master
Forest
Master
Master
Forest
Forest
Master
Master
Forest

pb/scr

pb/scr

18
18
18
18
18
18
18
18
18
7
18

Master
Master
Forest
Master
Forest
Master
Master
Forest

pariscramble
pb/scr
lp hcp + scr
scr
pb/scr
scr
pb/scr
pb/scr

18
18
18
18
18
18
72
18
18

F,M

scr

Master

pb/scr

Forest
2 sarjaa Forest
Master

pariscramble
lp hcp + pb
pb/scr
pariscramble
pb/scr

pb/scr
pb
lp hcp + pb

36/54

18
18
18
18
18

12
18.8.
22.8.
25.8.
Syyskuu
1.9.
2.9.
3.9.
5.9.
6.9.
11.9.
25.9.

ke
su
ke

Viikkokilpailu
9.00 Perhemalja
Viikkokilpailu

ke
Viikkokilpailu
to 18.00 Naisten pikakisa
pe 14.00 Captain´s Cup
su
8.30 Master Golf Open
ma 9.00 Senioreiden kuukausikilpailu
Peak Performance Pariscramble
la
9.30 Open
la 10.00 Päättäjäisscramble

Master
54 Master
Forest

pb/scr
greensome
pb/scr

18
18
18

Master
Master

pb/scr

YL

Forest
Forest

lp hcp/scr
lp hcp + pb

18
7
18
18
18

YL
YL

Master
Forest

pariscramble
pariscramble

18
18

YL

MEN ONLY
Ottelut pelataan 8-henkisin joukkuein
Ottelut pelataan Lohjalla, Nordcenterissä, Pickalassa, Sarfvikissa ja Masterissa
SENIOREIDEN SEURAOTTELUT
HGK-KyG-KGC-Master
KyG-NG-EGS-Master
PGC-StLG-KuG-Master
Master-Kytäjä Two Lakes Senior Ryder Cup
INTERCLUB
Ottelut pelataan 4-henkisin joukkuein
Ottelut pelataan Talissa, Sarfvikissa, Espoossa ja Masterissa

Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Master
Kytäjä

Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu

Tali
Kytäjä
Pickala
Forest/Kytäjä

Tali
Master
Sarfvik
Espoo

Kilpailumaksut
Viikkokilpailut
5 € + perheenjäsenen greenfee
Muut kilpailut
Pelioikeuden haltijat
20 €
Perheenjäsenet
40 €
Perheenjäsenjuniorit (s. 2000-)
20 €
Junioripelioikeuden käyttäjät
10 €
Vieraspelaajat
65 €
Vierasjuniorit (s. 2000-)
35 €
Ruoka sisältyy kilpailumaksuun kaikissa muissa kilpailuissa paitsi Viikkokilpailuissa
ja parireikäpeleissä.
Peruutusmaksu kilpailuissa 20 euroa/pelaaja. (Kattaa varatun ruoan)
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MASTER GOLF CLUB ry
BUDJETTI 2021

2021

2020

127 800
11 360
0

121 500
10 280
0

18 000

18 000

157 160

149 780

44 800
5 580
3 000
2 000
4 500

43 200
5 580
2 000
1 500
3 200

23 000
6 400
11 000
9 000
30 500
9 000
8 380
-157 160
0

23 900
6 400
11 000
9 000
30 000
8 000
6 000
-149 780
0

Lähtötiedot
Jäsenmaksu, aikuinen
Jäsenmaksu, juniori
Liittymismaksu, aikuinen

2021
€
90
40
0

2020
€
90
40
0

Jäsenmäärät, arvio
Aikuiset
Juniorit

kpl
1420
284

kpl
1350
257

TUOTOT
Jäsenmaksu
* aikuinen
* juniori
Liittymismaksu
Toimikunnat
* kilpailu
* nais
* seniori
* klubi
* juniori
* kapteeni
Sekalaiset
KULUT
Golfliitto
Vuokrakulut Oy
Vuosikirja ja jäsenlehti
Koulutus- ja kehityskulut
Hallintokulut
Toimikunnat
* kilpailu
* nais
* seniori
* klubi
* juniori
* kapteeni
Muut kulut (sis. SM)
Tilikauden tulos
MASTER GOLF CLUB ry
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