HELSINGIN GOLFKLUBI R.Y.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Hallinto
Vuosi on 87. toimintavuosi. Seuran toimintaa johtaa kymmenjäseninen johtokunta. Toiminnot jaetaan toimikunnille,
joiden puheenjohtajina toimivat johtokunnan jäsenet. Toimikuntien puheenjohtajat valitsevat toimikuntiinsa
tarvitsemansa määrän jäseniä. Golfklubin toimikunnat vuonna 2019 ovat: juniori-, kenttä-, rakennus-, valmennus/kilpailu
ja tasoitus-, klubi- ja senioritoimikunta. Toimikuntien vetäjät ja yhdistyksen puheenjohtaja valitaan johtokuntaan aina
kolmivuotiseksi kaudeksi, siten että 2-3 johtokunnan jäsentä on erovuorossa vuosittain. Uudet jäsenet johtokuntaan
erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain sääntömääräisessä syyskokouksessa.
Jäsenten sosiaalista kanssakäymistä tuetaan jatkamalla käytäntöä, että jäsenen vieras maksaa alennetun green feen.
Väärinkäytösten rajoittamiseksi jäsenen on varattava ennakkoon peliaika vieraalleen ja jäsenen on oltava läsnä
maksutapahtuman yhteydessä sekä pelattava koko kierros vieraansa kanssa. Jäsen saa kutsua kerrallaan kolme vierasta
alennetulle green fee:llä samaan lähtöön itsensä kanssa.
Yhteistyö muiden kenttien kanssa
Yhteistyö Vuosaari Golf Oy:n kanssa jatkuu kaudella 2019. HGK:n jäsenen green fee Vuosaaressa on 30 €, Vuosaaren
osakkaan green fee Talissa on myös 30 €.
HGK:n jäsenillä on jäsenoikeudet Stockholms Golf Club:lla (Kevinge) heidän vieraillessaan satunnaisesti ruotsissa. HGK:n
jäsenen pitää todistaa jäsenyytensä vierailun yhteydessä esim. näyttämällä eBirdie jäsenkorttinsa matkapuhelimestaan.
Toimistosta voi myös pyytää erikseen jäsenkortin, mikäli sellaisen tarvitsee. Kevingen jäsenillä on vastaavat oikeudet Talin
kentällä.
Yhteistyösopimuksia ja/tai vaihtopäiviä lähialueiden kenttien kanssa voidaan tehdä erillisen päätöksen mukaan kauden
aikana.

Kenttä
Viheriöiden hoitoa jatketaan tavoitteena edelleen vahvistaa ruohon juuristoa, jotta se selviäisi varmemmin myös
hankalista olosuhteista. Tarvittaessa ajanvarauksesta voidaan sulkea lähtöaikoja kentänhoidolle varatuiksi.
Aamupelaamisen rajoittamista kolmena päivänä viikossa jatketaan ripeän väyläleikkuun mahdollistamiseksi. Väylien
hoitamista jatketaan säännöllisellä hiekoituksella ja täydennyskylvöillä.
Master Planin mukaiset korjaukset viheriöille 1 ja 4 tehdään kauden 2018 syksyllä. Molemmat uusitut viheriöt otetaan
käyttöön kauden 2019 alussa heti kun se on mahdollista.
Harjoitusalueet pidetään kenttää vastaavassa kunnossa. Väylän 18 mutkassa oleva harjoitusviheriö pidetään chippi- ja
bunkkeriviheriönä. Uusittu yläputtiviheriö avataan keväällä käyttöön. Rangella olevia lyöntimattoja käytetään
alkukaudesta ja satunnaisesti kesän aikana, kun nurmilyöntialue vaatii hoitotoimenpiteitä.
Kaikessa hoitotyössä painotetaan viimeistelyä.
Rakennustoiminta
Rakennusten hoitamisesta tehdään pitkän tähtäimen suunnitelma, jonka perusteella vuosittaisiin talousarvioihin tullaan
jatkossa varaamaan sopiva määrä kunnossapitorahaa. Kartanon etelän puoleinen sivu kaipaa kunnostusta ja maalausta,
työ on suunniteltu tehtäväksi keväällä 2019.
Pihasuunnitelman toteuttamista ja istutusten lisäämistä jatketaan käytettävissä olevien varojen puitteissa.
Kilpailutoiminta
Klubin kaikkien sarjojen lyöntipelimestaruuskilpailut pelataan Golfliiton suositusajankohtana. Sarjoja ovat juniorit,
aikuiset, seniorit (erisarjoja) sekä veteraanit. Erkko Trophy / Finnish Amateur Championship pelattaneen elokuun aikana.
Tarkka ajankohta toistaiseksi sopimatta. Yli 80-vuotiaiden SM-kisat pelataan Talissa heinäkuun ensimmäisellä viikolla.

Viikkokisat pelataan edellisen vuoden tavoin viikon aikana. Avoimien kisojen määrää ei lisätä. Kilpailujärjestelyjä
pyritään parantamaan entisestään. Klubin sisäiset kisat sijoitetaan kilpailukalenteriin välttäen päällekkäisyyksiä.
Toimivaa valmennus- ja kilpailujärjestelmää hoidetaan yhdessä valmentajan kanssa. Edustuspelaajat velvoitetaan
toimimaan erilaisissa kilpailunjärjestämis- ja valvontatehtävissä.
Kilpailutoimikunta tukee eri ikäluokkien SM-kilpailuissa (scr) pelaavia yhdistyksen jäseniä maksamalla SM-kisojen
kisamaksut.
Junioritoiminta
Junioritoiminta jatkuu toiminnaltaan samankaltaisena. Ympärivuotista harjoittelua tarjotaan kaikille tasoryhmille.
Valmentamisesta vastaavat HGK:n valmentajat sekä koulutetut vapaaehtoiset junnuohjaajat.
Farmilaisille järjestetään kaksi ohjattua harjoitusta viikoittain ja lisäksi peli-iltoja mahdollisuuksien mukaan. Kesäkuun
alussa järjestetään kaksi viikon mittaista golf- ja liikuntaleiriä. Tukholman golfklubia vastaan pelattava juniorimatsi
pelataan vuonna 2019 Talissa. Kilpailutoimintaa jatketaan Junnucupeilla sekä farmin avajaisille ja päättäjäisillä.
Mahdollinen edustusjoukkue jaetaan pienryhmiin junioreiden pääsääntöisesti pelaaman kansallisen tason mukaisesti.
Kausi jaetaan kesä- ja talvikauteen, joiden välillä ryhmien kokoonpanoa voidaan tarkastella. Edustusjoukkue osallistuu
ainakin nuorten joukkue SM- kilpailuun.
Vuonna 2016 aloitettua Friidut golfaa projektia jatketaan.
Klubitoiminta
Klubitoimikunnan tavoitteena on saada jäsenistö vaalimaan klubihenkeä ja osallistumaan monipuolisesti klubin
tapahtumiin ja kilpailuihin. Klubitapahtumia ja niihin liittyviä kilpailuja järjestetään periaatteella jokaiselle jotakin: naiset,
miehet, perheet, juniorit, harrastajapelaajat sekä lisäksi nuoret aikuiset pyritään aktivoimaan mukaan tapahtumiin.
Yhteistyötä toimikuntien välillä lisätään ja kilpailuja ja tapahtumia markkinoidaan aktiivisesti.
Klubitoimikunta vastaa seuraavista kisoista ja tapahtumista: Risusavotta, Vappukisa, Perhepäivä, Naisten haastereikäpeli,
Naisten Interclub (Tali, Espoo, Master ja Sarfvik), The Midnight Sun, Valopallo ja Päätösscramble sekä Rapu- ja
viiniscramble ja Kinkkukisa yhdessä senioritoimikunnan kanssa.
Kilpailujen ohella naisille järjestetään ohjelmallinen kevätkokous, naisille omia peli-iltoja sekä Päätösscramblen
yhteydessä jäsenistölle päättäjäiset palkintojenjakoineen. Perinteinen ottelu Kevingeä vastaan pelataan Talissa heinäkuun
lopulla. Lisäksi klubitoimikunta järjestää kaikille jäsenille tarkoitetun sääntöillan sekä uusien jäsenten illan yhdessä
muiden toimikuntien kanssa ennen pelikauden alkua.
Klubitoimikunta pyrkii järjestämään 1 klubimatkan pelikaudella.
Senioritoiminta
Toimikunnan tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää Helsingin Golfklubin seniorijäsenten golftaitoja, henkistä ja fyysistä
kuntoa sekä klubihenkeä. Näitä tavoitteita toimikunta toteuttaa järjestämällä klubikilpailuja, matkoja. yhteistapahtumia ja
klubiotteluja muita golfseuroja vastaan. Toimikuntaan kuuluu 8 jäsentä.
Seniorit osallistuvat myös UAS:n järjestämään reikäpelikilpailuun. Joukkueen valitsee senioritoimikunnasta nimetty
kapteeni.
Seniorimaanantait järjestetään pitkälti aikaisempien vuosien tapaan. Viikoittaisten kilpailuiden pelit alkavat 13.5. ja
jatkuvat 15.9. saakka, eli yhteensä on 19 maanantaitapahtumaa. Kesä- , heinä- ja elokuun ensimmäisenä maanantaina
järjestetään ns. supermaanantai tapahtuma, jossa pelataan yhteislähdöllä. Normaalin kilpailun lisäksi tarjolla on
erikoiskilpailuja, joissa menestyneet palkitaan heti pelin jälkeen lounaalla. Nämä kilpailut kuuluvat seniorimaanantaisarjaan. Pelit alkavat maanantaina klo 10.00 ja iltalähdöt klo 17 alkaen. Loppukaudesta aikaistamme iltalähtöjä alkamaan
jo klo 16 tienoilla. Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan kauden lähestyessä. Kauden alussa 6.5. pidetään best ball-kisa.
Palkintojenjako sama iltana pidettävässä Seniori-illassa 6.5. 2019 (klo 18.00), samoin kuin tarkempi senioreiden
kausiohjelma.

Tiedotustoiminta
Kotisivujen kehittäminen jatkuu. Uutiskirje lähetetään kuukausittain. Facebookin aktiivista käyttöä jatketaan ja
tarvittaessa käytetään myös maksullista FB-mainontaa ja muuta digitaalista mainontaa. Vuoden aikana julkaistaan kaksi
Tali Golf – lehteä. Vuosikirja julkaistaan kauden alussa. Kilpailu- ja tapahtumakalenteria ylläpidetään nettisivuilla.
Caddiemasterin aulassa ylläpidetään viikkokalenteria.
Sponsoritoiminta
Sponsori- ja sidosryhmätapahtumien määrä pidetään kohtuullisena. Kumppanuus- ja muut yhteistyösopimukset tehdään
luottamuksellisina ja rajoitettu määrä. Priorisoimme yhteistyössä pitkäjänteistä ja kehittyvää kumppanuutta HGK:n ja
yritysten välillä.
Järjestötoiminta
HGK:n jäsenet ja palkattu henkilökunta osallistuvat mahdollisuuksien mukaan muuhun SGL:n toimikuntien sekä golfin
eri sidosryhmien toimintaan, kuten Suomen Golfjohtajat ry (FGMA) ja Suomen PGA.

JOHTOKUNTA
LIITE:

HGK: N MAKSUT VUONNA 2019
Jäsenmaksut (sis alv 10 %)

2019

2018

Jäsen (25 v-)

400

400

Jäsen nuori (16-24 v)

200

400

Jäsen juniori (-15 v)

100

145

Vuonna 1940 ja aiemmin synt.

400

400

Ainaisjäsenmaksu

6400

6400

Aktiivijäsen (25 v-)

560

560

Aktiivi nuori (16-24 v.)

375

175

Aktiivi juniori (-15 v.)

170

125

Vuonna 1940 ja aiemmin synt.

350

350

Määräaikaispassiivi

GF

GF

Pelimaksut (sis alv 10 %)

Liittymismaksut 2019 (sis alv 10 %)
Liittymismaksu alle 25 vuotiaille
- Liittymismaksu junioreille ( -15v) ja nuorille 16-24v.) vuonna
2019 on 500€. Kuitenkin siten, että uusia jäseniä
näistä ikäryhmistä otetaan korkeintaan yhteensä sata.
Liittymismaksu pitää maksa kertasuorituksena
liittymishetkellä.
Liittymismaksu yli 24 vuotiaille:
- liittymismaksu yli 24 vuotiaille vuoden 2019 aikana on 2.000
€ ensimmäiselle 100 uudelle jäsenelle. Liittymismaksun voi
suorittaa kahdessa erässä, siten että puolet (1.000€) pitää
suorittaa liittymishetkellä ja loput 1.000 € vuoden 2020 aikana.
Liittymismaksu 100 uuden jäsenen jälkeen on 3.000€

Kaappimaksut (sis alv 24 %)
Pukukaappi

55

55

Mailakaappi puolikas

35

35

Mailakaappi kokonainen

70

70

Sähkökärrypaikka ja akun lataus

26

26

Jäsen 1 krt

20

20

Jäsen 10 krt

150

150

Vieras 1 krt

40

40

Golfautomaksut (sis alv 24 %)

Eräpäivät:
Jäsenmaksut 31.1. 2019
Kaappimaksut 31.1. 2209
Pelimaksut 31.3. 2019
Mikäli jäsen- tai pelimaksu EI ole kokonaisuudessaan maksettu yllämainittuina eräpäivinä on HGK:lla oikeus periä
viivästymismaksua 5 euroa kummastakin maksusta erikseen
Jäsen, joka aikoo sääntöjen 3 pykälän tarkoittamin syin anoa määräaikaista passiivijäsenyyttä (vapautusta
pelimaksusta) vuodeksi 2018, pitää hänen tehdä se kirjallisesti vuoden 2017 aikana kuitenkin viimeistään 28.2.2018
mennessä.

