Hallituksen kokous 17.5.2022

Tammi-huhtikuu 2022 pelaajamäärän kehitys
Uusien pelaajien määrä kehittyy noin vuoden 2020 tason mukaisesti.
European Team Championship for Golfers with Disability & Nation's Cup – joukkuevalinnat
EM-joukkue
Tero Peltola
Petri Takkunen
Johannes Siikonen
Simo Kosunen
Nation’s Cup
Petri Partanen
Timo Pessi
Jari Vihanne
Tony Sivén
Pelaajat on valittu ranking-sijoitusten perusteella sekä valmennusjohdon harkinnalla.
Vuorovaikutusta ja yhteistyötä alueilla
Kevään aluekokoukset järjestetään touko-kesäkuussa. Golfliitto on mukana aluekokouksissa ja puheenvuorojen teemat ovat
vastuullisuusohjelman toimeenpano, ympäristöasiat, kilpaurheilu sekä digikehitys.
Pohjoinen la 14.5. klo 10 Sankivaara/Oulu
Keski-Suomi su 29.5. klo 9, Tawast Golf
Itä-Suomi pe 17.6. Pielis-Golf/Nurmes
Pohjanmaa 4.6 Remsössä.
Uusimaa tiedotetaan myöhemmin.
Lounais-Suomi 2.6.
Puuttuminen epäasialliseen käyttäytymiseen
Olemme valmistelleet toimintamallit epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisesta ja käsittelystä HoG:n henkilökunnalle, OTO:ille, pelaajille ja
seuroille.
Kaikki toimintamallit löytyvät golf.fi materiaalipankista.
Liittokokous ja toimialaseminaari
Liittokokous järjestetään lauantaina 26.11. ja sen yhteydessä toimialaseminaari perjantaina 25.11.

Suomi Golf osaamisen kehittäminen
Annika Nykänen esitteli tiedoksi Suomi Golfin osaamisen kehittämisen ajankohtaiskatsauksen.
Golfliitto järjestää vuoden 2022 aikana laajan kattauksen erilaisia koulutuksia:
•
•
•
•
•
•
•

Golfkäyttäytymis- ja yhdenvertaisuuskoulutus
Sääntökoulutus
Tuomarikoulutus
Kilpailunjohtokoulutus
Ohjaaja- ja valmentajakoulutus
Antidoping- ja reilun kilpailun koulutukset yhteistyössä SUEK:n kanssa
Yksittäiset webinaarit: caddiemasterkoulutus, kyberturvallisuuskoulutus, häirintävapaa urheilu

Seuraohjaajatoiminnan perusteet ja Tuomaritoiminnan perusteet kurssin opiskelijoille tarjotaan lisätukea Teams-klinikoiden ja webinaarien
avulla.
Uudistunut Sääntö- ja yhdenvertaisuuskoulutus laajennettiin kaikenikäisille golfareille.
Keväällä alkaneessa Pelaajan polku- kehitystyö webinaarisarjassa avataan eri ikäluokkien lajitaitovaatimuksia ja erilaisia mittareita sekä
tavoitetasoja pelaajan kehityksen tueksi. Webinaarimateriaalit löytyvät https://golf.fi/seuroille/parhaat-kaytannot/ linkin takaa.
Lisäksi yhteistyössä Suomen PGA:n kanssa järjestetään syksyllä alkavat kurssit; Huippuvalmentajatutkinto, ja Golfopettajakoulutus
Lisätietoja koulutuksista osoitteesta: https://golf.fi/seuroille/koulutukset/
Webinaarit ja muuta aineisto löytyy osoitteesta: https://golf.fi/seuroille/parhaat-kaytannot/
Muut hallituksen kokouksessa käsitellyt asiat
Hallitus kuuli talouskatsauksessa tämänhetkisen tilanteen talouden osalta. Toiminta näyttää normalisoituvan koronan jäljiltä ja toimintaa
järjestetään hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin mukaisesti.
Hallitus aloitti keskustelun vuoden 2023 toimintasuunnittelun ja budjetin suunnittelusta. Toiminnan ja budjetin suunnittelua vuodelle 2023
jatketaan kesän ja syksyn kokouksissa.
Alueiden katsaukset
Golfkausi on saatu avattua jokaisella alueella ja kenttiä avautuu jatkuvasti lisää. Alueiden puheenaiheina on ollut myöhäinen kevät ja talven tuhot
kentille, joita korjataan monella kentällä. Pohjois-Suomen kentät ovat kuitenkin talvehtineet hyvin. Pohjois-Suomen alueella aluekokous
järjestettiin 14.5. Alueella vallitsee positiivinen vire ja jäsenmäärät ovat hyvin lähellä viime vuoden vastaavan ajan tasoa. Muilla alueilla
aluekokoukset järjestetään myöhemmin touko-kesäkuun aikana.

Tärkeät päivämäärät:
Golflehden julkaisuaikataulu 2022:
#1–23.2.
#2–4.5.
#3–22.6.
#4–26.10.
Hallituksen kokousaikataulu vuonna 2022:
20.6., 9.8., 2.9., 28.9., 18.10., 8.11., 14.12.

Liite 1. Uusien pelaajien määrän kehitys 2017-2022.

