SUOMEN GOLFLIITTO
SEURATIEDOTE – HUHTIKUU 2016
SISÄLTÖ
1. TÄYDENNYS VAKUUTUKSEEN
2. UUDET SÄÄNTÖKIRJAT VERKKOKAUPASTA
3. ASIAKASKOKEMUKSELLA MENESTYKSEEN SEMINAARIT 1115.4.2016
4. KANSALLISEN GOLFVIIKON ILMOITTAUTUMINEN
5. ILMOITTAUTUMINEN 24H JUNNUGOLFILLE AUKI
6. AJANKOHTAISTA VERKKOTIETOPALVELUSTA
7. KOULUTUKSET
7.1.

OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUKSET

7.2.

SÄÄNTÖ- JA TUOMARIKOULUTUKSET

8. STERFIN VUOSIKIRJA
9.

LIITTEET

1 TÄYDENNYS VAKUUTUKSEEN
Suomen Golfliitto on ottanut tapaturmavakuutuksen, joka kattaa myös
seurojen jäsenten lisäksi henkilöt, jotka osallistuvat seuran
organisoimaan tapahtumaan. Tapahtuma voi olla harjoitusalueella
järjestetty ohjattu koulutustilaisuus, kurssi, lajitutustuminen tai
golfkentällä tapahtuva pelikokeilu. Tapaturmavakuutuksen piirin kuuluvat
henkilöt tulee olla kirjattu tapahtuman alkaessa

2 UUDET SÄÄNTÖKIRJAT VERKKOKAUPASTA
Uudet sääntökirjat ovat tilattavissa verkkokaupasta. Hinta
seuratunnuksilla tilattaessa on 4 euroa/kirja (norm. 5,50€).
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Salasana kaikille seuroille on: vaihda123, ensimmäisen kirjautumisen
jälkeen voit muuttaa salasanan. Mikäli seuratunnukset ovat hukassa tai on
kysyttävää, niin ota yhteyttä suoraan Sporttikauppaan:
sporttikauppa@valo.fi
Tilaukset osoitteesta:
https://sporttikauppa-fi.directo.fi/kauppapaikat/golfliitto/

3 ASIAKASKOKEMUKSELLA MENESTYKSEEN SEMINAARIT 11-15.4.2016
Asiakaskokemuksella menestykseen –seminaarit antavat erinomaisen
lähtölaukauksen asiakaskokemuksen hallinnalle golfyhteisöissänne.
Koko päivän seminaareissa käydään kolmella paikkakunnalla läpi
asiakaskokemuksen hallinnan perusteet sekä pitkään kehitellyn Pelaaja
Ensin -kysymyspatteriston hyödyntäminen niin arkipäivän toiminnassa
kuin strategisessa suunnittelussa. Suosittelemme seminaaria lämpimästi
sekä operatiivisen toiminnassa parissa toimiville että hallitusedustajille.
Ilmoittautumislinkit:
maanantai 11.4. klo 10-16, Vantaa, Sokos Hotel Vantaa
https://www.lyyti.in/golfasiakaskokemusvantaa
keskiviikko 13.4. klo 10-16 Jämsä, Himos Koulutuskeskus
https://www.lyyti.in/golfasiakaskokemusjamsa
perjantai 15.4. klo 10-16 Kokkola, Sokos Hotel Kaarle
https://www.lyyti.in/asiakaskokemuskokkola
Seminaarien hinta on 20€ per osallistuja sisältäen lounaan ja taukokahvit.
Lisätietoa asiakaskokemuksen hallinnan seurakehittäjäpalveluista ja
Pelaaja Ensin palvelusta antaa seurakonsultti Aarni Nordqvist,
aarni.nordqvist@golf.fi, 040 539 5903 sekä seurapalvelupäällikkö Aleksi
Valta aleksi.valta@golf.fi, +358 40 820 5425

4 KANSALLISEN GOLFVIIKON ILMOITTAUTUMINEN ON AVATTU
Toivottavasti liitytte sankoin mukaan luomaan jälleen ikimuistoista
Golfviikkoa. Golfviikkojen aikana yli kymmenentuhatta golfarinalkua
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maassamme on ottanut ensikosketuksensa tähän hienoon harrastukseen
ja golf on saanut niin paikallista kuin kansallista näkyvyyttä eri medioissa.
Pääsette ilmoittautumaan mukaan RioGolfviikkoon oheisesta linkistä:
https://www.lyyti.in/riogolfviikko2016
Golfviikon perinteisen markkinointi-aineistopaketin voi ladata oheisesta
linkistä: http://golfliitto.tiedottaa.fi/golfviikko2016/
Käyttäkää ladattaessa seuraavaa käyttäjätunnusta: golfviikko2016
ja salasanaa: rio-golf
Seuratkaa sivuston ohjeita.
Liitteenä on markkinointiaineistopaketin sisältöesite. Yleisinfo golfviikosta
tuli edellisessä seuratiedotteessa.
Yhteyshenkilö RioGolfviikkoon liittyvissä asioissa on seurakonsultti Aarni
Nordqvist, aarni.nordqvist@golf.fi, 040 539 5903

5 ILMOITTAUTUMINEN 24H JUNNUGOLFILLE AUKI
Tämän vuoden 24h junnugolfille ilmoittautuminen on nyt auki uusituilla
http://golf.fi/24h-junnugolfille/ nettisivuilla. Täältä löytyy ”ILMOITTAUDU
mukaan!” linkki josta pääset kertomaan tämän vuotiset yhteystiedot ja
ilmoittamaan seurasi tapahtumaan. Uusilla nettisivuilla on jo perustiedot
ja materiaalipankissa tärkeimmät asiat (logot, erilaiset pohjat ja 24sivuinen toimintaopas). Päivitämme sinne vielä lisää tietoa ja aiempia
seurojen hyviä käytänteitä. Poliisihallinnon lupa on tälle vuodelle jo
olemassa, joten sen päätöstä ei tarvitse odottaa tänä vuonna odottaa.
Nyt kaikki mukaan tekemän hyvää oman seuran junnutyölle!
Lisätietoja 24H junnugolfista: Jari Laakkio p. 0500780070,
24h.toimisto@golf.fi

6 AJANKOHTAISTA VERKKOTIETOPALVELUSTA
Poistettujen jäsentietojen palautuminen
Mikäli havaitsette, että seurajärjestelmästä poistamanne jäsenen tiedot
ovat palautuneet takaisin, laittakaa sähköpostilla (golfvtp@ambientia.fi)
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Verkkotietopalvelun (VTP) ylläpitäjälle viesti ja lista ao. virheellisesti
palautuneista jäsenistä (jäsennumero ja nimi). Poistettujen jäsenten
palautuminen johtuu Verkkotietopalvelun ja seurajärjestelmien tietojen
siirrossa todetusta virheestä, jota ollaan korjaamassa. Ilmoitamme
seuroille, kun virhe on korjattu.
Seuran jäsentietojen siirto xml-taulukkoon
Seurojen admin-tunnuksilla voi nyt siirtää seuran jäsentiedot xmltaulukkoon käyttämällä klubin sivun oikeassa yläreunassa olevaa ’Kerää
jäsentiedot’-painiketta.
Kilpailuissa muuttuneiden tasoitustietojen siirtyminen seurajärjestelmästä
toiseen
Kilpailuissa muuttuneiden tasoitusten seurajärjestelmästä toiseen
siirtymisen mahdollistaminen Verkkotietopalvelun avulla on ollut
alkuvuoden 2016 tärkein VTP:n kehityshanke. Työ on loppusuoralla, ja
tuotantoon siirto tapahtuu näillä näkymin huhtikuun aikana. Ilmoitamme
seuroille, kun tämä kauan odotettu toiminto on viety tuotantoon.
Käynnissä olevat hankkeet
Seuraavat hankkeet VTP:n toiminnallisuuden parantamiseksi ovat
käynnissä:
-

Standardiraportti jäsenmäärien raportointiin sekä seurojen että liiton
käyttöön; tavoitteena on, että ao. raportti on tuotannossa kesäkuun
aikana ja että liiton vuoden 2017 jäsenmaksujen perusteena olevat
jäsenmäärät voidaan todeta suoraan VTP:stä ao.

-

Henkilön ja jäsenyyden tilakäsitteiden selkiinnyttäminen VTP:ssä niin,
että henkilön tila on joko aktiivinen/active (kun henkilöllä yksikin
jäsenyys voimassa) tai poistetttu/deleted (kun ei yhtään jäsenyyttä
voimassa), ja jäsenyyden samoin aktiivinen/active (kunnes henkilö on
eronnut/erotettu seuran jäsenyydestä) tai poistettu/deleted (kun
henkilö on eronnut(/erotettu seurasta). Poistettujen
henkilöiden/jäsenyyksien tiedot säilytetään VTP:n kannassa, josta niitä
voidaan hakea yhden kalenterivuoden ajan.

-

Seurajärjestelmissä on edelleen käytössä useampia, seurojen omia
tarpeita palvelevia statusvaihtoehtoja, joita ei siis muutosten
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toteutuksen jälkeen enää tallenneta Verkkotietopalveluun.
Tämä työ on määrittelyvaiheessa ja tavoitteena on, että muutokset
ovat tuotannossa kesäkuun loppuun mennessä.
-

Henkilölle vs. jäsenyydelle tallentuvien tietojen tarkistaminen ja
tarvittavien muutosten toteuttaminen. Tavoitteena, että henkilön
tietoina tallennetaan ainoastaan pysyvät tiedot kuten nimi, sukupuoli,
syntymäaika ja tasoitus ja että kaikki muut tiedot, kuten kotiseura,
osoite, Golflehden tilauksiin ym. mieltymyksiin liittyvät tiedot siirtyvät
jäsenyydelle.
Muutos toteutetaan vaiheittain. Työn ensimmäinen vaihe on tarkoitus
toteuttaa kevään 2016 aikana ja toinen vuoden 2016 loppuun
mennessä.

Lisätietoja Verkkotietopalvelusta antavat Golfliiton toimistolla IT-vastaava
Mika Wikström, mika.wikstrom@golf.fi ja talouspäällikkö Emilia Ottela,
emilia.ottela@golf.fi

7 KOULUTUKSET
7.1. OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUKSET 2016
JUNIORIGOLFOHJELMAN KOULUTUSILLAT (4 tuntia)
Vinkit junnujen talvikauden monipuoliseen harjoitteluun. Mallitreenit 7-9
vuotiaiden ikäryhmälle. Koulutuksen kesto on 4 tuntia.
11.6. Virpiniemen liikuntaopisto, kouluttaja Tommi Linna
Koulutuksen hinta on 40€/osallistuja, sisältää ohjelman ja kahvit
GOLFOHJAAJAN PERUSKURSSIT (1 -taso)
14-15.5. Peuramaa Golf, kouluttajat Ari Koutuaniemi & Eva Valtanen
21-22.5. Suomen urheiluopisto Vierumäki, kouluttajat Liisa Ruuda &
Riikka Mannila
Kurssin hinta on 150 euroa/osallistuja (ei sis. majoitusta).
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GOLFOHJAAJAKOULUTUS (2-taso)
Pohjois-Suomi, Virpiniemen liikuntaopisto: 15-17.4.2016 / 27-29.5 / 1618.9 (Vierumäki) / 7-9.10, kouluttajat Tommi Linna ja Petri Parviainen
Etelä-Suomi, Kisakallion urheiluopisto: 13-15.5 / 12-14.8 / 16-18.9
(Vierumäki) / 7-9.10, kouluttajat Heini Haapala ja Henkka Tolonen
Keski-Suomi, Lepaan opisto: 20-22.5 / 12-14.8 / 16-18.9 (Vierumäki) /
14-16.10, kouluttajat Tapio Sillanpää ja Petri Parviainen
Koulutuksen hinta on 1250€/osallistuja ja sisältää täysihoidon.

Ilmoittautumiset koulutuksiin: http://www.golf.fi/koulutuskalenteri
7.2. SÄÄNTÖ- JA TUOMARIKOULUTUKSET
AVOIMET SEURATUOMARIKURSSIT
16.4. Kokkola Golf, Jari Koivusalo
23.4. Salo, Kari Bastman
7.5. Peuramaa Golf, Kimmo Helaskoski (på svenska)
Koulutuksen hinta 65€/osallistuja.
Seurakohtaiset sääntöillat:
Kolmetuntinen sääntöilta on tarkoitettu kaikille golfseuran jäsenille.
Seurakohtaisen sääntöillan hinta on 250€. Tämän lisäksi seura vastaa
koulutustilasta ja tarjoiluista. Illassa käydään 1,5 tuntia läpi sääntöjä,
jonka jälkeen tuomarikortin omaavilla on mahdollisuus uusia
tuomarikortit (tehdään tuomarikoe)
Seurakohtaiset seuratuomarikurssit
Seuratuomarikursseja voi tilata suoraan kouluttajilta. Seurakohtaisen
kurssin hinta on 650€. Tämän lisäksi seura vastaa koulutustilasta ja
tarjoiluista (yhdet kahvit ja lounas).
Hinnat sisältävät alueen kouluttajan palvelut, mikäli seura haluaa
kouluttajan toiselta alueelta se maksaa myös kouluttajan matkakulut.
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Ilmoittautumislinkit ja seurakohtaiset kurssit löytyvät
koulutuskalenterista: http://www.golf.fi/koulutuskalenteri

8 STERFIN VUOSIKIRJA
STERF STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research
Foundation) on pohjoismainen kentänhoidon tutkimussäätiö.
Suomalaisena jäsenenä STERFissä on Ilkka Kaivosoja. Vuoden 2015
tutkimukset on laitettu yksiin kansiin vuosikirjaan, joka on tiedotteen
liitteenä.

9 LIITTEET
Huhtikuun seuratiedotteen liitteinä:
RioGolfviikko Info materiaaleista
Sterf yearbook 2015, också på svenska
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