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1 SYKSYN ALUEKIERROS REKRYTOINNIN MERKEISSÄ 7.-14.11.2016
UUSIEN PELAAJIEN USKOLLISUUS JA LISÄÄ JUNNUJA -TYÖPAJAT
Miten saadaan uudet pelaajat paremmin mukaan yhteisöön ja uskollisiksi
jäseniksi? Mistä lisää junnuja toimintaan?
Näihin isoihin kysymyksiin haemme yhdessä vastauksia marraskuun rekrytourilla.
Aloitamme työpajan yhdessä ajankohtaisella infolla jonka jälkeen jakaudumme
kahteen työpajaan.
Golfyhteisön uusien pelaajien uskollisuus –työpajassa
-

Analysoidaan uusien jäsenten ja lajin aloittaneiden Pelaaja Ensin –kyselyn
tulokset.
Kuullaan tekijöiltä miten hyviin tuloksiin on päästy
Työstetään yhdessä ja golfyhteisökohtaisesti aloittelijan polkua
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SAMANAIKAISESTI
Lisää junnuja –työpajassa
-

Työstetään yhdessä ja golfyhteisökohtaisesti junioreiden
rekrytointitoimenpiteitä ja suunnitelmia tulevalle kaudelle
Jaetaan parhaat käytännöt

Rekrytourin kohderyhmänä ovat golfyhteisön rekrytoinnista, uusista pelaajista ja
uskollisuudesta vastaavat sekä junioritoiminnasta ja erityisesti uusista junnuista
vastaavat.
Olette tervetulleita maksuttomiin tilaisuuksiin isolla joukolla kehittämään
golfyhteisöänne.
Lisätiedot: Uusien pelaajien uskollisuus: aarni.nordqvist@golf.fi, Lisää junnuja:
sami.overmark@golf.fi

UUSIEN PELAAJIEN USKOLLISUUS JA LISÄÄ JUNNUJA –TYÖPAJAT
OULU, Sokos Hotel Eden ma 7.11. klo 17-20
Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.in/Tyopajakiertue_2016_0503
TURKU, Sokos Hotel Hamburger Börs ti 8.11. klo 17-20
Ilmoittautumiset:
https://www.lyyti.in/UUSIEN_PELAAJIEN_USKOLLISUUS_JA_LISAA_JUNNUJA_TYOPAJA_TURKU
_0970

MIKKELI, Sokos Hotel Vaakuna ke 9.11. klo 17-20
Ilmoittautumiset:
https://www.lyyti.in/UUSIEN_PELAAJIEN_USKOLLISUUS_JA_LISAA_JUNNUJA_TYOPAJA_MIKKE
LI_3233

HELSINKI, VALO -talo to 10.11. klo 17-20
Ilmoittautumiset:
https://www.lyyti.in/UUSIEN_PELAAJIEN_USKOLLISUUS_JA_LISAA_JUNNUJA_TYOPAJA_HELSIN
KI_0212

TAMPERE, Varalan urheiluopisto ma 14.11. klo 17-20
Ilmoittautumiset:
https://www.lyyti.in/UUSIEN_PELAAJIEN_USKOLLISUUS_JA_LISAA_JUNNUJA_TYOPAJA_TAMPE
RE_1568
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2 GIRLS CAN GOLF –TYTTÖGOLFHANKKEELLA VIRTAA TYTTÖJEN GOLFIIN
Golfliitto käynnistää kolmevuotisen Girls Can Golf -hankkeen, jonka
tavoitteena on edistää tyttöjen golfharrastusta ja saada lisää tyttöjä lajin
pariin mm. tutustuttamalla kolmen vuoden aikana 50 000 tyttöä golfiin.
Hankkeeseen palkataan oppisopimuksella liikuntaneuvoja 1.11. alkaen.
Liikuntaneuvoja toimii tyttögolfin äänitorvena ja eteenpäin viejänä
Suomessa.
Kesällä 2017 tytöille järjestetään mm. kaksi golfleiriä ja Kansallisen Golflviikon
teemana on nais- ja tyttögolf. Vielä kuluvan vuoden lokakuussa Varalan
Urheiluopistolla järjestetään tytöille ja naisille golfohjaajan peruskurssi, jonka
hinnasta hankkeen kautta subventoidaan puolet. Katso lisää kohdasta
koulutukset.

3 DRAIVIA KOULUUN – GOLFIN KOULUOHJELMA
Draivia kouluun! -ohjelma on käynnistynyt vauhdilla ja sen tiimoilta on
koulutettu yli 160 alakoulujen opettajaa ympäri Suomen. Koulutuksissa
on ollut mukana myös seurojen ohjaajia ja seuroilla onkin mahdollisuus
hyödyntää Draivia kouluun! -materiaaleja omassa junioritoiminnassaan tai
kouluyhteistyössä kerhotoiminnan muodossa.
Draiviakouluun.fi -sivujen kautta voi mm. tilata toimintaa
varten suunnitellun välinepaketin ja suunnitella harjoituksia noin 50 eri
harjoitetta sisältävän suunnitteluohjelman avulla. Suunnitteluohjelman
harjoitukset ovat suoraan linkissä 1.8.2016 voimaan tulleen liikunnan
opetussuunnitelman kanssa. Nettisivuilta löytyy myös alueellisten Draivia
kouluun! -kouluttajien yhteystiedot, joihin voi olla yhteydessä
kouluyhteistyötä suunnitellessa.
Lisätiedot: http://golf.fi/draiviakouluun/

4 HAETAAN GOLFYHTEISÖJEN KEHITTÄJIÄ
Golfliitto hakee junioritoiminnan seurakehittäjiä ja golfyhteisön kehittäjiä
osa-aikaiseen työhön. Tarjoamme liikkuvan näköalapaikan toimialalle
osana asiantuntijatiimiä. Haemme seurakehittäjiä sinettiseuratoimintaan,
golfyhteisöjen kehittäjiä asiakaskokemuksen hallintaan sekä naisgolfiin.
Lisätiedot ja hakuohjeet: http://golf.fi/golfliitto/golfliitto-hakee-seurakehittajiagolfyhteisojen-kehittajia/
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5 KOULUTUKSET
Tyttö- ja naisohjaajien golfohjaajan peruskurssi 22-23.10.2016. Varalan
urheiluopisto, Tampere, puoleen hintaan, 75€/hlö
Kouluttajat: Anu Alppi, Riikka Mannila ja Liisa Ruuda
Ilmoittautumiset:
https://www.lyyti.in/Tyttojen_ja_naisten_golfohjaajan_peruskurssi_taso_1_Varala
_2080
Seurakohtainen golfohjaajan peruskurssi (1. taso):
19.-20.11.2016. Kemin Golf, kouluttaja Tommi Linna
Yhteyshenkilö: mikko.t.anttila@gmail.com
Voit tiedustella osallistumismahdollisuutta seurakohtaisille golfohjaajan
peruskursseille seuran yhteyshenkilöltä, kurssimaksu 150€hlö suoritetaan
seuralle.
Seurakohtaisen golfohjaajan peruskurssin voi tilata hintaan 1000€. Tämän lisäksi
seura kustantaa tarjoilut ja tilat.
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, maksaa seura myös kouluttajan matkakulut.
Ilmoittautumislinkit ja seurakohtaiset kurssit löytyvät koulutuskalenterista:
http://www.golf.fi/koulutuskalenteri
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6 KAUDEN 2016 PELAAJA ENSIN KYSELYT
Suomen Golfliitto tarjosi kaikille golfyhteisöille veloituksetta uusien jäsenten
seurakohtaisen kyselyn kiitetyllä Pelaaja Ensin –palvelulla. Kysely toteutettiin 127
golfyhteisössä.
Vieraspelaajakyselyjen tiedonkeruu on päättynyt valtakunnallisesti 30.9.2016
Omien pelaajien viimeinen kyselykierroksen tiedonkeruu päättyy
valtakunnallisesti 11.10.2016.
Tuloksia konsultoidaan golfyhteisöjen kanssa koko loppuvuoden ajan. Uusien
jäsenten tuloksiin paneudutaan erityisesti marraskuun rekrytourilla.

7 UUDET SÄÄNTÖKIRJAT VERKKOKAUPASTA
Uudet sääntökirjat ovat tilattavissa verkkokaupasta. Hinta seuratunnuksilla
tilattaessa on 4 euroa/kirja (norm. 5,50€).
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/

8 TEOSTO / GRAMEX LUVAT
Valo ry:n kautta Golfliiton maksama Teosto maksu kattaa seurojen tapahtumissa
soitetun taustamusiikin kulut mutta EI klubin sisällä ravintolassa tai Oy:n
tapahtumissa soitettua musiikkia. Toisin sanoen kukin golfyhteisö, soittaa
musiikkia klubin sisällä ravintolatiloissa, joutuu maksamaan edelleen myös
erillisen oman Teosto/Gramex maksunsa.
Lisätiedot: petri.peltoniemi@golf.fi
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9 GOLFLIITTO 60 VUOTTA JUHLALAUANTAI 4.3.2017

Ennakkokutsu

SUOMEN GOLFLIITTO RY - 60-VUOTTA JUHLALAUANTAI 4.3.2017
FINLANDIA-TALO, HELSINKI
YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS - HELSINKI SALI
klo 09-10
Aluekokoukset
klo 10-12
Ylimääräinen liittokokous
klo 12-13
Lounas
JUHLASEMINAARI - HELSINKI SALI
klo 13.00
Juhlaseminaarin avaus
klo 13.15
Valtiovallan tervehdys
klo 13.30
Kansainvälinen luennoitsija (ilmoitetaan myöhemmin)
klo 15-16
Iltapäiväkahvit
klo 16.00
Luennoitsija
klo 17.00
Juhlaseminaari päättyy
SUOMEN GOLFGAALA – SGL 60-VUOTTA - PIAZZA
klo 19.30
Tervetulococktail
klo 20.00
Pöytiin tarjoiltu Gaalaillallinen
Palkintogaala
Musiikkia ja tanssia
klo 01.00
Tilaisuus päättyy
Pukukoodi
Hinta

Smokki/Tummapuku

***
Ylimääräinen liittokokous 60 € (sis. tarjoilut)
Juhlaseminaari
60 € (sis. tarjoilut)
Molemmat tilaisuudet
110 € (sis. tarjoilut)

Golfgaalan illalliskortti

150 € (sis. alkujuoma, 2 * lasi viiniä, kahvi)
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ILMOITTAUTUMINEN ALKAA LYYTIN KAUTTA 1.11.2016
(linkki toimitetaan seuroille lokakuun lopussa)

10 HAKU JUNIORITOIMINNAN LAATUSEURAKSI
Junioritoiminnan laatumerkki on tarkoitettu seuroille, joilla on aito halu kehittää
junioritoimintaa. Kohderyhmänä ovat ne seurat, joilla on jo olemassa olevaa
ohjattua junioritoimintaa: seuralla tulee olla vähintään kaksi toiminnassa olevaa
harjoitusryhmää, joiden ryhmäkoko on vähintään 5-8 junioria.
Golfliiton laatumerkki asettuu Valon sinettiseura-statuksen alapuolelle.
Laatumerkki on Suomen Golfliiton laatuleima niille jäsenseuroille, joilla on tarjota
tavoitteellista ja organisoitua seuratoimintaa junioreille. Lisäksi seurassa juniorit
toteuttavat harjoituksissaan juniorigolfohjelman mukaista harjoittelua.
Haku: https://www.lyyti.in/laatuseurajarjestelma
Lisätietoa: Sami Övermark, sami.overmark@golf.fi

11 NYHETSBREV PÅ SVENSKA
1 HÖSTENS REGIONRUNDA 7-14.11.2016
NYA SPELARNAS LOJALITET OCH MERA JUNIORER-WORKSHOPAR
Hur får vi de nya medlemmarna att komma med i samfundet och att bli lojala
medlemmar i klubben? Och hur hittar vi nya juniorer?
På dessa frågor försöker vi svara tillsammans på regionrundan i november. Vi
börjar med aktuell information och delar sedan på oss i två grupper (workshops).
Workshop för lojaliteten av nya medlemmar
Vi analyserar resultaten från Golfspelaren i Centrum-enkäten.
- Vi får höra tips av klubbar med lyckade resultat
- Vi jobbar tillsammans på att göra nybörjarnas ”bana” så lätt som möjlig
SAMTIDIGT
Mera juniorer – workshop
- Vi jobbar på rekryteringsmetoder för junniorer och planer inför nästa säsong
- Vi delar med oss av best practises
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Målgruppen för regionrundan är de som ansvarar för rekrytering, nya spelare och
juniorverksamheten. Ni är välkomna att delta i dessa tillfällen med en större
grupp deltagare från er egen klubb (kostnadsfritt).
Mera information: Nya spelare: aarni.nordqvist@golf.fi, Mera juniorer:
sami.overmark@golf.fi
ULEÅBORG, Sokos Hotel Eden må 7.11. kl 17-20
Anmälningar: https://www.lyyti.in/Tyopajakiertue_2016_0503
ÅBO, Sokos Hotel Hamburger Börs ti 8.11. kl 17-20
Anmälningar:https://www.lyyti.in/UUSIEN_PELAAJIEN_USKOLLISUUS_JA_LISAA_JUNNUJA_T
YOPAJA_TURKU_0970

S:T MICHEL, Sokos Hotel Vaakuna ons 9.11. kl 17-20
Anmälningar:
https://www.lyyti.in/UUSIEN_PELAAJIEN_USKOLLISUUS_JA_LISAA_JUNNUJA_TYOPAJA_MIKKE
LI_3233

HELSINGFORS, VALO -huset to 10.11. kl 17-20
Anmälningar:
https://www.lyyti.in/UUSIEN_PELAAJIEN_USKOLLISUUS_JA_LISAA_JUNNUJA_TYOPAJA_HELSIN
KI_0212

TAMMERFORS, Varala idrottsinstitut må 14.11. kl 17-20
Anmälningar:
https://www.lyyti.in/UUSIEN_PELAAJIEN_USKOLLISUUS_JA_LISAA_JUNNUJA_TYOPAJA_TAMPE
RE_1568

2 GIRLS CAN GOLF –PROJEKTET
Golfförbundet påbörjar projektet Girls Can Golf, vars avsikt är att främja golf-hobbyn för
flickor och försöka få mera flickor att intressera sig för sporten (bland annat genom att
introducera sporten för 50 000 flickor under tre år).
Under sommaren 2017 ordnas det bland annat två golfläger och den nationella
golfveckans tema är dam- och flick-golf.

3 DRIVE I SKOLAN – GOLFENS SKOLPROGRAM
Drive i skolan – projektet har dragit igång med fart och över 160
lågstadielärare har utbildats inom golf. Golfklubbarna har möjlighet att
använda projektets material i sin egen juniorverksamhet eller skolprojekt.
På adressen draiviakouluun.fi kan man beställa material och planera program för
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skolgolf och juniorgolf. På samma ställe finns det kontaktuppgifter till de som
ansvarar för projektet så man kan vara i kontakt med dem då man planerar
skolgolf i sin egen region.
http://golf.fi/draiviakouluun/

4 VI SÖKER MÄNSKOR SOM KAN UTVECKLA GOLFSAMFUNDEN
Golfförbundet söker mänskor som kan utveckla juniorverksamheten och
verksamheten i golfsambunden (deltidsanställning)
Mera information om tjänsterna samt ansökninginformation på finska:
http://golf.fi/golfliitto/golfliitto-hakee-seurakehittajia-golfyhteisojen-kehittajia/

5 SKOLNINGAR
Grundkurs för tränare i dam- och flick-golf 22-23.10.2016. Varala
idrottsinstitut, Tammerfors, 75€/pers
Handledare: Anu Alppi, Riikka Mannila och Liisa Ruuda
Anmälningar:
https://www.lyyti.in/Tyttojen_ja_naisten_golfohjaajan_peruskurssi_taso_1_Varala
_2080
Grundkurs för golftränare (nivå 1):
19-20.11.2016. Kemin Golf, handledare Tommi Linna
Kontaktperson: mikko.t.anttila@gmail.com
Kursavgift 150 €/pers
Man kan också beställa en egen kurs för sin klubb för priset 1000€. Klubben står
i detta fall också för utrymmet och servering.

Temakvällar med golfregler för golfklubbar:
En tre timmar lång regel-kväll för alla de medlemmar som är intresserade, pris
250 €. Klubben står också för utrymmet och eventuell servering. Halva tiden går
vi genom golf-regler och därefter kan de som har domarkort förnya sina kort
(skriftligt prov).
Domarkurser för klubbtävlingar
Dessa kurser kan beställas direkt av utbildarna, priset är 650 €. Klubben
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står också för utrymmet och servering (kaffe, lunch). Om man önskar en
utbildare från annan ort står klubben också för eventuella resekostnader.
Anmälningar och kurser finns i kalendern:

http://www.golf.fi/koulutuskalenteri

6 GOLFSPELAREN I CENTRUM ENKÄTEN 2016
Golfförbundet erbjöd alla klubbar att ta del i enkäten för nya medlemmar och
erbjudandet utnyttjades av hela 127 klubbar.
Enkäten för gästspelare har avslutats 30.9 och enkäten för de egna spelarna
avslutas 11.10.

7 NYA REGELBÖCKER I NÄTBUTIKEN
Ni kan nu beställa de nya regelböckerna i nätbutiken, pris med
klubbförmån 4 euro/bok (riktpris 5,50). Lösenord för alla golfklubbar är
”vaihda123”, ni kan ändra på lösenordet efter första inloggningen.
Förfrågningar angående näthandeln: sporttikauppa@valo.fi
Beställningar:
https://sporttikauppa-fi.directo.fi/kauppapaikat/golfliitto/

8 TEOSTO / GRAMEX MUSIKLOVEN
Golfförbundets Teosto-lov täcker kostnader för bakgrundsmusik som spelas
under klubben evenemang på golfklubben men INTE därutöver kostnader för
bakgrundsmusik i klubbens restaurang eller bolagens evenemang. Med andra ord
måste varje golfklubb själv sköta sina musiklov utöver klubbevenemangen.Mera
information: petri.peltoniemi@golf.fi
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9 GOLFFÖRBUNDET 60 ÅR JUBILEUMSLÖRDAG 4.3.2017

Förhandsinbjudan

FINSKA GOLFFÖRBUNDET – 60 ÅR JUBILEUMSLÖRDAG 4.3.2017
FINLANDIA-TALO, HELSINGFORS
EXTRAORDINARIE FEDERATIONSMÖTE
JUBILEUMSSEMINARIE
GOLFGALA Dress code: smoking/mörk kostym
***
Pris

Federationsmötet
Jubileumsseminarie
Båda evenemangen

Golfgalans middagskort

60 € (inkl servering)
60 € (inkl servering)
110 € (inkl servering)

150 € (inkl. drink, 2 * glas vin, kaffe)

ANMÄLNINGSTIDEN BÖRJAR 1.11.2016
(klubbarna meddelas anmälningslinken i slutet av oktober)

10 ANSÖK OM KVALITETSCERTIFIERING FÖR KLUBBENS
JUNIORVERKSAMHET
Juniorverksamhetens kvalitetscertifiering kan ansökas av klubbar som har ett
genuint intresse för att utveckla juniorverksamheten. Målgruppen är de
golfklubbar som har ett existerande juniorprogram (minst två grupper med
minsta 5-8 juniorer per grupp).
Ansök: https://www.lyyti.in/laatuseurajarjestelma
Tilläggsinformation: Sami Övermark, sami.overmark@golf.fi
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