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1 Yleistä 
Toimintakausi on Viipurin Golf ry:n 80. Juhlavuosi näkyy koko kesän seuran toiminnassa. 
Toimikunnat järjestävät tapahtumia ja kilpailuja käyttäen ja markkinoiden juhlavuotta. 
 
Yhdistyksen kotikentät ovat Etelä-Saimaa ja Kahilanniemi. Yhdistyksen sääntömääräiset 
vuosikokoukset pidetään ke 18.4.2018 ja ke 21.11.2018.  
 

2 Hallinto, jäsentoiminta ja toimikunnat 
Tavoitteena on tasapuolisesti edistää kaikkien jäsenten mahdollisuuksia golfin harrastamiseen 
seuran kotikentillä, parantaa seurahenkeä ja saada jäsenet toimimaan aktiivisesti yhteisen edun 
puolesta. 
 
Yhdistyksen hallitus ohjaa toimintaa. Hallituksen apuna toimii seura- ja kilpailu-, nuoriso- sekä 
senioritoimikunta. Lisäksi tälle toimintavuodelle on perustettu juhlatoimikunta. Toimikunnat 
laativat toimintasuunnitelman omaksi ohjeekseen. Toimikunnat pitävät kokouksistaan pöytäkirjaa, 
jotka saatetaan yhdistyksen hallituksen tietoon. Toimikuntien talous sisältyy yhdistyksen 
vahvistettuun talousarvioon, jossa on toimikunnille vahvistetut budjetit. 
 

3 Seura- ja kilpailutoiminta 
Seura- ja kilpailutoimikunta osallistuu kilpailujen ja muiden tapahtumien suunnitteluun ja 
järjestämiseen. Kapteenit kuuluvat toimikuntaan.  
 
Tänä vuonna kilpailuja ja tapahtumia teemoitetaan myös 80-vuotis juhlavuosi huomioiden.  
Kesällä järjestetään 80-vuotis juhlakilpailu sekä jäsenille että kutsuvieraille. 
 
Avoin range-tapahtumia jatketaan yhdessä muiden toimikuntien kanssa. 
Yhdistys järjestää mestaruuskilpailut, seniori- ja juniorimestaruuskilpailut sekä 
perhemestaruuskilpailu Kiikan Maljan. Päivämäärät vahvistuvat kilpailukalenterin valmistuttua.   
Muiden seurojen kanssa tehdään yhteistyötä ja osallistutaan erilaisiin tapahtumiin, mm. Itä-
Suomen seurojen kaupunkiotteluun. 
 

4 Nuorisotoiminta 
Nuorisotoimikunta osallistuu junioritoiminnan suunniteluun ja toteutukseen yhdessä 
nuorisovastaavan kanssa. Junioritoiminnan tavoitteena on tarjota mielekäs harrastus nuorille, 
tavoitteellista kilpailutoimintaa unohtamatta.  
 
Harjoittelu tapahtuu kesäaikaan kentillä ja talvella talvihallissa. Harjoitukset jaetaan harraste- ja 
kilparyhmiin, joita Prot vetävät ja seuraohjaajat avustavat. 
 
Tulevana kesänä seura järjestää aiempaa enemmän kilpailuja nuorille omilla kentillämme. 
Kaakkois-Suomen JunnuTour -kilpailuita jatketaan ja järjestämme itse Future Tourin ja Junior 
Challenge Tourin osakilpailut Etelä-Saimaa Golfissa.  
 
Järjestämme myös HippoGolf-perhepäivän ja Golfleirin. Ennen koulujen päättymistä markkinoidaan 
koululaisryhmille sekä urheiluseuroille lajitutustumismahdollisuuksia. 
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5 Senioritoiminta 

Senioritoimikunnan tavoitteena on seniori-ikäisten golfharrastajien kunnon kehittäminen ja heidän 
aktivoiminen toimintaan mukaan. Painopistealueita ovat uusiin seniori-ikäisiin panostaminen, 
viikkokilpailujen ja muiden kilpailujen sekä peliretkien järjestäminen, golfharjoittelun järjestäminen 
sekä talvi- että kesäkaudella, SGS:n toimintaan ja kilpailuihin osallistumisen aktivointi, SSS Tourin 
osakilpailuihin osallistumisen aktivointi ja senioritalkoiden toteuttaminen. 
 
Senioreiden viikkokilpailu järjestetään keskiviikkoisin kentän varaustilanne ja käyttöaste huomioon 
ottaen. Lisäksi järjestetään seuran mestaruus- ja reikäpelikilpailu sekä päätöstapahtuma Tenan 
Tuoppi. 
 

6 Tiedotustoiminta 
Pääasialliset tiedotuskanavat ovat kotisivut, sähköpostit ja Facebook. 
 
Hallitus 


