
STRATEGIA
GOLF TALMA RY



Päämäärä

Golf Talma ry on urheiluseura, jolla on harrastukseen, kilpailemiseen, pelaajien 
oppimiseen ja kehittymiseen sekä huippu-urheiluun liittyviä tavoitteita.

Seura tarjoaa lajin harrastajille yhteisön, jonka puitteissa on mahdollista harrastaa 
rakasta lajia omien tavoitteiden ja mielihalujen mukaisesti, kilpailla sekä  tavoitella 
etenemistä maailman huipulle saakka.



4 tehtävää

1. Klubitoiminta

2. Kilpailutoiminta

3. Valmennustoiminta

4. Viestintä, markkinointi ja varainhankinta



KLUBITOIMINTA



Klubitoiminta

Tehtävä

Golf Talma ry on yhteisö, jonka jäsenet 
kokevat olevansa mukana kehittyvässä
golfseurassa.

Seuran jäsenille järjestetään toimintaa, 
joka antaa kaikille lajia erilaisilla 
tavoitteilla harrastaville mahdollisuuden 
osallistua. 



Määritelmä ja rajaus

Klubitoiminta pitää sisällään sekä 
pelaamiseen liittyvät tapahtumat että 
pelaamisen ulkopuoliset muut yhteiset 
tapahtumat.

Klubitoiminnan alaisissa kilpailuissa korostuu 
tapahtumien yhteisöllinen puoli.

Klubitoiminta vastaa kaikista seuran 
järjestämistä tapahtumista ja kilpailuista 
lukuun ottamatta seuran mestaruuskilpailuja 
ja erikseen kilpailutoimikunnalle osoitettuja 
kilpailuja.

Klubitoiminta



KILPAILUTOIMINTA



Kilpailutoiminta

Tehtävä

Golf Talma ry järjestää ja tukee 
jäsentensä kilpailutoimintaa eri 
ikäluokissa junioreista senioreihin kaikilla 
eri kilpailutasoilla. Seuran tavoitteena on 
olla Suomen paras kilpagolfseura.



Kilpailutoiminnan alaisissa kisatapahtumissa 
korostuu kilpailuissa menestyminen.

Kilpailutoiminta vastaa seuran 
mestaruuskilpailuista sekä kansalliseen ja 
kansainväliseen kilpailutoimintaan 
osallistumisesta seuran nimeämänä 
edustuspelaajana (yksilöt ja joukkueet) 
lukuun ottamatta junioreita, jotka ovat 
valmennustoimikunnan vastuulla.

Kilpailutoiminta

Määritelmä ja rajaus



VALMENNUSTOIMINTA



Valmennustoiminta
Golf Talma ry tarjoaa korkeatasoisia 
valmennuspalveluita, jotka mahdollistavat 
pelaajien oppimisen ja kehittymisen 
pelaajapolun jokaisessa vaiheessa pelaajien 
erilaisista tarpeista ja tavoitteista lähtien.

Valmennustoiminnan sisällöissä huomioidaan 
kaikki eri harrastamisen tasot aloittelevista 
pelaajista huippu-urheiluun saakka.

Valmennuksen palveluja tuotetaan ostamalla 
niitä Golf Talma Oy:ltä.

Tehtävä



Valmennustoiminta

Valmennustoiminta pitää sisällään

• Golf Talma ry:n eri jäsenryhmille, 
joukkueille ja toimikunnille 
kohdennettavan valmennustarjonnan

• junioritoiminnan organisoinnin ja 
kehittämisen

• huippu-urheilun organisoinnin ja 
kehittämisen

Määritelmä ja rajaus



VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA 
VARAINHANKINTA



Viestintä, markkinointi
ja varainhankinta

Golf Talma ry toteuttaa aktiivista jäsenet 
tavoittavaa viestintää koko seuran 
toiminnasta.

Tehtävä



Viestintä-, markkinointi- ja 
varainhankintatoimikunta vastaa koko seuran 
viestinnästä, markkinoinnista ja 
varainhankinnasta.

Toimikunta tukee hallituksen, hallinnon, 
kapteenin ja eri toimikuntien tavoitteiden 
saavuttamista toimimalla yhteistyössä heidän 
kanssaan.

Määritelmä ja rajaus

Viestintä, markkinointi
ja varainhankinta



ORGANISOITUMINEN



Organisoitumisen lähtökohdat

• Organisoitumisen rakenne noudattelee uutta strategiaa ja siinä asetettuja tehtäviä.

• Organisaatio on rakennettu palvelutarjonnan mukaisesti. Aikaisemmasta sukupuoleen tai ikään 
perustuvasta organisoitumismallista on luovuttu.

• Kaikkien toimikuntien kohderyhmänä on koko jäsenistö.

• Hallitus valitsee toimikuntien puheenjohtajat keskuudestaan ja hyväksyy toimikunnan jäsenet 
toimikunnan puheenjohtajan esityksestä.

• Hallitus asettaa vuosittain toimikunnille tavoitteet toimikuntien työn ohjaamiseksi.

• Toimikunnat voivat alaisuuteensa perustaa projektiryhmiä tavoitteiden aikaansaamiseksi.



KLUBI-
TOIMIKUNTA

KILPAILU-
TOIMIKUNTA

VIESTINTÄ-, 
MARKKINOINTI-

JA VARAIN-
HANKINTA-

TOIMIKUNTA

VALMENNUS-
TOIMIKUNTA

HALLITUS
KAPTEENI

HALLINTO
Hallinnollisten tehtävien 
hoitaminen ostetaan 
palvelusopimuksella Golf 
Talma Oy:ltä sisältäen mm.

• taloushallinto
• muu hallinto
• tasoitustoimikunnan työt 
• valmennuspalvelujen 

tuottaminen ja hallinto



Tehtävä

Golf Talma ry toteuttaa aktiivista jäsenet 
tavoittavaa viestintää koko seuran 

toiminnasta.

Kohderyhmä: Kaikki jäsenet.

Tehtävä
Golf Talma ry tarjoaa korkeatasoisia 
valmennuspalveluita, jotka mahdollistavat 
pelaajien oppimisen ja kehittymisen pelaajapolun 
jokaisessa vaiheessa pelaajien erilaisista 
tarpeista ja tavoitteista lähtien.
Valmennustoiminnan sisällöissä huomioidaan 
kaikki eri harrastamisen tasot aloittelevista 
pelaajista huippu-urheiluun saakka.
Valmennuksen palveluja tuotetaan ostamalla niitä 
Golf Talma Oy:ltä.

Kohderyhmä: Kaikki jäsenet.

Tehtävä
Golf Talma ry järjestää ja tukee jäsentensä 

kilpailutoimintaa eri ikäluokissa junioreista 
senioreihin kaikilla eri kilpailutasoilla. Seuran 

tavoitteena on olla Suomen paras 
kilpagolfseura.

Kohderyhmä: Kaikki jäsenet.

Tehtävä
Golf Talma ry on yhteisö, jonka jäsenet 
kokevat olevansa mukana kehittyvässä
golfseurassa.
Seuran jäsenille järjestetään toimintaa, joka 
antaa kaikille lajia erilaisilla tavoitteilla 
harrastaville mahdollisuuden osallistua. 

Kohderyhmä: Kaikki jäsenet.

KLUBI-
TOIMIKUNTA

KILPAILU-
TOIMIKUNTA

VIESTINTÄ-, 
MARKKINOINTI-JA 

MYYNTI-
TOIMIKUNTA

VALMENNUS-
TOIMIKUNTA

HALLITUS
KAPTEENI



PUHEENJOHTAJA



Puheenjohtaja

Puheenjohtajan valinta tulee Golf Talma ry:n 
säännöistä.

Puheenjohtaja vastaa

• strategian toteutumisesta
• hallituksen työn johtamisesta
• Golf Talma ry:n jatkuvasta kehittämisestä
• sidosryhmäsuhteiden hoitamisesta kuten 

esimerkiksi Golf Talma Oy ja Golfliitto

Tehtävä



KAPTEENI



Kapteeni
Kapteenin valinta tulee Golf Talma ry:n 
säännöistä.

Kapteeni vastaa 

• Golf Talma ry:n sisäisistä kurinpidollisista 
tehtävistä yhdessä toiminnanjohtajan 
kanssa

• sääntöjen ja etikettiasioiden viestimisestä 
jäsenistölle

• uusien jäsenten perehdyttämisestä 
yhdessä klubitoimikunnan kanssa

Tehtävä



www.golftalma.fiNygårdintie 115-6, 04240 Talma

KIITOS!


