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1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 

Seuran on toimittava noudattaen Tuusulan Golfklubi ry:n sääntöjä, voimassa olevaa 
lainsäädäntöä, noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa ja korkeita eettisiä arvoja. 

 
Seuran tarkoituksena on kasvattaa golfareita, edistää golfurheilun harrastamista ja 
liikuntakasvatusta. Näin voidaan mahdollistaa golfarin kehitys aina ammattilaisuuteen 
saakka. Kasvatus toteutetaan rennosti, iloiten ja antaen haasteita kaikille ikäryhmille.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokouksia, juhlia ja kilpailuja jäsenilleen.  
 
Seuran toiminta keskittyy Tuusulan Golfklubi Oy:n hallinnoimalle ja ylläpitämälle golfkentälle 
Tuusulassa. 

 
Tuusulan Golfklubi ry on Suomen Golfliiton jäsen ja osallistuu aktiivisesti sen järjestämiin 
valtakunnallisiin ja Uudenmaan alueen tapaamisiin, koulutuksiin ja kokouksiin. 
 
Seuran tavoitteisiin pyrimme TGK Oy:n vakituisen henkilökunnan ja suuren vapaaehtoisten 
toimijoiden määrän avulla. Kenttähenkilökunnan ja seuran yhteistyötä pidämme hyvin 
tärkeänä. Ymmärrämme, että hyvin organisoitunut seura aktiivisten toimijoiden avulla pystyy 
viemään arvomme ja päämäärämme haluttuun lopputulokseen. Näemme myös, että 
toimintaperiaatteiden tulee olla jatkuvasti muuttuvia yhteiskunnan muutosten myötä. 

 
 

2. ORGANISAATIO 
 

Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluvat vuodeksi 
kerrallaan valitut puheenjohtaja ja kapteeni sekä kuusi (6) muuta jäsentä, joiden toimikausi 
on kaksi vuotta. 
 
Johtokunnan jäsenet valitsee yhdistyksen syyskokous. Kahdeksi vuodeksi valituista jäsenistä 
on vuosittain puolet erovuorossa. Johtokunnasta kesken toimikauden eronneen jäsenen 
tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi. 
 
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta 
sihteerin ja taloudenhoitajan. 
 
Nämä nimetyt henkilöt löytyvät TGK:n verkkosivuilta. 

 
 

3. TALOUS 
 

Yhdistyksen tulot koostuvat pääsääntöisesti yhdistyksen jäsenten maksamista 
jäsenmaksuista. 
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Yhdistyksen suurimmat menoerät ovat Suomen Golfliitto ry:lle maksettava jäsenmaksu ja 
TGK Oy:lle maksettava palvelumaksu. 

 
KULUKORVAUKSET 

 
Seniorien osalta päätourit ovat Finnish Senior Tour, johon kuuluvat N50/M50 SM-kilpailut, 
Finnish Senior Open, Senioripokaalit sekä kaksi FST-osakilpailua, M60 Tour, M65 Tour, M70 
Tour, M75 Tour, N50 Tour, N60 Tour, N70 Tour, SM-kilpailut ja Finnish Senior Open (FSO).  

 
Muiden pelaajien päätourit ovat Finnish Tour ja Mid Tour. 

 
Johtokunta päättää vuosittain päätoureista maksettavan enimmäiskorvauksen. Kyseisistä 
kilpailuista aiheutuvia muita kohtuullisia kuluja, kuten polttoaine- ja majoituskuluja, voidaan 
korvata johtokunnan päätöksellä matkalaskun perusteella. 

 
Tuusulan Golfklubi ry osallistuu juniorien kisakorvauksiin budjetin sallimissa rajoissa. 
Toistaiseksi junioreille on pystytty korvaamaan kisamaksut Suomen Golfliiton järjestämien 
kisojen osalta (FutureTour, Finnish Junior Tour sekä FinnishTour) ja Keski-Uudenmaan 
Junnutourin (KUJT) kilpailut. 
 

KAPTEENIEN TAI MUIDEN SEURAN EDUSTAJIEN KULUKORVAUKSET 
 
Seura korvaa kyseisten henkilöiden ylimääräiset, toimesta johtuvat kohtuulliset kulut 
johtokunnan päätöksellä matkalaskun perusteella. 

 
 

4. VIESTINTÄ 
 
Seuran viestintää hoidetaan verkkosivujen, sosiaalisen median, sähköpostien ja 
uutiskirjeiden välityksellä. 
 
Toimikunnat tiedottavat kotisivuillaan omasta toiminnastaan.  
 
Seura noudattaa viestinnässään TGK Oy:n viestintäsuunnitelmaa. 

 
 

5. SEURAN TUNNUKSET 
 
Seuran tunnuksena käytetään samoja tunnuksia TGK Oy:n kanssa. 
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6. TOIMINNAN JOHTAMINEN JA OHJAAMINEN 
 
TGK ry:n Johtokunta ohjaa seuran toimintaa, ja nimeää toimikunnat, jotka vastaavat 
käytännön toteutuksesta. Toimikuntia kaudella 2021 ovat: 

-Kilpailutoimikunta, joka vastaa yhdessä Oy:n ja toimikuntien kanssa 
kilpailujen järjestämisestä 

-Sääntö- ja tasoitustoimikunta, joka vastaa kentän paikallissäännöistä, 
säännöistä tiedottamisesta sekä tasoitusten valvonnasta 

-Naistoimikunta, järjestää naisten tapahtumia, järjestää yhteistapahtumia 
muiden klubien naistoimikuntien kanssa ja edistää naisten kilpapelaamista  

-Senioritoimikunta, joka järjestää senioreille kilpailuita ja tapahtumia 

-Junioritoimikunta, joka vastaa juniorien kilpailu- ja harjoitustoiminnasta sekä 
pyrkii saamaan nuoria lajin pariin 

-Klubitoimikunta, joka järjestää talkoita, tapahtumia ja leikkimielisiä 
joukkuekilpailuja klubin jäsenistölle 

-Kenttätoimikunta, jonka tehtävänä on toimia pelaajien äänenä kentän 
kehittämiseen liittyvissä asioissa.  

 
Kulloistenkin toimikuntien kokoonpanot löytyvät TGK:n verkkosivuilta. 

 

VALMENNUSTOIMINTA 
Seuran valmentajana toimii JEAH Company Oy:n henkilökunta (JEAH Golf) sekä seuran omat 
valmentajat. 
 

KILPAILUTOIMINTA 
Seura järjestää jäsenistölleen kilpailuja sekä TGK Oy:n kanssa avoimia kilpailuja. 
Järjestettävät kilpailut ovat yksilö-, joukkue-, tai seurakilpailuja. Tapahtumista tiedotetaan 
kotisivuilla kilpailu-, ja tapahtumakalenterissa. 

 
Seura järjestää vuosittain TGK mestaruuskilpailut lyönti- ja reikäpeleinä sekä miehille että 
naisille.  
 
Lyöntipelimestaruudet: 
 -Miehet 54 reikää, valkoinen tee, 2 päivää 
 -Naiset 36 reikää, sininen tee, 2 päivää 
 -Seniorimiehet 50/60/70 36 reikää, keltainen/sininen tee, 2 päivää 
 -Seniorinaiset 36 reikää, punainen tee, 2 päivää 
 -Junioripojat 36 reikää, keltainen tee, 2 päivää 
 -Junioritytöt 36 reikää, punainen tee, 2 päivää 
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Reikäpelimestaruudet: 
 -Miehet, valkoinen tee 
 -Naiset, sininen tee 
 -Seniorimiehet, keltainen/sininen tee 
 -Seniorinaiset, punainen tee 
 -Junioripojat, keltainen tee 
 -Junioritytöt, punainen tee 

 

Perinteisiä kilpailuja ovat muun muassa: 
-Avajaisscramble 
-Juhannusscramble 
-Syys Open 
-Krapiturnaus 
-Ping Open 
-Tuusula Open 
-Tuusula Ladies Open 
-Tuusula Senior Open 
-Seniorien lintukisa. 

 
Seurakilpailuja pelataan vuosittain perinteisesti Golf Talman, Keimola Golfin sekä Suur-
Helsingin Golfin kanssa. Parillisina vuosina pelataan Tuusulassa SHG seuraottelu, parittomina 
vuosina GT ja KGV. 

 
 

7. TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 
Joka toimintavuoden päättyessä kerätään aktiivisesti palautetta jäseniltä ja vieraspelaajilta. 
Pelaaja ensin –kyselyn tulokset otetaan aktiiviseen tarkasteluun ja jaetaan kaikkien ryhmien 
vetäjille. Palautteen käsittelyyn on hyvä aika pelikauden loputtua ja palautteiden perusteella 
voidaan saada uusia kehitysideoita seuraavalle toimintakaudelle.  

 
 
 
   


