
TUUSULAN GOLFKLUBI RY    
 
Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen 
 
Esityslista 
 
Aika 16.12.2021 klo 18.00 
Paikka Tuusulan Golfklubi, kokous järjestetään etäkokouksena (Teams) 
 Kirkkotie 51, 04310 Tuusula 
 
 
1§ Kokouksen avaus 
 
2§ Kokouksen järjestäytyminen 
 Valitaan kokoukselle: 

- puheenjohtaja 
- sihteeri 
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa   
- kaksi ääntenlaskijaa 

 
3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
4§  Esityslistan hyväksyminen 
  
5§ Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja klubin kapteeni sekä naisten 

kapteeni 
 
6§ Valitaan erovuoroisten tilalle muut johtokunnan jäsenet 
 
7§ Valitaan tilin- tai toiminnantarkastaja ja tälle varamies 
 
8§ Vahvistetaan vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma 
 
9§ Vahvistetaan vuoden 2022 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä 

määrätään myöhästyneille maksuille suoritettava viivästyskorko 
 
 Johtokunnan esitys:   liittymismaksu jäsenmaksu 
 Aikuisjäsenet  0 e  82 e (sis. alv) 
 Osakasjäsenet  0 e  79 e –”- 
 Juniorijäsenet  0 e        35 e  -”- 
 
10§ Kokouksen päättäminen 

 

Ohjeet kokoukseen ilmoittautumiseen sekä osallistumiseen Teamsin 
kautta, toimintasuunnitelma ja budjetti ovat nähtävissä klubin internet-sivuilla 
(tgk.fi), klubitalolla tai tilattavissa sähköpostilla (toimisto@tgk.fi). 

 
 Tuusulan Golfklubi ry 

Johtokunta 
 
 
 
 



Kokoukseen osallistuminen 
 

Koronavirustilanteen vuoksi johtokunta on päättänyt, että kokous järjestetään 
etäkokouksena siten, että kokouspaikalla on fyysisesti läsnä vain puheenjohtaja, 
kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä muita kokousvirkailijoita.  
Muut osallistuvat kokoukseen vain etäyhteydellä. 
 
Kokoukseen voi siis osallistua vain etänä Teams-sovelluksella. Tästä syystä 
yhdistyksen jäsenen tulee ilmoittaa ENNAKKOON sähköpostitse osoitteeseen 
toimisto@tgk.fi viimeistään 16.12.2021 kello 10:00 mennessä se 
sähköpostiosoite, jolla yhdistyksen jäsen osallistuu kokoukseen.  
Linkki kokoukseen lähetetään sähköpostilla ilmoitettuun osoitteeseen 16.12.2021 
kello 15:00 jälkeen.  
 
Teamsia voi käyttää joko työpöytäsovelluksella, verkkoselaimella (Edge tai 
Chrome -selain) tai mobiililaitteen sovelluksella. 
 
Mahdolliset äänestykset toimitetaan äänestyskoppi.fi-palvelussa, tarkemmat 
ohjeet äänestämisestä kerrotaan kokouksessa, mikäli kokouksessa on 
äänestettäviä päätöksiä. 
Mahdollista myös on, että äänestys toimitetaan sähköisesti kokouksessa 
tarkemmin kerrottavalla tavalla. 
 
Tuusulan Golfklubi ry 
Johtokunta 



TUUSULAN GOLFKLUBI RY:N 
TOIMINTASUUNNITELMA 2022  

 

Sääntöjensä mukaisesti Tuusulan Golfklubi ry:n tarkoituksena on edistää golfurheilun 
harrastamista ja liikuntakasvatusta. Toiminta keskittyy Tuusulan Golfklubi Oy:n 
hallinnoimalle ja ylläpitämälle golfkentälle.  
Vuosi 2022 on yhdistyksen 39. toimintavuosi. 

Yhdistys on Suomen Golfliiton jäsen ja osallistuu aktiivisesti Golfliiton järjestämiin 
valtakunnallisiin ja alueellisiin tapaamisiin, koulutuksiin ja kokouksiin. 

 

PELAAMINEN JA PALVELUT 

Suurin pelaajaryhmä ovat klubipelaajat, jotka eivät juuri kilpaile ja osallistuvat 
satunnaisesti klubitoimintaan. Teemme kilpailuista ja aktiviteeteista tapahtumia, jotka 
houkuttelevat ja aktivoivat jäsenistöä osallistumaan niihin. 

Seuratoiminta- ja kilpailukäsikirjassa määritellään tarkemmin toimintatavat 
toimikunnille klubitoimintaan ja miten yhdistys osallistuu jäsenistölle aiheutuvien 
kilpailukulujen korvaamiseen hänen edustaessaan Tuusulan Golfklubi ry:tä.  

Pyrimme laajentamaan aktiivisten toimijoiden määrää ja koordinoimaan heidän 
tekemisiään entistä paremmin. Tarkoituksena on viestittää klubimme vahvuuksia niin 
sosiaalisessa mediassa kuin valtakunnallisilla golf-sivustoilla. Kaudella 2022 otamme 
erityisesti huomioon uudet golfarit tarjoamalla heille suunnattua toimintaa. 

Ry:n johtokunta vastaa klubin tiedotustoiminnan johtamisesta, suunnittelusta, 
käytettävistä kanavista ja tiedotuksen aikatauluista. Tiedotuskanavina käytetään 
uutiskirjettä, klubin nettisivuja, klubin ilmoitustaulua, facebook- ja instagram –
viestintäkanavia sekä tekstiviestejä ja sähköposteja.  
Jäsenistön tyytyväisyyttä mitataan kauden aikana Suomen Golfliiton kanssa 
yhteistyössä Pelaaja Ensin-kyselyllä. 

 

Johtokunnan tavoitteena kaudella 2022 on: 

• Järjestetään koulutusta aktiivisille seuratoimijoille toiminnan laadun 
parantamiseksi. 

• Kannustaa jäsenistöä osallistumaan Suomen Golfliiton järjestämille tuomari- ja 
ohjaajakursseille. 

• Johtokunta valmistelee kauden aikana seuran 40-vuotisjuhlavuoden tapahtumia 
ja julkaisuja vuodelle 2023. 

 



Painopistealueet: 

• Jäsenmäärän vakiinnuttaminen nykyiselle tasolle 
• Jäsenistön aktivoiminen seuran järjestämiin tapahtumiin 
• Tasoituksella 37-54 pelaavien huomioiminen kilpailuissa sekä 

sääntökoulutuksessa. 

JOHTOKUNTA 

Yhdistyksen syyskokous valitsee johtokuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. 
Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Johtokunnan jäsenet osallistuvat toimikuntien 
työskentelyyn. 

TIEDOTUSTOIMINTA 

Tiedottamista hoidetaan pääasiallisesti Tuusulan Golfklubin internet-sivujen, 
sähköposti uutiskirjeiden ja klubitalon ilmoitustaulun kautta. Myös sosiaalista mediaa 
eli facebookia ja instagramia käytetään tiedotusvälineenä.  

 

TOIMIKUNNAT 

KILPAILUTOIMIKUNTA 

Kilpailutoimikunta järjestelee kaikki kisat ja tapahtumat kilpailukalenteriin sekä 
huolehtii kisojen johtajuudesta. Yhdistys järjestää seuran mestaruuskilpailut ja 
reikäpelimestaruuskilpailut. Avoimet kilpailut järjestää yhtiö. 

 

JUNIORITOIMIKUNTA 

Junioritoimikunta kehittää ja koordinoi nuorisotoimintaa yhdessä junioreiden 
vanhempien kanssa, ohjaa junioritoimintaa järjestäen ympärivuotisia harjoituksia ja 
osallistumalla tiiviisti junioreiden kilpailutoimintaan. Junioritoimikunta järjestää 
kauden aikana junioritapahtumia. 

 

SENIORITOIMIKUNTA 

Klubin senioritoimikunnan tavoitteena on saada mahdollisimman moni seniori mukaan 
seuran sisäiseen toimintaan, kannustaa kehittymään golfissa ja kannustaa 
osallistumaan kilpailutoimintaan. Toimikunta järjestää kauden aikana tapahtumia ja 
seuraotteluita muiden golfklubien kanssa. Senioritoimikunta kannustaa jäseniään 
osallistumaan Suomen Golfseniorien järjestämään kilpailu- ja tapahtumatoimintaan. 

 

 

 



NAISTOIMIKUNTA 

Naistoimikunnan tehtävänä on tulevalla kaudella järjestää mukavia ja monipuolisia 
tapahtumia kaiken tasoisille ja kaikenikäisille naispelaajille. Samalla mahdollisuus 
tutustua muihin naispelaajiin ja löytää uusia pelikavereita. Kannustamme erityisesti 
uusia ja vasta-alkaneita naisia mukaan tapahtumiin sekä pelaamaan aktiivisesti. 
Lisäksi Suomen Golfliiton järjestämiin kisoihin ja Mid–tourille osallistuminen. Naisten 
yhteisen pelireissun järjestäminen.  

 

KLUBITOIMIKUNTA 

Klubitoimikunnan tehtävänä on järjestää tapahtumia klubin yhteisöllisyyden 
edistämiseksi sekä klubitalkoita viihtyvyyden edistämiseksi. Klubitoimikunta järjestää 
Avajaistapahtuman keväällä, Juhannuksen Midnight –tapahtuman, elokuussa 
Kuutamo-golfin ja kauden lopussa järjestetään päättäjäiset. Lisäksi järjestetään 
harjoitus & grilli-ilta kesäkuussa. Klubitoimikunta valitsee vuoden mies- ja 
naisklubilainen, jotka palkitaan kauden päätteeksi. 

 

SÄÄNTÖ- JA TASOITUSTOIMIKUNTA 

Tasoitustoimikunta jatkaa WHS-järjestelmän toiminnan seuraamista vuonna 2022. 
Jokainen pelaaja vastaa itse tasoituksestaan ja tasoituksen ylläpidosta Suomen 
Golfliiton rekisteriin vastaa seura. Suomen Golfliitto vastaa tasoituksen laskennasta ja 
tasoitusrekisteristä.  
Yhdistys noudattaa Suomen Golfliiton tasoitusmääräyksiä. 

 

KENTTÄTOIMIKUNTA 

Kenttätoimikunta perustettiin kaudelle 2021 ja toimikunnan tehtäviä tarkennetaan 
kaudelle 2022. 



TUUSULAN GOLFKLUBI RY
BUDJETTI 2022
ALV 0% ARVIO BUDJETTI BUDJETTI

2021 2021 2022
VARSINAINEN TOIMINTA
T U O T O T

Koulutustuotot 17 400 17 000 17 000
Kilpailu ja tilaisuustuotot 4 100 5 000 5 000
Muut tuotot

Tuotot yhteensä 21 500 22 000 22 000

K U L U T
HALLINTOKULUT
Jäsenmaksut -39 600 -37 700 -40 000
Kokouskulut -400 -500 -500
Pankkipalvelut -770 -600 -600
Muut hallintokulut -3 100 -2 500 -2 500
Hallintopalvelut -16 500 -16 500 -18 500

-60 370 -57 800 -62 100
KLUBITOIMINNANKULUT
Koulutuskulut -37 100 -37 000 -37 000

Kilpailukulut
Juniorit + edustus -10 300 -8 000 -8 000
Seniorit -2 100 -2 000 -2 000

Yht -12 400 -10 000 -10 000

Palkinnot -1 900 -4 000 -2 000
Tilaisuuskulut -9 937 -10 000 -10 000

Junioritoimikunta -200 -1 000 -1 000
Naistoimikunta -954 -1 000 -1 000
Klubitoimikunta -2 154 -1 000 -2 000
Senioritoimikunta -1 455 -1 000 -1 000
Toimikunnat -4 763 -4 000 -5 000

Avustukset 5 000
-61 100 -65 000 -64 000

Kulut yhteensä -121 470 -122 800 -126 100

Tuotto-(+)/Kulujäämä (-) -99 970 -100 800 -104 100

VARAINHANKINTA
T U O T O T
Jäsenmaksut 102 600 100 000 103 000
Liittymismaksut 0 0 0
Vuokratuotot 777 682 800

103 377 100 682 103 800
K U L U T
Vastikkeet -777 -777 -777

-777 -777 -777

Tuotot ja kulut yhteensä 102 600 99 905 103 023

Tilikauden tulos 2 630 -895 -1 077


