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Toimintasuunnitelma 2015
1. Yleistä
Toimintavuonna 2015 keskeisinä tavoitteina ovat samat, kuin jo aikaisempinakin vuosina
- toiminnan tunnettuuden lisääminen
- toiminnan monipuolistaminen
- jäsenmäärän kasvattaminen
- aktiivisten toimijoiden määrän lisääminen
- golfmuseohankkeen edistäminen

2. Toiminnan tunnettuuden lisääminen
SGHS:n toiminnan tunnettuus ja jäsenmäärän kehitys ovat vahvasti toisiinsa kytkeytyneitä. Jäsenmäärä
saadaan kasvuun ainoastaan yhdistyksen ja sen toiminnasta tiedostamisen kautta. Moni asia yhdistyksen
toiminnassa on vahvasti kytkeytynyt Suomen Golfliittoon. Siksi on ensiarvoisen tärkeätä luoda hyvät
yhteistyösuhteet Liittoon. Henkilökohtaiset suhteet hyödynnetään ja kehitetään uusia yhteistyömuotoja.
Toinen väline tunnettuuden lisäämisessä on tiedottaminen. Tiedottamisessa keskeisinä keinoina ovat
yhdistyksen nettisivut ja hyvät mediasuhteet suomalaisiin golfmedioihin. Yhdistyksen nettisivujen riittävän
usein tapahtuva päivittäminen ajankohtaisilla uutisilla on ensiarvoisen tärkeätä. Medialle toimitettavat
tiedotteet ohjaavat kiinnostuneet tutustumaan nettisivuihimme.
Yhdistys on ottanut tehtäväkseen suomalaisten golfseurojen historiikkien keräilyn. Olemalla yhteydessä
kaikkiin suomalaisiin golfklubeihin historiikkien keräilyn yhteydessä tulevat klubit samalla tietoisiksi
yhdistyksen olemassaolosta. Historiikkien keräily on ollut tauolla parin vuoden ajan mutta jatkuu jälleen
vuonna 2015.

3. Toiminnan monipuolistaminen
Yhdistyksen toiminta on saanut jo muutaman vakiintuneen toimintamuodon. Hikkorigolf ja siihen liittyvät
tapahtumat ovat hyvällä mallilla. Samoin yhdistyksen julkaisema Vuosikirja on vakiinnuttanut asemansa.
Nämä toiminnot tarvitsevat kuitenkin rinnalleen uusia muotoja ja toimintatapoja nykyisten jäsenten
motivoimiseksi ja uusien houkuttelemiseksi.
Vuosikirjassa julkaistaan suomalaisen golfin historiaan liittyviä artikkeleita. Lisäksi hyödynnetään ulkomaisten
sisaryhdistysten omissa julkaisuissaan julkaisemia artikkeleita. Näissä merkeissä yhteistyö British Golf
Collectors Societyn ja Svenska Golfhistoriska Sällskapetin kanssa jatkuu.
SGHS:n internet-sivujen käyttöä tehostetaan monipuolistamalla niiden sisältöä. Yhdistyksen tiedottamisen
pääpaino on nettisivuilla ja sähköpostitiedotuksessa. Myös sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia
hyödynnetään.
Yhteistyötä erityisesti Suomen Golfliiton, suomalaisten golfklubien ja ulkolaisten historiayhdistysten kanssa
jatketaan ja tehostetaan.
Seura on jo neljästi järjestänyt pienelle jäsenjoukolle yhteisen talvimatkan golfin juurille Brittein saarilla.
Keväällä 2015 matkan kohteena on Devon Englannissa ja siellä sijaitsevat vanhat links-kentät. Toinen
kauden 2015 matkakohde on Ruotsi-ottelu kesäkuun lopulla 2015.
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3.1 Historia- ja keräilytoimikunta
Historia- ja keräilytoimikunnan suurin haaste on golfmuseon saaminen Suomeen. Asian eteenpäin viemiseksi
ollaan yhteydessä Suomen Golfliittoon ja muihin asiasta kiinnostuneisiin tahoihin. Vuoden 2010 aikana
käynnistetty hanke Aulangon golfkentän suojelemiseksi on yksi kiinnostava avaus tässä mielessä, golfmuseo
saattaisi hyvinkin sopia Suomen vanhimman alkuperäisessä koostumuksessa olevan kentän yhteyteen. Myös
muita mahdollisuuksia kartoitetaan.
Yhdistys käynnisti vuoden 2010 keväällä hankkeen, jossa pyritään luetteloimaan ja keräämään kaikki
ilmestyneet suomalaisten golfklubien historiikit. Syntyvä historiikkikirjasto tulee muodostamaan perustan
Suomen Golfmuseon kirjastolle. Uusia historiikkeja ilmestyy jatkuvasti ja hanke käynnistetään uudelleen
vuoden 2015 aikana.
Yhdistyksen tapahtumien valmisteluun ja toteuttamiseen toimikunta osallistuu tuottamalla tilaisuuksiin golfin
historiaan liittyviä esityksiä ja näyttelyitä sekä tuottamalla materiaalia yhdistyksen internetsivuille ja
Vuosikirjaan.
Historia- ja keräilytoimikunta antaa tukea klubeille, jotka kirjoittavat omia historiikkejaan.
Toimikunta pyrkii yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa kokoamaan suomalaiset golfhistoriikkien kirjoittajat
yhteiseen tilaisuuteen jossa jaetaan kokemuksia golfhistoriikkien kokoamisesta. Näin tuetaan suomalaisia
golfklubeja heidän suunnitellessaan oman historiikin kirjoittamista.

3.2 Hikkoripelitoimikunta
Hikkoripelitoimikunta järjestää yhdessä muiden toimikuntien kanssa kauden aikana kolme
hikkoritapahtumaa.
Reikäpeli on golfin perinteinen muoto jota nykyään pelataan kohtuullisen vähän. Kaudella 2014 alettiin
pelaamaan SGHS:n mestaruudesta reikäpelinä. Palkintona on puheenjohtajan lahjoittama kiertopalkinto,
Lassin Pokaali. Myös kaudella 2015 pelataan sama turnaus.
Ystävyysottelu tulevan kauden SM-kisan isäntäkentän kanssa antaa mahdollisuuden tutustua kisaisäntiin ja
tiivistää näin yhteistyötämme. Samalla se markkinoisi tulevaa SM-kisaa isäntäkentällä. Vuoden 2016
kisakenttä etsitään jo kevään 2015 aikana jolloin tällainen tutustumistilaisuus ehditään järjestää vielä kauden
2015 aikana.
SGHS:n ja Ruotsin sisaryhdistyksen välinen vuotuinen hikkoriottelu, Nordic Hickory Match, on pelattu jo
seitsemän kertaa. Vuonna 2015 järjestelyvuorossa on Ruotsi. Yhdistys kokoaa joukkueen joka edustaa
Suomea Hulta Golf Clubilla kesäkuun 26. päivänä pelattavassa ottelussa. Yhdistys osallistuu joukkueen
kustannuksiin taloutensa mahdollistamissa puitteissa. Joukkueen kapteenina toimii Mika Hjorth.
Hikkorigolfin SM-kisa järjestetään 3.-4.7. Suur-Helsingin Golfin Luukki-kentällä. Samassa yhteydessä
pidetään juhlapäivällinen jonka ohjelmasta vastaavat kaikki toimikunnat. Tapahtumaan pyritään etsimään
yhteistyökumppani.
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4. Jäsenistö
4.1 Jäsenhankinta
Vuoden alkaessa jäsenmäärä on 82 jäsentä. Yhdistyksen pitkäaikaisena tavoitteena on ollut saavuttaa sadan
jäsenen raja.
Uusia jäseniä on tullut tasaisesti mutta ongelmana on, että aivan liian moni jäsen päättää jättää yhdistyksen
parin vuoden jäsenyyden jälkeen. Johtopäätös tästä on, että eroavat jäsenet ovat olleet pettyneitä
jäsenyyteen. Vuoden 2015 aikana eroavilta jäseniltä tiedustellaan syytä tähän pettymykseen.
Uusia jäseniä varten kootaan uusien jäsenten tervetulopaketti joka toimitetaan liittyville jäsenille välittömästi
jäsenhakemuksen saavuttua. Liittyville jäsenille toimitetaan myös yhdistyksen bägimerkki jolla jokainen jäsen
voi osoittaa kuuluvansa yhdistykseen.
Jäsenhankintaa varten tuotetaan esite yhdistyksestä ja sen toiminnasta.
Jäsenhankintaa suoritetaan erityisesti järjestettävien tapahtumien yhteydessä. Yhdistys pyrkii yhteistyöhön
Suomen Golfsenioreiden kanssa koska vanhemmat ja kokeneemmat golfarit ovat yleensä kiinnostuneita
myös perinteistä. Yhdistyksen vuosikirjaa jaetaan suomalaisille golfklubeille. Lisäksi jatketaan
suoramarkkinointia kiinnostuneita jäseniä kohtaan. SGHS:n internetsivut osoitteessa www.sghs.fi toimivat
apuna jäsenhankinnassa.
Kannatusjäsenten lukumäärä on vuonna 2014 kahdeksan kappaletta eikä sitä tarvitse nostaa vuoden 2015
aikana. Uudet kannatusjäsenet ovat tietysti tervetulleita.

4.2. Jäsenpalvelut
Tiedottaminen on tärkein muoto jäsenpalvelua. Aikaisempaan tapaan Vuosikirja 2014 ilmestyy huhtikuussa.
Siinä on golfin historiaan liittyviä artikkeleita ja siinä kerrotaan yhdistyksen kauden 2013 tapahtumista.
Vuosikirjaa kehitetään saatavan palautteen pohjalta niin, että seuraava Vuosikirja palvelee entistä paremmin
jäsenistöä. Tavoitteena on laajentaa lehden kokoa neljällä sivulla edellisestä vuodesta.
Yhdistyksen internet-sivujen kehittämistä jatketaan tavoitteena muodostaa sivusto, joka toimii golfin
historian lähdeteoksena ja portaalina suomalaisille golfareille.
Jäsenmatkat historiallisesti merkittäviin golfkohteisiin ovat edelleen ohjelmassa ja niitä kehitetään jäsenistön
tarpeiden mukaisesti.
Jäsenistölle tarjotaan ostettavaksi erilaisia yhdistyksen logotuotteita. Bägimerkin, solmion ja klubitakin
rintamerkin lisäksi etsitään uusia tuotteita, esimerkiksi vaatepuolelle.

4. Talous
Vuoden 2014 vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksuiksi vuodelle 2015 henkilöjäsenille 25 euroa ja
kannatusjäsenille 250 euroa. Liittymismaksu on edelleen 10 euroa. Jäsenmaksutasoon ei ole tarvetta puuttua
lähitulevaisuudessa.

