
    

        

  

TAMMER-GOLF RY   TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

   

YLEISTÄ  

 

Tammer-Golf ry on perustettu 1965 ja vuosi 2023 on seuran 58. toimintavuosi.  

 

TOIMINTAORGANISAATIO 

Tammer-Golf ry:n toimeenpanevana elimenä toimii 7-jäseninen hallitus. Hallituksen toimintaa ohjaavat 

marraskuun ja huhtikuun sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset. Tammer-Golf ry:n ympärivuotiseen 

henkilökuntaan kuuluvat tällä hetkellä toiminnanjohtaja, kenttämestari ja palvelupäällikkö. Määräaikaisen 

henkilökunnan työssäoloaika on pääosin huhtikuusta syyskuun loppuun. Tavoitteena on löytää vakituinen 

huoltomies- tai päällikkö. 

 

Ruotulan alueen kehittäminen jatkuu edelleen yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Alueelle laaditaan nyt 

asemakaavaa, jonka pitäisi olla valmis lokakuussa 2024. Uuden kenttähankkeen osalta yhteistyö kaupungin kanssa 

koskee tässä vaiheessa Nurmi-Sorilan osayleiskaavan päivitystä, joka on jo käynnistynyt. Alueelle on tarkoitus 

laatia golf-kentän mahdollistava asemakaava, joka valmistuisi myös 2024 aikana.   

 

Varsinainen seuratoiminta suunnitellaan toimikunnissa, joiden puheenjohtajat hallitus vahvistaa vuoden 2022 

loppuun mennessä. Toimikunnat laativat toimintasuunnitelmat kevään aikana ja ne esitellään sääntömääräisessä 

huhtikuun kokouksessa. 

 

KENTTÄ 

Panostamista Ruotulan kentän hoitotason nostamiseen jatketaan, prioriteetteinä edelleen viheriöt, lyöntipaikat ja 

väylät. Lisäksi keskitytään muihin pelattavuuteen ja esteettisyyteen liittyviin töihin, kuten polkujen ja huoltoteiden 

kunnostuksiin, kuivatuksien korjaamiseen, heikkokuntoisten nurmialueiden parantamiseen sekä ryteikköjen 

raivaamiseen. Mahdollisissa puiden kaadoissa teemme päätökset yhdessä kaupungin kanssa. Bunkkereiden kuntoa 

kohennetaan ja väylältä 7 ne poistetaan kauden alussa kokonaan (täyttö). Oma siirtonurmialue väylän 16 reunassa 

kylvetään keväällä, jotta se olisi käyttövalmis keväällä 2024. Konehankinnoissa ovat harkinnassa uusi kylvökone ja 

muutamia Avantin lisälaitteita. 

 

Uutta kenttää suunnitellaan yhdessä Ilonen Design Oy:n kanssa ja siitä tiedotetaan jäsenistöä etenemisen mukaan. 

 

KOULUTUS JA PALVELUT  

Maksullisesta koulutus- ja opetustoiminnasta vastaavat edelleen ainakin pro:t Kari Järvenpää ja Esa Lehti.  

Pro shop toiminnasta vastaa Tammer-Golf kuten myös ravintolatoiminnasta ja sen kehittämisestä. Ravintolan 

mahdollista ulkoistusta harkitaan sopivan toimijan löytyessä jo kaudelle 2023. 

 

KILPAILUTOIMINTA  

Kilpailutoimikunta vastaa kokonaisuudessaan kilpailutoiminnasta. Perinteiset kilpailut pysyvät ennallaan 

kilpailukalenterissa. Avoimet kilpailut tullaan järjestämään pääsääntöisesti viikonloppuisin, kuitenkin niin, että aina 

toinen viikonlopun päivistä tulee olemaan kokonaan vapaa kilpailuista muutamaa viikonloppua lukuun ottamatta 

(esim. lyöntipelimestaruus). Heinäkuun 6.-9. päivä Tammer-Golf isännöi European Masters Games 2023 

golfkilpailun yhdessä 29 muun urheilulajin kanssa Tampereella. Seuran mestaruuskilpailut pelataan Golfliiton 

suosituksen mukaisesti elokuussa.  

 

JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA 

Ajankohtainen tiedottaminen tapahtuu seuran internetsivuilla sekä sähköpostiin lähetettävillä uutiskirjeillä. Painettu 

TG-News –lehti tullaan julkaisemaan keväällä, vapun tienoilla ja toinen numero kauden päätteeksi. 

 

MUUTA 

Seuralla on tällä hetkellä 1707 jäsentä, joista kunniajäseniä on viisi. Aikuisten jäsenmaksuksi esitetään 99 € ja 

junioreiden alle 18-vuotta 59 € (molemmat sisältävät alv 10 %). Liittymismaksu esitetään toistaiseksi 

poistettavaksi, jotta saamme taas jäsenmäärän takaisin kasvu-uralle. 
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