Tarinan strategia 2020

Suomen golfin strategia
Visio
• Parasta vapaa‐aikaa

Missio

Visio

• Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä
luonnossa liikkumisen

Strateginen tahtotila

Missio

• Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla
mahdollistetaan taloudellinen jatkuvuus
• Kilpagolfissa ollaan pysyvästi eurooppalaisella
huipputasolla
• Golfin mielikuva on positiivisesti
arkipäiväistynyt

Strateginen tahtotila

Strategiset painopistealueet
•
•
•
•

Talous‐ ja toimintaolosuhteet
Juniorigolf
Naisgolf
Kilpagolf

Painopiste
I
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Painopiste
II

Painopiste
III

Painopiste
IV

Tarinan strategia
Tarinan arvot
• Meidän Tarina – tänne on helppo tulla ja täällä
on mukava olla.

Visio
• Parasta vapaa‐aikaa uudistuvassa Itä‐Suomen
johtavassa golfyhteisössä, jossa koetaan
ainutlaatuisia elämyksiä.

Visio

Missio
Missio

• Tarina yhdistää leppoisassa ilmapiirissä
terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa
liikkumisen.

Strateginen tahtotila

Strateginen tahtotila

• Uudistumalla mahdollistetaan taloudellinen
jatkuvuus. Tarinagolfin mielikuva on leppoisan
positiivinen. Mahdollistetaan väylä kilpagolfin
huipulle.

Strategiset painopistealueet
•
•
•
•

Painopiste
I

Talous‐ ja toimintaolosuhteet
Juniorigolf
Naisgolf
Kilpagolf
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Painopiste
II

Painopiste
III

Painopiste
IV

Painopistealueet ja toimenpiteet Tarinassa
Talous‐ ja toimintaolosuhteet
Tarinan talouden pitäminen terveellä pohjalla
aktiivinen pelaaja‐ ja pelikierrosmäärän kasvattaminen
asiakaspalvelumallin ja ‐kokemuksen johtaminen
innostetaan uusia asiakkaita lajin pariin, tuomalla potentiaalit harrastajat Tarinaan
•
tuodaan yritysten työhyvinvoinnista vastaavat, muiden urheiluseurojen nuoret, liikunnanopettajat ym. Tarinaan
•
jokainen yhteisön jäsen tuo kaverin/naapurin tutustumaan
•
markkinoidaan Tarinaa ryhmille (esim. seniorit suoraan toisten seurojen senioreille)
•
mailojen vuokrausmahdollisuuksien kehittäminen
pidetään huolta olemassa olevista asiakkaista
•
edut jo sitoutuneille
•
kannustetaan aloittelijoita esim. kutsumalla scramble‐porukoihin
•
Järjestetään uuden tyyppisiä tapahtumia
monipuolistetaan olemassa olevaa kenttää
•
9‐reikäisyys, joka madaltaisi aloituskynnystä (nykyisen kentän sisällä)
•
mahdollistetaan Vanhan Tarinan aloitus eri tiiauspaikoilta (esim. 4 tai 10 väylältä jne.)
•
mahdollisuus pelata lyhyempää kenttä (esim. Vanhan Tarinan 1. tii mäen päältä)
•
mahdollisesti ”jokamieskenttä” tiettyinä päivinä
kehitetään hinnoittelun keinoja
•
erilaiset kausipelioikeudet
•
hotellipaketit

aloitetaan kenttäolosuhteiden hallittu uudistaminen (kun Tarinaan on saatu 100 uutta kausipelaajaa)
•
Vanha Tarinan uudistaminen Master Planin mukaan, ”Ranta Tarina”
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Painopistealueet ja toimenpiteet Tarinassa
Juniorigolf
Junioriharrastajien ja ohjatussa toiminnassa olevien määrän kasvattaminen aloituskynnystä
madaltamalla.

tuodaan nuoret Tarinaan
•
pohditaan miten logistiikka Kuopiosta hoidetaan

järjestetään kampanjoita kouluissa sekä muita tapahtumia, esim. tutustumisiltoja
järjestetään enemmän joukkuekisoja, käytetään enemmän erilaisia pelimuotoja (scramble), joukkueeseen
valitaan eri tasoisia/ eri ikäisiä pelaajia
markkinoidaan vanhemmille: turvallinen paikka nuorille harrastaa

tiedotetaan junnujen hinnoittelusta (golf on yksi edullisimmista lajeista nuorille)

markkinoidaan myös vain harrastuksena, ei tarvitse kilpailla
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Painopistealueet ja toimenpiteet Tarinassa
Naisgolf
Naisgolfaajien määrän kasvattaminen ja golfin pelaamisen monipuolistaminen. Luodaan
mielikuva golfista koko perheen lajina. 2020 Tarinassa on 1000 naisjäsentä.

tuodaan esille enemmän erilaisia pelimuotoja (esim. scramble)
panostetaan ympäristön siisteyteen ja viihtyvyyteen
markkinoidaan golfia sosiaalisena ”kohtaamispaikkana”, sinkut löytävät seuraa 
markkinoidaan: terveys, sosiaalisuus ja luontoelämykset samassa paketissa
luodaan edellytyksiä pienten lasten äideille pelata (esim. lyhemmät pelikierrokset)
järjestetään naisille omaa toimintaa
luodaan kontakteja yrityksiin (yhdistä golf ja matka, yhdistä golf ja kauneus ym.)
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Painopistealueet ja toimenpiteet Tarinassa
Kilpagolf
Tuetaan tarinalaisia pelaajia ja valmentajia.

kehitetään valmennusjärjestelmää kokonaisuutena

koulutetaan osaavia valmentajia ja ohjaajia mm. hyödyntämällä aktiivisesti liiton
valmentajakoulutusta
tuetaan kilpatoimintaa seuran puolesta

hyödynnetään Tarinan kilpagolfia viestinnässä (medianäkyvyys alueella, valtakunnallisesti)

haetaan aktiivisesti SM‐ ja muiden valtakunnallisten tourien järjestelyoikeuksia Tarinaan
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Painopistealueet ja toimenpiteet
Viestintä
Viestitään kattavasti, ajantasaisesti ja avoimesti eri kohderyhmille oikeita kanavia pitkin.

jatketaan eri viestintäkanavien kartoittamista, kehittämistä ja hyödyntämistä
valitaan kanavat ensisijaisesti painopistealueiden kautta (naiset & juniorit)
tehdään viestintäsuunnitelma, mietitään kriisiviestinnän prosessi ja vastuut
haetaan jäsenistöstä viestinnän asiantuntemusta ja hyödynnetään tätä

hyödynnetään/tuodaan tietoisuuteen golfin edullisuus lajina
lujitetaan yhteistyötä paikallisten medioiden kanssa
ollaan tarpeen mukaan mukana messuilla
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