LAATUMERKKI KRITEERISTÖ
1. Tavoitteet, tarkoitus ja suunnitelmallisuus
a) Seura on kirjannut ja kuvannut junioritoiminnan pääperiaatteet, toiminnan tarkoituksen ja kohderyhmät.
b) Seura on kirjannut junioritoiminnan kehittämisen suuntaviivat seuraavalle kolmelle vuodelle
c) Seuralla on seuran hallituksen tai johtokunnan hyväksymä junioritoiminnan toimintasuunnitelma ja
budjetti kuluvalle tai tulevalle toimintakaudelle.
2. Junioritoiminnan organisoituminen, ryhmien toiminta ja vastuuhenkilöt
a) Seuralla on nimetty junioritoimikunta, joka kokoontuu säännöllisesti
a. Junioritoimikunnan jäsenten vastuualueet on määritelty ja ne löytyvät seuran nettisivuilta sekä sähköiseen
alustaan.
b. Junioritoimikunnan jäsenten sekä muiden junioriaktiivien nimet ja yhteystiedot löytyvät helposti seuran
nettisivuilta ja ne on kirjattu toimintalinjaan
b) Seuran kaikkien ryhmien toiminta perustuu juniorigolfohjelman mukaiseen harjoitteluun ja ryhmien
toiminnan sisällöt on kuvattu ja kuvaukset tulee löytyä seuran nettisivuilta sekä sähköisestä alustasta.
a. Seuralla on vähintään kaksi toiminnassa olevaa junioriryhmää joissa on vähintään 5-8 junioria. Mikäli
toimintaryhmiä on minimimäärä tulee panostus olla rekrytointitoimenpiteissä.
b. Jokaisella seuran juniorijäsenellä on mahdollista osallistua ympärivuotiseen harjoitteluun niin halutessaan
c. Seuralla tulee olla kirjattu suunnitelma uusien juniorijäsenten aktivointiin ja hankintaan.
Rekrytointitoimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan aktiivisesti ja siitä kerätään palautetta.
Rekrytointitoimenpiteisiin on nimetty vastuuhenkilö.
c) Seuran toimintaryhmien vastuuohjaaja tai valmentaja on nimetty ja hänen yhteystiedot löytyvät
toimintalinjasta sekä nettisivuilta
a. Vastuuohjaajan tulee olla käynyt vähintään I-tason golfohjaajakoulutus.
b. Ohjaajilla tulee olla käytynä vähintään JGO:n iltakoulutus
c. Jokaisessa toimintaryhmässä vastaava ohjaaja/valmentaja ei voi olla sama henkilö.
d) Vuoden 2017 alusta seuralla tulee olla valmennuksen kausisuunnitelma kesä- ja talvikaudelle.
3. Juniorigolfohjelman mukainen harjoittelu
a) Hauskaa: Ohjattu toiminta on monipuolista ja vaihtelevaa. Lisäksi junioreille järjestetään monipuolista
toimintaa ja virikkeitä tarjotaan lapsen kehittymisen mukaisesti.

b) Monipuolisuus: Perusliikuntataitojen opettelemista ja harjoittelemista ennen lajitaitoja tai lajiharjoitusten
rinnalla. Lisäksi monilajisuuteen kannustamista ja ohjaamista.
c) Tehokkuus: Tehokkaasti toteutettuja ja järjestelmällisesti suunniteltuja harjoituksia. Lisäksi intensiivisiä
harjoituksia, joissa harjoitellaan koko kehoa ja tehdään laadukkaita lajiharjoitteita
d) Ympärivuotisuus: Kesäkauden lisäksi monipuolisen harjoittelun toteuttamista talvikaudella. Vähintään
puolet seuran harjoitteluryhmistä tulee harjoitella talvikaudella vähintään kerran viikossa.

