
 

GOLF TALMA RY:N   Pöytäkirja 

NAISTOIMIKUNTA   27.8.2015 

 

 

Aika: Torstai 27.8.2015 klo 18.00 – 

Paikka: Golf Talman klubitalo, pieni kabinetti 

Läsnä: Kirsi Ahlfors, pj 

 Merja Tuomi, Helena Mattila, Tiina Niemelä, Johanna Leppänen, Tuija Lindvall 

Poissa: Sirpa Soikkeli   

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 

2. Naisten päätöskilpailu to 17.9 klo 18.00 par 3 kentällä, yksi kierros 

 tarjoilut pelin jälkeen klubitalolla, Merja pyytää tarjouksen Jarilta 

 päätöskilpailun palkinnot: hcp pistebogey kolme parasta Darphinin tuotteilla (1. 

kasvovesi ja puhdistusmaito, 2. hydraskin kasvovoide 3. vitalskin voide, paras 

scratch vitalskin, lähimmäksi lippua pallopaketti + icepowerit jokaiselle) 

 koko kauden kestäneiden kilpailujen palkinnot jaetaan tilaisuudessa. Reikäpeli 

yksilöpalkinnot sekä joukkuepalkinnot, 4 parasta palkitaan, eclecticit Master ja 

Laakso kentät, hcp ja scratch, palkinnot kertyneistä osallistumismaksuista jaetaan 

seuraavasti: parhaalle 50%, kakkoselle 30% ja kolmannelle 20%. 1. 65 €, 2. 40 € 

ja 3. 25 €. Lahjakortit haetaan Golfbalancesta. 

 Lupaavin, ahkerin, innostunein juniorityttö palkitaan 100 € harjoituslahjakortilla, 

selvitetään Lasselta ehdokkaita 

 Best handicap dropper eli kuka on eniten pudottanut tasoitustaan, palkitaan 

pokaaleilla, sarjat 0-18,4 ja 18,5-54 

3. Naiset vs. seniorimiehet reikäpeliottelu su 27.9. klo 13.00 

 kilpailukutsu netissä, ilmoittautuminen alkaa 6.9. ja 10 nopeinta naista pääsee 

joukkueeseen   

 tarjoilut hoitaa senioritoimikunta  

  kiertopalkintona pokaali, jonka naiset viime vuonna voittivat 

4. Naisten talviharjoittelu 2014-2015 Vierumäen golfkoulun järjestämänä 

 Naisten talviharjoittelua ehdotetaan järjestettävän 2 päivänä viikossa, ma ja to, 

18–19 ja 19–20, opetuksen kanssa ja sekä omatoimisesti. Paikka on vielä avoinna. 

Ilmoittautuminen harjoituksiin vanhalla tutulla tavalla opetussivujen kautta.  

 

 



 

5. Muut asiat ja tiedotusasiat 

 Matalan kynnyksen keskiviikot: kaksi pelaajaa osallistui, muuten oli hiljaista, 

päätettiin kuitenkin jatkaa perinnettä. Mietittiin myös muita muotoja esim. 

”kummi”-toimintana 

 Päätöstilaisuudesta tehdään juttu ja osallistua voi myös päätösillalliselle (15 €) 

vaikka ei kilpailekaan, ilmoittautuminen toimistoon 

 4. Talman herrasmiesgolfari valitaan tänä vuonna, juttu äänestyksestä nettiin. 

Äänestysaikaa 30.9.15 asti. Laput ja laatikko löytyy naisten pukuhuoneesta, 

Herrasmiesgolfari julkaistaan seuran päätöskisassa su 4.10. Palkintona 

silinterihattu, konjakkipullo ja diplomi 

 Ladykapteenin valinta on edessä syyskokouksessa marraskuussa. Naistoimikunta 

ehdottaa yksimielisesti Merja Tuomea, joka on suostunut myös 

ladykapteeniehdokkaaksi.  

 naistoimikuntaan otetaan uusia jäseniä ensi vuoden alusta alkaen. Kiinnostuneet 

voivat ottaa yhteyttä naistoimikunnan puheenjohtajaan ja jäseniin.  

6. Seuraava kokous 

 Torstaina 1.10.2015 klo18.30 Talmassa  

7. Kokouksen päättäminen 

 puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 31.8.2015 

Kirsi Ahlfors  

Golf Talman Ladykapteeni 


