




































TOIMINTASUUNNITELMA 2011  
GOLF TALMA RY 
 
 
 

Golf Talman ry:n 2020 strategia hyväksyttiin syksyllä 2010. Tuleva kausi on siis 
ensimmäinen kausi kun uutta strategiaa jalkautetaan.  

 
GOLF TALMA ry:n tavoite 2020 on:  
Jäsenistön ikäjakauman pysyminen sellaisena, että seura pysyy elinvoimaisena 
joka ikäluokassa. 

 
 
Painopistealueet ja kohderyhmät 
 

1. Jäsenten golfetiketti- ja sääntötuntemus 
Kapteenin johdolla pidetään kauden aikana sääntökoulutusta luentojen sekä 
lettuvisojen avulla 
2. Jäsenkoulutus 
Erityisesti haluamme olla kehittämässä ns. seuratasoituksen (37-54) omaavien 
jäsenten pelitaitoja ja auttamassa heitä pääsemään kiinni hienosta lajistamme. 
Seuran koulutuskokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan Talman Golfkoulun 
kautta. Kurssitarjontaa kaikentasoisille pelaajille tullaan lisäämään.  
3. Osallistuminen Golfliiton toimintaan ja koulutukseen 
Golf Talma ry haluaa olla edelleen aktiivinen toimia golfliitoon suuntaan ja osallistua 
mahdollisuuksien mukaan Golfliiton toimintaan.  
4. Nuorisotoiminnan ylläpitäminen kärkikastiin kuuluvana  
Vahva nuorisotoiminta on kunnia asia Talmalle. Tulevan kauden kulmakiviä ovat 
ammattitaitoinen ohjaus ja koulutus sekä suurimpana vuotuinen golfleiri.  
5. Kilpailutoiminnan edelleen kehittäminen 
Seuran kilpailutoiminta on perinteisesti olut laajaa ja menestyksekästä. Haluamme 
jatkaa tuolla tiellä ja viedä eteenpäin edustusjoukkueiden toimintaa ja erityisesti GT 
Teamin toimintaa. Seuran sisäisiä kilpailuja on mietitty uudestaan, parhaat 
tapahtumat ovat säilyttäneet paikkansa kalenterissa. Panostamme erityisesti näiden 
tapahtumien onnistumiseen ja palkintoihin.  
6. Tiedottaminen 
Seuran kaksi jäsenlehteä ovat vakiinnuttaneet muotonsa kevään 
informaatiolähteenä sekä syksyn koontina kauden tapahtumista. Kauden aikana 
panostamme viikkotiedotteisiin sekä kotisivujen kautta tiedottamiseen. Golf Talman 
uudet kotisivut otetaan käyttöön huhtikuussa 2011.    
7. Jäsenten aktivoiminen kaikissa ikäryhmissä 
Haluamme organisoida toimintaa koko Golf Talma ry:n jäsenistölle. Tiedostamme 
että perinteisesti iso osa golfseurojen jäsenistöstä ei osallistu toimintaan. 
Haluamme tehdä tähän muutoksen ja aktivoida jäseniä kaikissa ikäryhmissä.  
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Opetustoiminta 
Seuran toimesta on viime vuosina pyritty aktivoimaan jäseniä parantamaan 
golftaitojaan järjestämällä eri pituisia opetusiskuja.  Nuoriso-,  nais- ja 
senioritoimikunnan toimesta on järjestetty myös koko kauden kestävää, 
kilpapelaamiseen tähtäävää valmennustoimintaa. Seuran yleisopetuksen  kohteena 
ovat olleet viime vuosien voimakkaan jäsenkasvun myötä seuraan liittyneet  
jäsenet, joiden  tasoitukset ovat enimmäkseen  välillä 37 – 54. 
 
Ensi kesäkaudesta alkaen opetustoimintaa keskitetään enenevässä määrin 
Golfkoulun  toimesta järjestettäväksi.  Opetustarpeista  ja –tarjonnasta laaditaan 
kokonaissunnitelma (Pasi Purhonen),  johon nivellytetään niin toimikuntien 
koulutustoiminta kuin muutkin seuran opetusaktiviteetit. Toimikuntien toiveet 
otetaan huomioon opetusohjelmia laadittaessa.  Talman opettajien opetustarjonta  
tulee sisältymään myös tähän kokonaisuuteen.  Opetusta järjestetään 
ympärivuotisesti.  
 
Talman toimisto huolehtii  tiedottamisesta jäsenistölle, laskutuksesta sekä toimii 
valtaosin ilmoittautumisien vastaanottajana.   Hallikaudella  ilmoittautumisrutiinit 
hoidetaan joko toimistossa tai toimiston valtuuttaman pron toimesta. 
 
Erityisenä opetustoiminnan kohderyhmänä tulevat tällä kaudella  olemaan  korkealla 
seuratasoituksella (hcp 37 – 54) pelaavat jäsenet. Tavoitteena  on kannustaa heitä 
kehittämään taitojaan varsinaisen tasoituksen alueelle (hcp 36 ja alle). Tämä 
toteutetaan Tasoitustalkoot  -kampanjalla, johon liittyy mm tehokas opetuspaketti . 
Par 3- kentällä on lisäksi mahdollisuus tästä kaudesta alkaen  pelata 
tasoituskierroksia  ja pudottaa tasoitusta seuratasoituksen alimpaan lukemaan eli 
37:ään saakka. 
 
Hallikaudella tuetaan myös omatoimista harjoittelua viimevuosien tapaan. 

 
 
Naistoimikunta 
 

Golf Talma ry:n naistoimikunnan kokoonpano vuodelle 2011 on: Tiina Kukkonen-
Suvivuo (ladykapteeni), Kirsi Ahlfors, Marita Koskinen, Seija Lammi ja Pia Lindroos.  

Naistoimikunnan tavoitteena on olla aktiivinen toimija Golf Talma ry:n toiminnan 
organisoinnissa ja kehittämisessä. Toiminnassa on tarkoitus ottaa huomioon ja 
pyrkiä edistämään seuraavia ladykapteenille ja naistoimikunnalle yleisesti kuuluvia 
tehtäviä, joita ovat  

 
 naisten peli- ja kilpailutoiminnan organisointi (mm. naisten omat kisat, Eclectic, 

seuraottelut, jne.)  
 naisten- ja yhteistapahtumien ideointi ja järjestäminen (mm. Naisten Sunnuntai, 

Shampanjaa ja mansikoita, Yötön Yö jne.) 
 yhdistyksen päätöksentekoelimissä toimiminen (hallitus, naistoimikunta, 

kilpailutoimikunta) huolehtien naisjäsenten toiminnan suunnittelusta sekä 
toiminnan tarvitsemista resursseista ja tuesta 

 yhteystahona, kouluttajana ja seuran kapteenin tukena toimiminen naisjäsenten 
pelaamiseen liittyvissä asioissa kuten turvallisuus, etiketti, sääntöjen 
noudattaminen, kilpaileminen jne. 
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 naisten golftoimintaan liittyvästä tiedotuksesta vastaaminen (mm. muualla 
tapahtuvista naisten kisoista, pelimatkoista ja muista naisia kiinnostavista 
tapahtumista)  

 pitää yhteyttä lähiseudun ja muidenkin seurojen naiskapteeneihin ja –
toimikuntiin 

 valitsee naisten edustusjoukkueen yhteistyössä kilpailu- ja tasoitustoimikunnan 
kanssa 

 edistää naisjäsenten kuntoa ja terveyttä lisääviä toimia  
 hyvän seurahengen tukeminen ja seuran naisjäsenten kannustaminen 

aktiiviseen osallistumiseen kilpailuihin ja koulutukseen sekä kehittämään 
pelitaitoja ja kilpailuvalmiuksia 

 erikseen naisjäsenistöltä mm. ry:n jäsenkyselyllä saatujen palautteiden ja  
toivomusten esille nostaminen (mm. punaisten tiiboxien kunto, kentän vessojen 
kunto ja siisteys, naisten saunan toiminta jne.) 

 
Jäsenistön toivoman toiminnan toteuttaminen edellyttää yhdistyksen rahallista 
tukea, yhteistyökumppaneiden saamista sekä tapahtumien ja kilpailuiden yhteistä 
organisointia muiden Golf Talma ry:n toimikuntien kanssa.  

 
Kausi aloitetaan huhtikuussa avajaistapahtumalla, jossa kerrotaan tulevan kauden 
toiminnasta sekä tutustutaan yhteistyökumppaneiden ja palvelutuottajien tarjontaan. 
Naisjäsenille järjestetään kaudella 2011 ryhmämuotoista koulutusta osana kauden 
aikana järjestettäviä tapahtumia. Naisten kaksipäiväinen pelimatka kotimaassa on 
viime vuosina järjestetty heinäkuussa ja kohteena on ollut Vierumäki golfissa 
järjestetty Jackpot Open -kilpailu sekä joku toinen lähistöllä oleva kenttä ja näin on 
tarkoitus menetellä myös kaudella 2011.  
 
Naisten talviharjoittelu on käynnistynyt aktiivisesti talvikaudella 2010 - 2011 tiistai-
iltaisin Malmin Green Golfissa pro Ville Kallialan johdolla edellisen vuoden tapaan.  
 
Pelikausi käynnistyy toukokuussa naisten kauden avajaiskilpailulla Par 3-kentällä ja 
kilpailu pelataan 9-reikäisenä. Golfliiton valtakunnallinen tapahtuma Naisten 
Sunnuntai järjestetään seuran sisäisenä kilpailuna 12.6.2011 Laakso tai Master -
kentällä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Syöpäsäätiön Roosa nauha -
rahaston kanssa ja sen teemana on ”Roosagolf rakkaudesta naisiin”.  Kesäkuussa 
pyritään järjestämään myös jäsenistölle yhteinen joukkuekilpailu (esim. Yötön yö). 
Heinäkuussa järjestetään naisten ainoa oma open kisa. Suuren suosion saanut 
Shampanjaa ja Mansikoita -kilpailu järjestetään jälleen heinäkuun puolivälissä. 
Syyskuussa kausi päätetään järjestämällä naisten päätöskisa Par3:lla 9 reikäisenä.  

 
Naisten kilpailemista pyritään koko kauden ajan tukemaan järjestämällä pääkentillä 
pelattaviin - sekä seuran sisäisiin että Open - kisoihin naisille oma sarja aina kun se 
vain on mahdollista. Tasoitukselliset naisten reikäpelimestaruudet ratkotaan myös 
naisten osalta entiseen tapaan sekä henkilökohtaisena että joukkuepelinä samoin 
kuin Eclectic- ja The Best Handicap Dropper -kilpailut. Näiden lisäksi luonnollisesti 
kisataan seuran naisten reikäpeli- ja lyöntipelimestaruuksista tasoituksettomina 
kilpailuina. 

 
Kilpailujen ja tapahtumien tarkempi aikataulu julkaistaan erillisenä dokumenttina ja 
se esitellään jäsenistölle huhtikuun avajaistapahtumassa. Kaikki vuoden 2011 
naisten kilpailut ja tapahtumat ovat tässä vaiheessa vasta alustavia suunnitelmia. 
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Kauden 2011 muut mahdolliset naisten kilpailut ja tapahtumat suunnitellaan 
myöhemmin pidettävissä naistoimikunnan kokouksissa. 

 
Naisten toiminnasta tiedotetaan kaikkien käytössä olevien kanavien kautta eli 
Talman kotisivujen uutissivulla, toimikunnan omalla palstalla, seuran 
sähköpostitiedotteilla ja Golf Talma ry:n ja naisten pukuhuoneen ilmoitustauluilla. 
Toimikunnan kokousmuistiot sekä toimintasuunnitelma ja –kertomus löytyvät 
sähköisesti toimikunnan palstalta. Huhtikuussa kaikille naisjäsenille lähetetään 
sähköinen jäsenkirje. Myöhemmin kauden aikana jäseniksi liittyneet naiset saavat 
ko. kirjeen toimistosta. 

 
Toiminnan kulut katetaan osallistumismaksuilla sekä varoilla, jotka seuran 
talousarviossa osoitetaan toimikunnan käyttöön. Tämän lisäksi pyritään saamaan 
yhteistyökumppaneilta lahjoituksena mm. kilpailujen palkintoja. 

 
 
MID toimikunta  

Mid ikäisten (on täyttänyt tai täyttää kauden aikana 35 v.) ja – henkisten, Talma Golf 
jäsenten ( mies- ja naisjäsen) tarpeisiin perustettu toimikunta, tulee panostamaan 
kilpailuhenkisten jäsenten kuin  ” harrastelijoiden ” jäseniemme henkisten-  sekä 
golftaitojen kehittämiseen, järjestämällä monipuolisia ympärivuotisia tapahtumia 
kauden mittaan. 

 
Yhteistapahtumia talvikaudella 
-lyöntiharjoittelua malmin kuplassa 2x lyöntipaikka/viikko. 
-Sählyä Talman koulun jumppasalissa 1x viikossa. 

 
Kesäkausi. 
-Mid-harjoituspäivä 2-3 x/kesä pro mukana 
-Seura ottelu (vastujaa etsitään vielä) 
-The Rainer Cup 
-Joukkue SM 

 
 
 

Senioritoimikunta 
Yleistä: 
Senioritoimikunnan kokoonpano vuodelle 2011 on Tuomo Romula, Pirjo Mäkinen, 
Marita Koskinen, Päivi Puurunen, Pentti Jantunen ja Timo Tarvainen. Toimikunnan 
tavoitteena on aktivoida Golf Talman senioripelaajia kauden aikana kehittämään 
pelitaitojaan, osallistumaan kilpailutoimintaan ja seuran järjestämiin yhteisiin 
tilaisuuksiin. 

 
Pelitaitojen kehittäminen 
 Senioreille järjestetään läpi talven ohjattua ja omatoimista harjoittelua Malmin 

kuplahallissa Ville Kallialan johdolla. 
 Kevään ja kesän aikana järjestetään ohjattua harjoittelua Talman 

harjoittelualueilla Pasi Purhosen johdolla. 
 Osallistutaan seuran järjestämiin sääntökoulutustilaisuuksiin. 
 Aktivoidaan senioreita omatoimiseen harjoitteluun. 
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Kilpailutoiminta 
 Järjestetään Golf Talma Senior Open 5.6.2011 
 Järjestetään / osallistutaan kolmeen seuraotteluun. Messilä / Talma, Virvik / 

Nevas / Talma ja Espoon Ringside / Talma kilpailukalenterin mukaan. 
 Osallistutaan seuran järjestämiin omiin kilpailuihin. Viikkokilpailu, 

Mestaruuskilpailu, Reikäpeli 
 Osallistutaan UAS:n reikäpelikilpailuun. 
 Osallistutaan Suomen mestaruuskilpailuihin. 
 Järjestetään Ladyt / Seniorit miehet haasteottelu. 

 
Seuratoiminta ja matkat 
 Järjestetään perinteinen golfmatka Tallinnaan toukokuun ensimmäisellä 

viikolla 
 Järjestetään kauden päätöstilaisuus ja parhaiden palkitseminen kauden 

lopussa Ladyt / Seniorit haasteottelun yhteydessä. 
 Osallistutaan Golf Talman järjestämien kilpailujen toimitsijatehtäviin. 
 Järjestetään mahdollisuuksia senioreiden yhteisiin tapaamisiin kauden aikana 

harjoitusten ja kilpailujen yhteydessä. 
 Senioreiden toiminnan tiedottamista toteutetaan Golf Talman sivujen ja suoran 

viestinnän avulla. 
 
 
 
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta 

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta suunnittelee kilpailukalenterin ja toteuttaa sen 
yhdessä muiden toimikuntien kanssa. Kilpailutoimikunta myös suunnittelee kauden 
aikana aktiivisimmin kilpailujen toimitsijatehtävissä toimiville jäsenille pelimatkaa 
kauden päätteeksi. 

 
Seurajoukkueiden mestaruuskilpailuihin Etelä-Pohjanmaan Golfissa 21.-23.6. 
pyritään lähettämään sekä miesten että naisten joukkue. Toimikunta nimeää 
joukkueet. 

 
Kilpailutoimikunnan tehtäväkuvan muutosten takia, toimikunnan saamaa tukea on 
kasvatettu. Panostusta kilpapelaamisen sekä perinteisen kilpapelaajasopimuksen 
että Team Talma toiminnan kautta lisätään. 

 
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta ylläpitää toimintaohjeita tuomareille ja toimitsijoille 
sekä ylläpitää ja valvoo Suomen Golfliiton tasoitusmääräysten soveltamista. 

 
GT Team 

GT Teamissa on 8 aktiivista pelaaja joista 5:llä on pelioikeus Finnish Tourille. 
Finnish Tourilla pelataan 9 varsinaista kilpailua sekä finaali kaudella 2011. 
GT Team järjestää keväällä GT Scramblen sekä 1-2 Am-Am kilpailua kauden 
aikana. GT Teamin jäsenet ottavat osaa seuran järjestämiin tilaisuuksiin ja 
koulutuksiin kilpailukalenterin antamien puitteiden mukaan. GT Teamin jäsenet 
auttavat apuvalmentajina junioritoimikuntaa. 
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Kapteeni 
Kapteeni luo esimerkillään ja toiminnallaan seurahenkeä, yhteenkuuluvuutta ja  
viihtyvyyttä. 
Kapteenin vastuulla on seurassa golfin sääntöjen ja hyvän golfkäytöksen, etiketin,   
noudattaminen. Kapteenin keskeisin tehtävä on toimia jäsenistön edusmiehenä ry:n 
toimielimissä. Jäsenistön aito kuuleminen ja sen pohjalta tehtävä kehitystyö eri 
toimielinten kanssa on olennainen osa kapteenin työtä. 
 
Kapteeni käyttää tiedon välitykseen jäsenistölle seuran kotisivuja ja ilmoitustaulua. 
Kapteeni kirjoittaa omalla palstallaan golfin ajankohtaisista ja keskeisistä asioista. 
Kapteeni  pitää yllä yhteyksiä naapuriseuroihin kehittääkseen seuratoimintaa ja  
tutkien uusien jäseniä kiinnostavien yhteistyömuotojen rakentamista.  
 
Sääntö- ja etikettikoulutusta järjestetään jäsenistölle pelikauden alussa tarpeen 
mukaisesti ja kerran kuussa pidettävällä ” lettusääntövisalla”( 4 kpl ).Vasta-alkajille 
järjestetään tilaisuudet pelaamiseen liittyvistä kysymyksistä 
 
Kapteeni avaa virallisen golfkauden avauslyönnillään. Kapteenin Kannu- kilpailu 
järjestetään toukokuun 29. päivä. Seuraottelu Tuusulan kanssa pelataan 
Tuusulassa. Kapteeni toimii joukkueen johtajana ja nimeää joukkueen.                                                                                       
Golfkausi  päätetään  syyskuussa järjestettävään päätöskilpailuun, jossa kapteeni 
jakaa palkinnot kauden  aikana menestyneille golfareille. Kapteenin malja 
ojennetaan esimerkilliselle juniorille ja  vuoden ” sääntötietäjä ” myös palkitaan. 
Kapteeni  pyrkii toimimaan aktiivisesti seuran toimintaan eri toimikuntien kautta sekä 
toimien aktiivisesti kilpailuissa ja klubilla. 
Kapteenin työn tukena on  kapteenitoimikunta.         
 
 

Nuorisotoimikunta 
  
Golf Talma on Nuori Suomi sinettiseura. Talman nuorisotoimikunta on osa Golf 
Talma ry:tä ja toimii myös tiiviissä yhteistyössä Golf Talma Oy:n kanssa. Lisäksi 
yhteistyötä tehdään Golfliiton kanssa.  
 
Golf Talma on aina panostanut vahvasti nuorisotoimintaan. Toimintaamme on 
helppo tulla mukaan, sillä aloituskynnys on perinteisesti matalalla. 
Nuorisotoiminnassamme otamme huomioon eri-ikäiset ja eri tasoiset sekä 
harrastukseensa eri tavoittein sitoutuneet lapset ja nuoret. Tarjoamme 
nuorisotoiminnan puitteissa heille kaikille hyvät mahdollisuudet kehittyä golffareina 
oman kiinnostuksen ja omien mahdollisuuksien mukaan. Jokainen seuran 
toiminnassa oleva juniori on meille tärkeä. 
 
Vastuuvalmentaja kaudella 2011 toimii PGA Pro Joonas Paananen, jonka 
tehtävänä on hoitaa nuorten valmennusasioita sekä vastata opetuksen sisällöstä ja 
toteutuksesta nuorisotoimikunnan ja seuramme linjan mukaisesti. Lisäksi 
seurassamme toimii muita PGA golfammattilaista jotka tarvittaessa avustavat 
valmennuksessa ja ohjaajakoulutuksessa. Toiminnassa mukana olevia varttuneita 
junioreita koulutamme ja kannustamme nuorempien pelaajien apuohjaajiksi. 
 
Harjoitusryhmien ryhmäkoot on ennalta määritelty kaikissa tasoryhmissä jotta 
voidaan taata harjoitusten laatu kaikille osallistujille. Harjoittelut aloitetaan aina 
lämmittelyllä jonka jälkeen on lyönti-, lähipeliä ja puttiharjoittelua sekä pelaamista 
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par3 kentällä mahdollisuuksien mukaan.  Seuran junioritoimintaa järjestetään koko 
kalenterivuoden ajan. Kesäkaudella toukokuusta syyskuuhun toimimme pääosin 
Golf Talman Par 3 kentän harjoitusalueilla. Talvikaudella marraskuusta huhtikuulle 
junioriryhmät harjoittelevat Malmin Green Golf Oy:n harjoitushallissa, Peltomäki 
golf:n harjoitustiloissa sekä Helsingin Kisahallissa. Toiminta juniorien 
harjoitusryhmissä kattaa golfin varsinaisen lajiharjoittelun, erilaisia golfleirejä ja 
juniorikilpailutapahtumia. Kaikissa aktiviteeteissa lapset ja nuoret on jaettu ryhmiin 
taidon ja tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi voidaan järjestää lajia tukevia harjoituksia 
tarpeen ja resurssien mukaan niin että ne tukevat kokonaisvaltaisesti lasten ja 
nuorten kehittymistä hyvän lajin parissa. Harjoituksissa ja tapahtumissa korotetaan 
hyviä käytöstapoja sekä etiketin kunnioittamista, tämä luo erityisesti paineita 
valmentajien, ohjaajien ja vanhempien roolimallina toimimiselle. 
 
Kevät 
Pidämme harjoitukset Malmin Green Golf Oy:n harjoitushallissa pienryhmissä (6-7 
henkilöä) ammattivalmentajan johdolla tammikuusta huhtikuulle. 
 
Kesä 
Kesä viikkoharjoitukset pienryhmissä (6-8 hlenkilöä) alkavat toukokuussa ja 
loppuvat syyskuussa. Kesäleiri on kesäkuussa (koululaisten ensimmäinen 
lomaviikko) josta tarkempi tiedote erikseen. 
 
Talvi 
Pidämme harjoitukset Malmin Green Golf Oy:n harjoitushallissa pienryhmissä (6-7 
henkilöä) ammattivalmentajien johdolla, aloitus lokakuussa. 
 
Viikkoharjoitukset 2011: 
Toiminta on ryhmäopetusta joka toteutetaan PGA Pron ja ohjaajien avustuksella. 
Nuoret on jaettu neljään ryhmään taitotason perusteella punaisiin, sinisiin ja 
keltaisiin sekä kilparyhmään. Tytöt ja pojat harjoittelevat yhdessä. Kaikkien ryhmien 
opetukseen kuuluu golfin eri lyöntien tekniikkaharjoitukset,  kehon hallinta ja 
peliopetus. 
 
Harjoitusryhmien neljä taitotasoa 
•    Punaiset ovat ensikertalaisia ja tutustuvat lajiin leikkimielisesti tavoitteena antaa 
positiivisia kokemuksia ja elämyksiä golfin parissa.  
•    Siniset ovat nuoria jotka haluavat jo suorittaa golfin ns. green cardin. 
Harjoittelevat tavoitteellisesti, leikin ja omien kokemusten kautta, saavuttaakseen 
taitotason joka mahdollistaa isolla golfkentällä pelaamisen.  
•    Keltainen ryhmä (green card suoritettu) koostuu nuorista jotka harjoittelevat 
säännöllisesti sekä ohjatusti että omatoimisesti. Mikäli keltaisesta ryhmästä joku 
haluaa aloittaa kilpailemisen niin siihen kannustetaan ja tuetaan.  
•    Kilparyhmä harjoittelee tavoitteellisesti ja säännöllisesti. Tavoitteena on opettaa 
nuoria olemaan, elämään ja kasvamaan kilpaurheilijaksi. Harjoittelun on tarkoitus 
olla jokaiselle sopivasti haastavaa ja kokonaisvaltaista. Kerran viikossa on fyysiset 
harjoitukset joissa keskitytään oman kehon hallintaan ja koordinaation 
kehittämiseen.  
 
Kesällä järjestetään nuorille ja aikuisille ”lettuiltoja” sääntöknoppien merkeissä. 
Haluamme olla myös mukana kehittämässä suomalaista nuorten harrastegolfia 
sekä luomaan mahdollisuuden Suomalaiselle huippugolfille tulevaisuudessa. Tällä 
kaudella pyrittää järjestämään harjoituksissa käyvien lapsien vanhemmille toimintaa 
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(n. 1 kerta/kk), infoa tai opetusta lasten harjoitusten ajaksi. 
 
Treenipäivät 
Järjestetään pienryhmille päivän kestäviä intensiivisiä lajiharjoituksia. Tämänlaisella 
toiminnalla saamme nuoret paremmin ymmärtämään lajia ja sen tekniikkaa. 
Kaudella 2011 pyrimme antamaan nuorille aiempaa enemmän mahdollisuuksia 
kenttien kiertämiseen – tekniikkaharjoittelua unohtamatta. 
 
Kilpailutoiminta 
Golf Talman nuoret osallistuvat aktiivisesti FT, haastajakiertue, FJT, Alue-tour, 
Tsemppitour tason kilpailuihin. Lisäksi olemme mukana Uudenmaan 
reikäpelisarjassa. Tavoitteena on saada joukkue myös tänä vuonna nuorten 
Joukkue SM -kilpailuihin. Yhteistyössä Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan kanssa 
nimetyt kärkipelaajamme ovat osa GT Teamia. 
 
 
Golf Talman nuorisotoimikunnan toiminta perustuu seuraaviin Nuori Suomen sinetin 
laatukriteereihin: 
 
Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 
•Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.  
•Seuran toiminta on kasvatuksellista 
 
Seuran organisointi ja toteutus 
•Seurassa on nuorisotoiminnasta vastaava henkilö  
•Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista  
•Seura informoi ja aktivoi jäsenistöään sitoutumaan seuran  
toimintalinjaan ja sopimaan pelisäännöistä 
•Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta 
työstä. 
 
Harjoituksen laatu 
•    Seura aktivoi monipuoliseen ja määrällisesti riittävään liikuntaan 
•    Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun 
koulutuksen 
•    Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen 
kehittämisestä 
 
Tekemällä aloittamisen helpoksi, annamme nuorille mahdollisuuden valita golf 
yhdeksi harrastusmuodoksi. Lajista kiinnostuneet voivat jatkaa harrastustaan ja 
laajentaa kokemuksiaan, kun huolehdimme siitä, että ammattimaiset golfopettajat 
ottavat heidät mukaan säännölliseen harjoitteluun. 
 
Järjestämällä ja tukemalla kilpapelaamiseen suuntautuvaa harrastamista on meillä 
mahdollisuus saada Golf Talman pelaajia maajoukkueisiin ja kansainvälisiin 
kilpailuihin, sitä kautta saamme näkyvyyttä, tunnettavuutta ja yhteenkuuluvaisuutta 
Golf Talman jäsenistölle. 
 
Saamalla omat nuoret mukaan nuorisotoimintaan ja ohjaustoimintaan pystymme 
takaamaan toiminnan jatkumisen keskeytyksettä. Näin myös ohjaajatoimintaan 
osallistuvilla on mahdollisuus tuottaa iloa nuoremmille, joka parantaa heidän 
elämänlaatuaan. 
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Golf Talman nuorisotoimikunnalla on junioreille omat junioritoiminnan arvot  
 
Terveet elämäntavat 
•    päihteettömyys 
•    terveet ruokailutottumukset 
•    koulun ja opiskelun arvostus 
•    riittävä lepo 
 
Muiden kunnioittaminen ja henkilökohtaisen vastuun ottaminen 
•    rehellisyys itseä ja muita kohtaan 
•    sääntöjen kunnioittaminen ja noudattaminen 
•    hyvä käytös 
•    suvaitsevaisuus 
•    kohteliaisuus 
 
Toimintaympäristön arvostaminen 
•    klubimiljööstä huolehtiminen 
•    nuorten huomioiminen kentällä ja klubilla 
•    golfkentän arvostaminen ja kunnossa pitäminen 
•    omien välineiden hoitaminen 

 
 
 
 
 
Hallitus 
Golf Talma ry 
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Budjetti Tilinpäätös Budjetti

Selite 2011 2010 2010

 VARSINAINEN TOIMINTA

 Hallinto- ja yleiskulut

      Kulut

          Kokous ja jäsenkoulutus -7500 -2848

          Toimisto ja hallinnonkulut -6700 -6942

          Seurantuki toimikunnille -56200 -35300

           Palvelusopimus -68000 -64000

           Muut kulut -8800 -13 349

           Kulut yhteensä -117 439 -111 761

      Hallinto- ja yleiskulut yhteensä -147200 -117 439 -111 761

 Nuorisotoimikunta

     Seuratuki -15500 6 000 -6 000

      Nuorisotoimikunta yhteensä 2 712

Jäsenlehti

     Seuratuki -6000 0

 Lehden kulut -6 862

 Kilpailu- ja tasoitustoimikunta

     Seuratuki -14500 13500 -13500

      Kilpailu- ja tasoitustoimikunta yhteensä 3 717

 Senioritoimikunta

     Seuratuki -3500 3 500 -3500

      Senioritoimikunta yhteensä 720 0

 Naistoimikunta

     Seuratuki -3500 3 500 -3500

      Naistoimikunta yhteensä 212 0

 Mies- ja midtoimikunta

     Seuratuki -2200 1 800 -1800

      Mies- ja midtoimikunta yhteensä -370 0

 Klubitoimikunta (tas.talkoot)

     Seuratuki -3000 0 0

      Klubitoimikunta yhteensä 0

 Kapteeni

     Seuratuki -1000 2 000 -2000

 Kapteeni yhteensä 693 0

 GT Team

     Seuratuki -7000 5 000 -5000

      GT Team yhteensä -8 646 0

 Tuotto-/kulujäämä -125 263 -124 761

 Varainhankinta (vanha 1826)

         Aikuisjäsenmaksut (1871) 62,71 € 117 330,41 102 572 101 860

         Aikuisjäsenmaksut SGL 0% 18 € 33 678,00 27 090 26 895

        Juniorijäsenmaksut  (379) 15,92 € 6 033,68 6 771 7 293

        Juniorijäsenmaksut SGL 0% 9 € 3 411,00 2 646 2 849

        Lehtimaksut SGL 0% 8,65 € 19 462,50 18 892 19 030

        Liittymismakstut (218) 87,16 € 19 000,88 19 177 16 763

        Muut tuotot 3 728
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Budjetti Tilinpäätös Budjetti

Selite 2011 2010 2010

Tuotot 180 875 174 691

        Jäsen- ja lehtimaksut SGL 0% 8,65 € -54 911,00 -45 880 -46 595

        Jäsenkoulutuskulut, hallivuokra -1 142 -3 000

        Muut kulut -5 089

Kulut -52 111 -49 595

      Varainhankinta yhteensä 146 016,47 128 765 125 096

 Tuotto-/kulujäämä -1 183,53 3 427 335

 

 Välittömät verot -594 0

 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3194,53 2 833,14 335


