




































TILINTARKASTUSKERTOMUS

Golf Talma ry:n vuosikokoukselle

olen tilintarkastanut c^o]f Ja_t1a ry:n kirjanpidon, tilinpiititciksen, toimintakertomuksen ja hallinnontilikaudelta 1.1.20lL - 3r.r2.20r1. Tilinpaatrii sisiiltiiii tuloslaskelman, taseen ia liitetiedot.

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpiiiitdksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitii, efta ne antayat oikeat jariittdviit tiedot suomessa voimassa olevien tilinpiiiitoksen ja toimintakertomuksen laatimista koskeviensiidnnosten mukaisesti' Hallituksen on huolehdittava siita, ettti yhdistyksen kirjanpito on lainmukainenja varainhoito on luotettavalla tavalla jiirjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpriiitoksestii jatoimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellynad, etta nouiutun ammattieettisiii periaatteita. olensuorittanut tilintarkastuksen suomessa noudatettavan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvatilintarkastustapa edellyttdii, etta suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisenvarmuuden siita, onko tilinp?i5tciksessti tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyytta, ja siita,ovatko hallituksen jdsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta ,uuuuu' seuratavahingonkorvausvelvollisuus yhdistystii kohtaan, taikka rikkoneet yhdlstyslakia tai yhdistyksen siitint6jii.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitti tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinptiiitokseen jatoimintakertomukseen sisalryvistii luvuista ja niissit esitettiivistii muista tiedoista. toimenpiteiden valintap:1ustu]l tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vaarinkaytoksestii tai virheestii johtuvan olennaisenvirheellisyyden riskien arvioiminen. Niiitfl riskejti arvioidesiaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisiiisenvalvonnan, joka on yhdistyksessii merkityksellista oikeat ja riittavat tiedot antavan tilinp?iiit6ksen ja
toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sis?iistii valvontaa pysryakseen
suunnittelemaan olosuhteisiin ndhden asianmukaiset tllintarkastustoimenpiteet mutta ei siiniitarkoituksessa, ettii hiin antaisi lausunnon yhdistyksen sisiiisen valvonnan tehokkuudesta.Tilintarkastukseen kuuluu, myOs sovelleuujen tilinpadtotsen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden,toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekd tilinptiiit6ksen ja
toimintakertomuksen yleisen esittiimistavan arvioiminen.

Kiisifykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen maiiran tarkoitukseen soveltuvaatilintarkastusevidenssiii.

Lausunto

Lansuntonani esitan, ettii tilinpiiiitOs ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevientilinpiiiitoksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien siiiinndsten mukaisesti oikeat ja riittiiviittiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja
tilinpiiiitdksen tiedot ovat ristiriidattomia.

/
maaliskuud 2l.pdivand 2012

l 1

Y(HT
inisalo

Aleksis Kiventid5gC
0a200 K{ava f\_-,/



GOLF TALMA RY  TOIMINTASUUNNITELMA  1(12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOLF TALMA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
Yleistä 
 
  Vuosi 2012 on yhdistyksen 23. toimintavuosi. 
 
Hallinto 
 
  Golf Talma ry:n hallituksen kokoonpano on seuraava (erovuorossa): 
 
  Tiina Kukkonen-Suvivuo, puheenjohtaja (2013) 
  Kari Nenonen, varapuheenjohtaja (2012) 
 
  Kirsi Ahlfors, naistoimikunta ja ladykapteeni (2013) 
  Pasi Jääskeläinen, kilpailu- ja tasoitustoimikunta (2013) 
  Rauno Kari, kapteeni (2012) 
  Margit Nikku, nuorisotoimikunta (2013) 
  Timo Pulkkinen, mid- toimikunta (2012) 
  Tuomo Romula, senioritoimikunta (2012) 
 
  Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Olli-Pekka Nissinen. 
 
Talous 
 
  Talouden synkähköjen ennusteiden perusteella jäsenmäärän ei uskota 

kasvavan, vaan pysyvän vuoden 2011 tasolla. Uusia jäseniä uskotaan 
liittyvän yhtä paljon kuin vanhoja jäseniä eroaa eli 200 kpl. 

 
  Budjettiesitys on toimintasuunnitelman liitteenä. 
 
Tiedottaminen 
 
  Seuran kaksi jäsenlehteä ovat vakiinnuttaneet muotonsa. Keväällä 

ilmestyvässä lehdessä on pääpaino kertoa tulevan kauden 
suunnitelmista ja syksyn lehteen kootaan kauden tapahtumat. 

 
  Sähköinen viikkotiedote julkaistaan kauden aikana viikoittain ja kauden 

ulkopuolella noin joka toinen viikko. Edellisten lisäksi tiedottaminen 
tapahtuu viime kaudella uudistettujen Golf Talman kotisivujen kautta. 
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Koulutustoiminta 
  Seuran yleisopetuksen kohteena ovat olleet viime vuosien voimakkaan 

jäsenkasvun myötä seuraan liittyneet jäsenet, joiden tasoitukset ovat 
enimmäkseen välillä 37–54. 

 
  Erityisenä opetustoiminnan kohderyhmänä tulevat tälläkin kaudella 

olemaan 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 pelata tasoituskierroksia ja pudottaa tasoitusta 
seuratasoituksen alimpaan lukemaan eli 37:ään saakka. 

 
  Hallikaudella tuetaan myös omatoimista harjoittelua viimevuosien 

tapaan. 
 
  Kauden aikana jäsenistöä kannustetaan lisäämään monipuolisen 

kuntoliikunnan määrää. Jäsenistölle järjestetään mahdollisuuksien 
mukaan tutustumista muihin lajeihin sekä luentoja esim. 
ravitsemuksesta ja muista terveyttä edistävistä aiheista. 

 
Toimikuntien toiminta 
 
 Kilpailutoiminta 
 
  Kilpailu- ja tasoitustoimikunta on varautunut omassa budjetoinnissaan 

kilpailumenestyksen tuomiin lisäkuluihin sekä kasvavan 
kilpapelaajaryhmän tarpeisiin vastaamiseen. 

 
  Budjetoinnin perustana on ollut ajatus, että kilpailutuotto ei laske 

tulevalle kaudelle sekä seuran tuki on viimevuotisella tasolla. 
Toimikunta kannattaa viime kauden kilpailumaksukäytäntöä tulevan 
vuoden kilpailuille. 

 
  Toimikunta pyrkii järjestämään korkealaatuisia kilpailuja sekä saamaan 

mahdollisimman paljon yrityksiä mukaan kilpailutoimintaan, niin 
paikallisia kuin toimialaan liittyviä, yhdessä toimiston avulla. 

 
  Kevään aikana pyrimme järjestämään sääntökoulutusta uusiutuvien 

sääntöjen johdosta sekä samalla jo liittämään vastuulliset 
tuomarit/kilpailujohtajat koko kauden kilpailuihin ennen varsinaisen 
kauden alkua. 

 
  Toimikunta pyrkii tuomaan seuran kilpapelaajille liiton harjoitusmuotoja 

sekä -menetelmiä sovellettavaksi omiin harjoituksiinsa. 
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  Kilpailukalenteri on rakennettu yhteistyössä muiden toimikuntien 

kanssa ja heidän esittämät toiveet on pyritty toteuttamaan 
sellaisenaan. 

 
  Toimikunta toivoo saavansa lähettää jokaiseen SM- kilpailuun 

edustuksen Golf Talmasta. Tarkemmat valintakriteerit kirjataan ennen 
kauden alkua. Toivomme, että GT- Team olisi edustettuna. 

 
 Kapteenin toiminta 
 
  Tällä kaudella kapteenin työtä on tukemassa toimikunta, johon kuuluu 

kapteenin lisäksi ladykapteeni Kirsi Ahlfors ja sääntötietäjä Arto 
Jaatinen. 

 
  Kapteeni pyrkii omalla positiivisella käytöksellään ja asenteellaan 

edistämään hyvää golfkäytöstä ja huomavaisuutta sekä luomaan hyvää 
seurahenkeä ja viihtyvyyttä niin seuran jäsenille kuin vieraspelaajille. 
Kapteenin vastuulla on se, että seurassa pelataan golfsääntöjen 
edellyttämällä tavalla ja että pelaajat toimivat sekä noudattavat hyvän 
golfkäytöksen edellyttämää pelitapaa kunnioittaen niin 
kanssapelaajiaan kuin kenttääkin. Kapteenin yksi tärkeä tehtävä on 
jäsenistön mielipiteiden kuuleminen ja sen perusteella tehtävä 
kehitystyö koko golfyhteisössä eri toimielimien kanssa. 

 
  Kapteeni avaa seuran virallisen golfkauden avauslyönnillään. Kausi 

päätetään perinteisesti syyskuussa pelattavaan ”hulabaloohon”, jonka 
yhteydessä kapteeni jakaa palkinnot kauden aikana parhaiten 
menestyneille golffareille. Tässä tilaisuudessa kapteeni ojentaa 
kapteenien maljan esimerkilliselle juniorille ja vuoden sääntötietäjä 
kiertopalkinnon parhaalle sääntötietäjälle. Kapteeni pyrkii osallistumaan 
näkyvästi seuran toimintaan olemalla aktiivisesti mukana niin klubilla 
kuin kilpailuissakin. Kapteenin kannu kilpailu järjestetään 26.5.2012. 
Tällä kertaa kisa pelataan pistebogeyna ja naisille on oma sarja, myös 
paras scratch palkitaan. Perinteinen jo 19. kertaa pelattava 
ystävyysottelu Tuusulaa vastaan pelataan tällä kaudella Talmassa. 
Kapteeni valitsee joukkueen ja toimii joukkueen kapteenina. 

 
  Huhtikuussa järjestetään yksipäiväinen sääntökoulutuspäivä, jonka 

yhteydessä on mahdollisuus osallistua tuomarikokeeseen. Jo 
perinteiseksi muodostuneita lettu-sääntövisailtoja tullaan järjestämään 
kesäkuukausien aikana neljä kertaa. Kapteenitoimikunta järjestää 
lettuillat, Arto Jaatinen laatii kysymykset ja kapteenit huolehtivat 
letunpaistosta. Uusille jäsenille pidettäviin tervetuloa iltoihin kapteenit 
osallistuvat omalla panoksellaan. 
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 Naisten toiminta 
 
  Golf Talma ry:n naistoimikunnan kokoonpano vuodelle 2012 on Kirsi 

Ahlfors (ladykapteeni), Tuija Lindvall, Eeva Martikainen, Helena Mattila 
ja Sirpa Soikkeli. 

 
  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, oma reikäpelisarja ja parireikäpelisarja, jne.) 
  - naisten- ja yhteistapahtumien ideointi ja järjestäminen (mm. Naisten 

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

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. 

  - 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 

  - valita naisten edustusjoukkue 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 

 
  Jäsenistön toivoman toiminnan toteuttaminen edellyttää yhdistyksen 

rahallista tukea, kilpailusponsoreiden saamista sekä tapahtumien ja 
kilpailuiden yhteistä organisointia muiden Golf Talma ry:n toimikuntien 
kanssa. 

 
  Kausi aloitetaan huhtikuun 21. päivä avajaistapahtumalla, jossa 

kerrotaan tulevan kauden toiminnasta sekä tutustutaan sponsoreiden ja 
palvelutuottajien tarjontaan. Naisjäsenille järjestetään kaudella 2012 
ryhmämuotoista koulutusta osana kauden aikana järjestettäviä 
tapahtumia. Naisten kaksipäiväinen pelimatka kotimaassa on viime 
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vuosina järjestetty heinäkuussa ja kohteena on ollut Vierumäki golfissa 
järjestetty Jackpot Open- kilpailu sekä joku toinen lähistöllä oleva 
kenttä. 

 
  Naisten omakustanteinen talviharjoittelu on käynnistynyt talvikaudella 

2011-2012 torstai- ja perjantai-iltaisin Malmin Green Golfissa. 
Talviharjoittelu sisältää omatoimisen harjoittelun lisäksi kuusi ohjattua 
tuntia pro Pasi Purhosen johdolla. 

 
  Naistoimikunta avaa uutena kilpailuna seuran miehille koko kauden 

kestävän Talman Herrasmies- kisan. Naisjäsenet saavat äänestää 
kauden aikana miestä, joka käyttäytymisellään ja 
huomioonottamisellaan ansaitsee Herrasmies- tittelin. Eniten ääniä 
saanut herrasmies palkitaan kauden päätöstilaisuudessa. 

 
  Pelikausi käynnistyy toukokuussa naisten kauden avajaiskilpailulla 

Master tai Laakso kentällä. Golfliiton valtakunnallinen tapahtuma 
Naisten Sunnuntai järjestetään seuran sisäisenä kilpailuna Laakso 
kentällä. Kilpailun lisäksi tapahtumaan liittyy myös muuta lajikohtaista 
ohjelmaa (esim. ravinto ja golf, fysiikkatreenaus, yms.). Kesäkuussa 
järjestetään myös jäsenistölle yhteinen joukkuekilpailu Yötön yö. 
Heinäkuussa järjestetään GT:n naisten oma avoin kisa GT Lady Open, 
joka on Gloria Lady Cupin osakilpailu. Suuren suosion saanut 
Shampanjaa ja Mansikoita- kilpailu järjestetään jälleen heinäkuun 
puolivälissä. Elokuun puolivälissä naiset kohtaavat seniorimiehet 
reikäpeliottelussa. Syyskuussa kausi päätetään järjestämällä naisten 
päätöskisa Par 3:lla 9 reikäisenä. 

 
  Naisten kilpailemista pyritään koko kauden ajan tukemaan järjestämällä 

pääkentillä pelattaviin sekä seuran sisäisiin että avoimiin 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 kahdessa tasoitusluokassa. Näiden 
lisäksi luonnollisesti kisataan seuran naisten reikäpeli- ja 
lyöntipelimestaruuksista tasoituksettomina kilpailuina. 

 
  Kilpailujen ja tapahtumien tarkempi aikataulu julkaistaan erillisenä 

dokumenttina ja se esitellään jäsenistölle kauden avajaistapahtumassa. 
Kaikki vuoden 2012 naisten kilpailut ja tapahtumat ovat tässä vaiheessa 
vasta alustavia suunnitelmia. Kauden 2012 muut mahdolliset naisten 
kilpailut ja tapahtumat suunnitellaan myöhemmin pidettävissä 
naistoimikunnan kokouksissa. 
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  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 sponsorilahjoituksina mm. kilpailujen palkintoja. 

 
 Nuorisotoiminta 
 
  Junioritoimikuntaan 2012 kuuluvat Margit Nikku pj., Joonas  Paananen, 

Suvi Haukka, Outi Seppälä, Sanna Fall, Raul Fall ja Lenita Vekki. 
Vastuuvalmentajana toimii Joonas Paananen. 

 
  Toimikunnassa on jokaisella jäsenellä oma tehtäväkuva: 
  - Joonas Paananen, golfvalmennus 
  - Suvi Haukka, talous 
  - Outi Seppälä, sinettiauditointiasiat 
  - Sanna Fall, tiedottaja 
  - Raul Fall, erikoisavustaja 
  - Lenita Vekki, tilaisuuksien järjestämisen ammattilainen 
  - Margit Nikku, toiminnan ohjaaminen ja suunnittelu yhdessä muiden 

hallituksen jäsenten kanssa 
 
  Vuosi 2012 alkoi aikaisempien vuosien tapaan talviharjoittelulla, joka on 

keskitetty Green Golf Oy:n ja Peltomäki Golf Oy:n tiloihin. 
Säännöllisessä valmennuksessa talviaikana on tällä hetkellä mukana 
noin 30 nuorta. Valmennuksesta vastaa PGA pro Joonas Paananen. 

 
  GT- Teamia on uudistettu ja se kuuluu nyt täysin nuorisotoimikunnan 

alaisuuteen. GT- Teamiin avoin haku oli 9.1.–12.2.2012. GT- Teamiin on 
tarkoituksena ottaa 7-10 golfiin vakavasti ja tavoitteellisesti 
asennoituvaa alle 25- vuotiasta nuorta, joilla on henkilökohtaisena 
tavoitteena menestyä myös kansainvälisesti. Ryhmään päässeet nuoret 
allekirjoittavat GT- Teamin kilpapelaajasopimuksen ja sitoutuvat 
toimimaan sen mukaisesti. Uudistetut hakukaavakkeet (GT- Team 
hakemus ja GT- Team sopimus) löytyvät nuorisotoimikunnan 
kotisivuilta. GT- Teamin toiminta tulee olemaan avointa ja siihen 
valittavien nuorten kilpailumenestyksestä pyritään informoimaan 
aktiivisesti. Tulevat GT- Teamilaiset tulevat olemaan tärkeinä esikuvina 
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nuoremmille harjoittelijoille. Tämän vuoksi teamilaisten 
sopimusvelvoitteissa on tarkasti kuvattu noudatettava toimintamalli. 
GT- Teamin kautta seura edesauttaa pelaajia sekä taloudellisesti että 
valmennuksellisesti saavuttamaan kunkin itselleen asettamat tavoitteet. 

 
  Tärkeimpänä lähitulevaisuuden asiana on Sinettiseuraksi– projektin 

loppuun vienti. SLU/Golfliitto kaipaa vielä näyttöä siitä, että pyrimme 
tekemään parhaamme kannustaaksemme nuoria urheilemaan 
monipuolisesti ja riittävästi. Nuorisotoiminnassa on päätetty sitoutua 
tähän tavoitteeseen ja parhaillaan mietitään mahdollisimman hyviä 
toteutustapoja tulosten aikaansaamiseksi (lisää asiasta tavoitteissa). 

 
  Kilpajunioreille, valmentajalle ja junioreiden huoltajille on järjestetty 

omakustanteinen ulkomaan leiri Espanjan Costa Ballenaan. Leirin 
ajankohta on 3.–8.4.2012. Sieltä on hyvä saada upea startti kauteen. 

 
  Seuraava leiri on tulossa heti perään Vierumäellä 13.–15.4.2012. Golfin 

lisäksi siellä harrastetaan muuta liikuntaa ja myös kirjallisten tehtävien 
suorittamiselle on varattuna omat luentotilat ja -ajat. 

 
  Syyskauden leiri on varattu 12.–14.10.2012 väliseksi ajaksi myös 

Vierumäen urheiluopistosta. Siellä on tarkoituksena toteuttaa 
huhtikuun leirin ohjelman uusinta mahdollisilla hyviksi havaituilla 
muutoksilla edellisen leirin pohjalta. 

 
  Junioritoimikunnan hallitustyöskentelijät ovat asettaneet tavoitteeksi 

erilaisten tapahtumien järjestämisen junioreiden vanhemmille ja 
tukijoukoille tulevana kautena. Tarkoituksena olisi aktivoida junioreiden 
vanhempia ja saada sieltä mahdollisesti junioritoiminnasta 
kiinnostuneita vanhempia mukaan toimintaan. Erityisesti katseet 
kohdistuvat punaisten ja sinisten ryhmien vanhempiin. Heidän 
sitouttaminen mukaan toimintaan olisi erityisen tärkeää, sillä tällä 
hetkellä ei ole edustajia kyseisten ryhmien vanhemmista ja näin ollen 
heidän toiveidensa ja tarpeidensa toteuttaminen on vaikeaa. Jotta 
rekrytointi onnistuisi toivotulla tavalla, kannattaa hallituksen miettiä 
tarkkoja yksittäisiä tehtäväkuvia, joiden hyvin hoitaminen ei vie 
hirveästi aikaa. Tällöin on helpompaa tulla mukaan toimintaan. 

 
  Kauden avaukseksi toukokuussa on suunnitteilla junnuille ja junnujen 

vanhemmille kohdistettu kauden avaustapahtuma Par 3 kentällä. 
Tuolloin käytäisiin läpi Golf Talman junioritoiminta ja tulevan kauden 
tapahtumat. Näin vanhemmille tulisi selkeä kuva mitä kaikkea on 
tapahtumassa ja he saisivat samalla vastaukset mahdollisiin mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin. Uusien junioreiden aktivoimiseksi ideoitiin 
myös mahdollinen Ystävän tutustuttaminen golfiin– päivä. Tuolloin jo 
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golfin piirissä oleva harrastaja voisi tuoda ystävän mukaan tutustumaan 
lajiin. Samoin mahdolliset tutustumiskäynnit ja ”lajinvaihdot” 
paikallisten eri urheiluseurojen kanssa voisivat saada uusia harrastajia 
liikkeelle. 

 
  Yhteistapahtumatoiveena on esimerkiksi ravitsemustilaisuuden 

järjestäminen. Tämä olisi järkevintä ja tuloksellisinta koko Golf Talma 
ry:n jäsenistölle ja tukijoukoille yhteisesti järjestettävänä tilaisuutena. 
Kilpailukestävyyden kannalta kunnollinen ravinto ja sen oikea 
tasapainotus kisatilanteessa on erityisen tärkeää. Tilaisuuden kautta 
tulisi jälleen kerran kerrattua oikean ruokavalion ja siihen läheisesti 
liittyvän riittävän ja monipuolisen liikunnan ja levon merkityksellisyys 
kaikessa toiminnassa. 

 
  Juniorigolffareille järjestetään yhteinen tapahtuma Par 3 kentällä 

kesäkauden lopulla. Ohjelmassa on tuolloin pienimuotoista kisailua eri 
suoritusalueilla ja tarjoiluna muurinpohjalettuja. Vanhemmat ovat 
tervetulleita mukaan. Se on hyvä tilaisuus rekrytoida uusia vanhempia 
mukaan toimintaan. 

 
  Kilparyhmäläiset kokoontuvat yhteiseen illanviettoon syksyllä 

kesäkauden päätteeksi. Tämä on yleensä toteutettu keilailuna 
ruokailuineen ja on hyvä tilaisuus käydä kulunut kesä läpi ja pyytää 
pelaajilta palautetta ja mahdollisia parannusehdotuksia seuraavaa 
kesäkautta varten. Tällöin on myös hyvä tilaisuus käydä läpi olemassa 
olevat pelisäännöt ja tarkastaa niiden ajankohtaisuus. Myös pelaajien 
sitouttamiset yhdessä tehtyihin pelisääntöihin on syytä kerrata. 

 
  Perinteinen juniorileiri tullaan pitämään 16. kerran aikaisempien 

vuosien tapaan kesäkuun alussa ja mukaan odotetaan noin 90 nuorta. 
Leirin suunnittelusta ja opetuksesta vastaa Joonas Paananen. Hänellä 
tullee olemaan myös koulutuksen saaneita apuvalmentajia (nimetään 
myöhemmin) sekä parikymmentä talmalaista golfissa pidemmälle 
edistynyttä ja tehtävään koulutettua nuorta sekä muutamia aikuisia. 

 
  Kesän ajan tulevissa harjoituksissa Par 3 kentällä tullaan antamaan 

koulutusta noin 60 nuorelle. Lisäksi kilparyhmällä tullee olemaan omat 
kokopäiväharjoitukset kerran viikossa. Edellisten kausien tapaan 
harjoituksissa tullaan käsittelemään myös golfetikettiä ja hyviä 
käyttäytymistapoja. 

 
  Tulevana kautena juniorit tulevat aktiivisesti osallistumaan kilpailuihin. 
 
  Kilparyhmän tärkeimmät kisat ovat: 
  - Tsemppitour (TT) 
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  - Aluetour (AT) ja menestyneille mahdollisuus osallistua myös 
  - Finnair Junior Tourille. 
 
  GT- Team sopimuskilpailuihin kuuluvat seuraavat kilpailut: Finnish Tour 

(FT), Finnair Junior Tour (FJT), FT- haastajakiertue, FT- karsinta, 
Aluetour, SM- lyöntipeli nuoret, SM- reikäpeli nuoret, SM- lyöntipeli 
yleinen, SM- seurajoukkueet, Gant Open / Nordea Tour, Finnish 
Amateur Championship, Finnish Open tai vastaavan tasoiset 
kansainväliset kisat. 

 
  Nuorisotoimikunta harkitsee parhainta tapaa viestittää junioreiden 

osallistumisesta ja menestymisestä eri kisoissa. Jonkinlaisen 
”kilpailulakanan” toteuttaminen on työn alla. Tarkoituksena olisi saada 
aikaiseksi yksinkertainen ja helposti seurattavissa oleva dokumentti, 
mistä junioreiden osallistumista ja menestystä eri kilpailuissa olisi 
helppo seurata. Näin toivomme saavamme myös näkyvyyttä. 

 
  Nuorisotoimikunta tulee järjestämään Talmassa varainkeruukilpailuja 

kuten GT Scramble heti kauden alussa toukokuussa, Perhemalja 
heinäkuussa ja perinteinen Syys Open kilpailu syyskuussa. Erityisesti 
Syys Openissa kilpajuniorit jatkavat viimevuotista tapaansa ottaen 
aktiivisesti osaa järjestelyihin ja esittäytymiseen seuran muille jäsenille 
toimien esimerkiksi arpojen myyjinä, väylillä lyöntihaastajina jne. 

 
  Junioreiden talviharjoittelu tullaan tulevana kautena toteuttamaan 

noudatellen 2011 toimintatapaa. Tulemme ilmeisesti käyttämään 
Peltomäki Golf Oy:n ja Malmin Green Golf Oy:n tiloja mikäli muita 
parempia vaihtoehtoja ei tule esiin. 

 
  Jatkossa tullaan kesäkaudella harjoituksiin osallistuvat mahdollisimman 

hyvin sitouttamaan harjoittelemaan myös talvella. Näin voidaan talven 
tulevat harjoittelijat, harjoitukset, tilavaraukset ja harjoitusmaksut 
tarkemmin hahmottaa ja suunnitella paremmin tulevan talvikauden 
ohjelmaa. 

 
  Uusina välineinä on hankittu esimerkiksi painoja, kuntopalloja, 

kuminauhoja ja muita vastaavia välineitä mahdollistamaan 
täysipainoinen harrastaminen ja kehittyminen. 

 
  Nuorisotoimikunnan hallitus kokoontuu vuoden lopussa ja käy läpi 

mennyttä kautta. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi joululounaan 
merkeissä tai muuna vastaavana vapaamuotoisena tapahtumana. 

 
  Tulevana kautena tullaan erityisesti kiinnittämään huomiota junioreiden 

riittävän ja monipuolisen liikunnan harrastamisen kannustukseen. 
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Valmentaja voi omalta osaltaan esimerkiksi ”velvoittaa” junioreita eri 
liikuntamuotojen suorittamiseen golfharjoitusten lisäksi (esim. juoksu, 
tennis jne.). Tarkoituksena olisi löytää täysipainoisen liikunnan ja 
fyysisen kunnon parantamisen ilo. Tämä on erityisen tärkeää myös 
pitkissä golfkisoissa, joissa keskittyminen voi vaikeutua, mikäli kunto ei 
ole parhaalla mahdollisella tasolla. Myös vanhempien kannustaminen 
liikunnan harrastamiseen ja heidän tukensa nuorille liikunnan 
harrastamisessa tullaan erityisesti ottamaan esille ja sitä tullaan 
korostamaan nuorisotoimikunnan jäsenien ja junioreiden vanhempien 
välisissä kohtaamisissa tulevan kauden aikana. 

 
  Nuorisotoimikunnan tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus 

golfharrastuksen aloittamiseen, aktiiviseen harrastamiseen sekä myös 
kilpailumenestykseen. Käytössämme on erityisen hyvää 
ammattiosaamista. Sitä hyödyntäen toivomme saavamme 
mahdollisimman hyviä tuloksia eri kisasuorituksista. Emme myöskään 
unohda lajissa mukana olevia nuoria, joilla ei ole tarkoitusta tai halua 
ottaa osaa kilpailuihin. Heille kohdistettavien golftuntien suunnittelu on 
aloitettu. 

 
  Päätavoitteenamme on tehdä golfista iloinen ja mukava tapa koko 

perheelle harrastaa sekä tukea niitä, joilla on lahjoja ja halua asettaa 
korkeita golfillisia tavoitteita. 

 
  Vaikka golf on yksilölaji, niin ryhmässä harjoittelu ja ryhmäenergian 

tunteminen tukee kokonaisvaltaista harjoittelua ja auttaa jatkossa 
sopeutumaan ja menestymään esimerkiksi työyhteisössä tärkeässä 
tiimityöskentelyssä. 

 
 Senioritoiminta 
 
  Talman senioreiden toiminta kaudella 2012 noudattaa pääpiirteittäin 

edellisen kauden linjoja. Pelitaitoja pyritään jatkossakin kehittämään ja 
saamaan mukaan uusia senioreita aktiiviseen toimintaan ja 
yhdessäoloon. Senioritoimikunnan kokoonpano muuttuu niin, että 
Pentti Väisänen korvaa Marita Koskisen. 

 
  Senioritoimikunta 2012 
  Tuomo Romula pj, Pirjo Mäkinen, Päivi Puurunen, Pentti Janhunen, 

Timo Tarvainen ja Pentti Väisänen. 
 
  Alustavan kilpailukalenterin mukaan senioreiden kilpailuohjelmaan 

kuuluvat seuraavat kilpailut: 
  - Kevään Kunkku, Syyssankari, Senior Scramble, Punaviinikilpailu, 

Seniorit Best Ball ja Naiset / Senior miehet reikäpeliottelu 
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  - Seuraottelut Messilän, Espoo Ringsiden, Virvikin ja Nevaksen 

senioreita vastaan 
  - GT Senior Open 
  - Reikäpelimestaruus, GT Mestaruuskilpailut, Alueen reikäpeliottelut 
  - Joukkueiden SM-kilpailut H55 ja H65 sarjoille 
  Lisäksi kukin seniori osallistuu haluamallaan tavalla Uudenmaan alueen, 

SM- tason ja tulevien edustustehtävien mukaisiin kilpailuihin. 
 
  Aikaisempien vuosien mukaisesti pyritään järjestämään pelimatka 

huhtikuun lopulla joko Viroon tai Etelä-Ruotsiin. Kiinnostus tähän 
matkaan on ollut hyvä. Lisäksi suunnitelmissa on keskikesän matka 
teemalla Sokkotreffit. 

 
  Pelitaidon parantamiseksi yhteisiä harjoitusmahdollisuuksia pidetään 

yllä läpi kauden. Kevät 2012 halliharjoitukset tapahtuvat Golfkoulun 
Joonas Paanasen johdolla. Lisäksi järjestetään kauden 2011 mukaisia 
Par 3 kentän tapahtumia, joissa lähipeliharjoittelun lisänä on kilpailuja 
ja yhteistä ajanvietettä. Nämä toteutetaan Talman Golfkoulun kanssa. 

 
  Kauden kilpailujen perusteelta pidetään yllä senioreiden Ranking 

kilpailua, joka perustuu toimikunnassa hyväksyttyjen kilpailujen 
antamiin pisteisiin. Parhaat palkitaan kauden päättäjäistilaisuudessa. 

 
  Toiminnan yksi keskeisimmistä asioista on saada Golf Talma ry:n 

seniorijäsenistöä edelleen paremmin aktivoitumaan. Meidän yli 700 
seniorijäsenen joukossa on jo nyt hyvin aktiivisia golfharrastajia, mutta 
vielä laajemmalla rintamalla heitä pitää saada mukaan. Näin golfin 
harrastamisesta saadaan vielä hauskempi kokemus yhteisesti. 

 
 Mid-toimikunta 
 
  Mid-ikäisten (on täyttänyt tai täyttää kauden aikana 35 v.) ja -henkisten 

Golf Talman jäsenten tarpeisiin perustettu toimikunta tulee 
panostamaan niin kilpailuhenkisten kuin "harrastelevienkin" 
jäsentemme henkisten sekä golftaitojen kehittämiseen järjestämällä 
monipuolisia ympärivuotisia tapahtumia kauden aikana. 

 
  Yhteiset tapahtumat talvikaudella: 
 
  - lyöntiharjoittelua kuplassa 2 x lyöntipaikka/ vk 
  - sählyä Talman koululla 1 x viikossa 
  - yhteisharjoitus pron johdolla 
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  Kesäkausi 
 
  - yhteisharjoituksia pron johdolla 
  - The Rainer Cup 
  - Mid Heaven & Hell kilpailu 
  - joukkue- SM 
  - seuraottelu 
 
 Miestoimikunta 
 
  Toimikunta edustaa Golf Talma ry:n miesjäseniä, jotka tämän vuoden 

aikana täyttävät 22-34 vuotta. Toimikunnan tavoitteena on järjestää 
tapahtumia edustamalleen jäsenryhmälle. 

 
  Miestoimikunta järjestää yhteistyössä mid- toimikunnan kanssa 

kolmannen vuosittaisen Rainer Cupin 21.7.2012. Joukkueessa pelaa 12 
miestä, jotka kilpailuun valitsee kapteeni Kalle Huttunen. Hän valitsee 
myös joukkueelle varakapteenin, joka tulee toimimaan kaudella 2013 
joukkueen kapteenina. 

 
  Pelikauden aikana järjestetään ohjattuja harjoituksia pron vetämänä. 

Harjoitukset toteutetaan omakustanteisesti. 
 
  Golf Talman lyöntipelimestaruuskilpailun yhteydessä palkitaan 

parhaiten menestyneet ikäryhmän edustajat. 
 
  Vuoden lopulla pyritään järjestämään yhteistyössä mid- toimikunnan 

kanssa yhteinen sählyvuoro Talman koululla lauantai-iltapäivisin. 
 
  Miestoimikunta järjestää jäsenten antaman kehitysehdotuksen 

mukaisen "Kisataan kimpassa" projektin. Tasoituksellisen Tiistain ja 
Tasoituksettoman Torstain yhteydessä toteuttavan projektin 
tarkoituksena on saada viikkokilpailuihin aktiivisesti osallistuville 
miesjäsenille uudenlainen kanava peliryhmien muodostamiseen. 
Projektin toteuttamisessa hyödynnetään sosiaalista mediaa. 

 
  Toimikunnan tiedotuskanavia ovat Golf Talman kotisivut sekä 

sähköpostitiedote. 
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Budjetti 01/11 Budjetti 01/10 01/09
Selite 2012 12/11 2011 12/10 12/09
 VARSINAINEN TOIMINTA
 Hallinto- ja yleiskulut
      Kulut
          Kokous ja jäsenkoulutus -7 500,00 -7 644,47 -7 500,00 -2 848,00
          Toimisto ja hallinnonkulut -6 700,00 -11 570,52 -6 700,00 -6 942,00
          Seurantuki toimikunnille -53 800,00 -56 200,00 -56 200,00 -30 300,00
           Palvelusopimus -70 000,00 -70 000,00 -68 000,00 -64 000,00
           Muut kulut -8 800,00 -3 131,97 -8 800,00 -13 349,00
           Kulut yhteensä -117 439,24 -105 272,74
      Hallinto- ja yleiskulut yhteensä -146 800,00 -148 546,96 -147 200,00 -117 439,24 -105 272,74

 Nuorisotoimikunta
     Seuratuki 15 500,00 16 050,00 15 500,00 6 000,00
      Tuotot 39 700,00 37 448,81 36 078,00 52 484,20
      Kulut -55 200,00 -53 573,96 -39 365,76 -61 114,02
      Nuorisotoimikunta yhteensä 0,00 -75,15 0,00 2 712,00 -11 134,13

Jäsenlehti
     Seuratuki 5 000,00 6 000,00 6 000,00
 Lehden tuotot 0,00 0,00 0,00 11 700,00
 Lehden kulut -5 000,00 -5 250,08 -6 862,00 -14 204,31
Lehden toimitus yhteensä 0,00 749,92 0,00

 Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
     Seuratuki 12 500,00 14 500,00 14 500,00 13 500,00
 Tuotot 14 000,00 14 164,97 20 644,00 19 075,13
 Kulut -26 500,00 -26 552,86 -30 426,94 -21 630,50
      Kilpailu- ja tasoitustoimikunta yhteensä 0,00 2 112,11 0,00 3 716,58 -2 555,37

 Senioritoimikunta
     Seuratuki 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
      Tuotot 7 400,00 6 605,19 16 773,00 16 090,42
      Kulut -10 900,00 -9 459,57 -19 552,63 -13 260,39
      Senioritoimikunta yhteensä 0,00 645,62 0,00 720,08 2 830,03

 Naistoimikunta
     Seuratuki 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
 Tuotot 5 600,00 8 806,49 6 690,00 5 119,54
 Kulut -9 100,00 -11 524,64 -9 977,97 -7 491,27
      Naistoimikunta yhteensä 0,00 781,85 0,00 212,09 -2 371,73

 Midtoimikunta
     Seuratuki  2 500,00 2 200,00 2 200,00 1 800,00
 Tuotot 0,00 655,95 387,00 3 107,29
 Kulut -2 500,00 -2 852,49 -2 556,79 -2 659,41
      Mies- ja midtoimikunta yhteensä 0,00 3,46 0,00 -369,93 447,88

 Klubitoimikunta (tas.talkoot)
     Seuratuki 2 000,00 3 000,00 3 000,00
 Tuotot 0,00 0,00 1 000,00
 Kulut -2 000,00 -532,32 0,00 -4 057,38
      Klubitoimikunta yhteensä 0,00 2 467,68 0,00 0,00 -3 057,38

 Kapteeni
     Seuratuki 1 300,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00
 Kapteenin tuotot 400,00 359,63 400,00 600,00
 Kapteenin kulut -1 700,00 -2 236,61 -1 706,75 -1 164,86
 Kapteeni yhteensä 0,00 -876,98 0,00 693,34 -564,86

 GT Team
     Seuratuki 7 000,00 7 000,00 7 000,00
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 Tuotot 3 000,00 2 312,02 4 294,94 0,00
 Kulut -10 000,00 -9 312,03 -12 940,85 0,00
      GT Team yhteensä 0,00 -0,01 0,00 -8 645,91 0,00

-125 262,82 -121 678,30
 Miestoimikunta
     Seuratuki  1 000,00 0,00 0,00
 Tuotot 764,00 0,00 0,00
 Kulut -1 764,00 0,00 0,00
      Miestoimikunta yhteensä 0,00 0,00 0,00

Seuratuki yhteensä 53 800,00 56 750,00 56 200,00

 Varainhankinta
         Aikuisjäsenmaksut (1912) 59,63 € 114 012,56 118 352,15 117 330,41 102 572,04
         Aikuisjäsenmaksut SGL 0% 30 € 57 360,00 33 138,00 33 678,00 27 090,00
        Juniorijäsenmaksut  (388) 23,85 € 9 253,80 6 000,88 6 033,68 6 771,04
        Juniorijäsenmaksut SGL 0% 9 € 3 492,00 4 167,00 3 411,00 2 646,00
        Lehtimaksut SGL 0% 0,00 19 531,70 19 462,50 18 891,60
        Liittymismakstut (200) 87,16 € 17 432,00 19 000,14 19 000,88 19 177,02
        Muut tuotot 0,00 2 313,78 3 727,77
Tuotot 201 550,36 202 503,65 180 875,47 173 078,09
        Jäsen- ja lehtimaksut SGL 0% -59 967,00 -55 018,35 -54 911,00 -45 880,00
        Jäsenkoulutuskulut, hallivuokra -4 150,92 -1 141,66
        Muut kulut -5 089,10
Kulut -59 967,00 -59 169,27 -52 110,76 -48 856,29
      Varainhankinta yhteensä 141 583,36 143 334,38 144 005,47 128 764,71 124 221,80

 Tuotto-/kulujäämä -5 216,64 595,92 -3 194,53 3 426,96 2 543,50
 

 Välittömät verot -286,76 -594,00 0,00

 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 217 309,16 -3194,53 2 833,14 2 544
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SEURATUKI PROSENTTEINA

Nuorisotoim 15500 53800 28,81 %
Jäsenlehti 5000 53800 9,29 %
Kilp. Ja tasoitustoim. 12500 53800 23,23 %
Senioritoim. 3500 53800 6,51 %
Naistoim. 3500 53800 6,51 %
Mid toim. 2500 53800 4,65 %
Klubitoim. 2000 53800 3,72 %
Kapteeni 1300 53800 2,42 %
GT Team 7000 53800 13,01 %
Miestoim. 1000 53800 1,86 %

100,00 %

Jäsenhankinta 2012

kokonaan uusia jäseniä 200
eroavia jäseniä -160
nettolisäys 40
(25 aikuista, 15 junioria)


