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GOLF TALMA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2013 
 
Yleistä 
 
  Vuosi 2013 on yhdistyksen 24. toimintavuosi. 
 
Hallinto 
 
  Golf Talma ry:n hallituksen kokoonpano on seuraava (erovuorossa): 
 
  Tiina Kukkonen-Suvivuo, puheenjohtaja (2013) 
  Helena Mattila, varapuheenjohtaja (2014) 
 
  Kirsi Ahlfors, naistoimikunta ja ladykapteeni (2013) 
  Ossi Backman, kapteeni (2014) 
  Jani Järvinen (2014) 
  Kari Lahtinen, kilpailu- ja tasoitustoimikunta (2013) 
  Margit Nikku, nuorisotoimikunta (2013) 
  Timo Pulkkinen, mid- toimikunta (2014) 
  Hannu Vuorinen, senioritoimikunta (2014) 
 
  Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Olli-Pekka Nissinen. 
 
Talous 
 
  Jäsenmäärän ei uskota kasvavan, vaan pysyvän vuoden 2012 tasolla. 

Uusia jäseniä uskotaan liittyvän yhtä paljon kuin vanhoja jäseniä, 150 
kpl. 

 
  Budjettiesitys on toimintasuunnitelman liitteenä. 
 
Tiedottaminen 
 
  Toimintavuonna ilmestyvien lehtien määrä on taloudellisista syistä 

vähennetty yhteen. Lehti ilmestyy ennen kauden alkua ja sen tarkoitus 
on informoida tulevasta kaudesta ja sen tapahtumista. 

 
  Lehden lisäksi tiedotuskanavina toimivat Golf Talman kotisivut, 

sähköpostitiedote, info-tv sekä ilmoitustaulut. 
 
  Hallitus laatii kevään aikana suunnitelman Golf Talma ry:n tiedotuksen 

kehittämiseksi. 
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Koulutustoiminta 
 
  Seuran yleisopetuksen pääasiallisena 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. 

 
  Seura pyrkii mahdollisuuksien ja resurssien puitteissa tukemaan 

seuratasoituksella pelaavia jäseniä myös hallikaudella 2013-2014. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi talviharjoitteluohjelman laatimista pron kanssa 
taitojen kehittämisen edistämiseksi. Tämän lisäksi seura tukee, mikäli 
resurssit sen mahdollistavat, myös omatoimista halliharjoittelua. 

 
  Kauden aikana jäsenistöä kannustetaan lisäämään monipuolisen 

kuntoliikunnan määrää. Tässä keskitytään muun muassa infoamaan 
lajeista ja harrastusmahdollisuuksista, jotka edistävät golfin pelaamisen 
fyysisiä perusedellytyksiä sekä auttavat ennalta ehkäisemään vammoja, 
joille golf tyypillisesti altistaa. 

 
Toimikuntien toiminta 
 
 Kilpailutoiminta 
 
  Tavoitteet 
  -edistää kilpailutoimintaa Golf Talmassa järjestämällä jäseniä 

kiinnostavia kilpailuja yhdessä muiden ry:n toimikuntien kanssa 
  -lisätä jäsenistön tietoutta kilpailu-, tasoitus- ja sääntöasioissa 
  -em. toimilla saada jäsenistön pelaamisesta ja toiminnasta seuran 

puitteissa entistä nautittavampaa, sosiaalisempaa ja kiinnostavampaa 
 
  Keskeiset toiminta-ajatukset 
  -kilpailujen järjestäminen niistä kiinnostuneille monipuolisesti ja 

vaihtelevasti 
  -kilpailutoimintaan kannustaminen ja osallistumiskynnyksen 

madaltaminen 
  -jäsenten innostaminen tasoituksen aktiiviseen ylläpitoon 
  -kilpailu-, tasoitus- ja sääntöasioista tiedottaminen aktiivisesti 
  -sääntökoulutustilaisuuksien järjestäminen 
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  -olla jäsenistön saatavilla ja helposti lähestyttävissä 
 
  Keinot 
  -jäsenkyselyt 
  -pari-/joukkuekilpailut 
  -tiedottaminen 
  -kouluttaminen 
 
 Kapteenin toiminta 
 
  Kapteenin tehtävänä on toiminnallaan kehittää seurahenkeä. 

yhteenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä. Kapteenin vastuulla on että 
sääntöjen, turvallisuuden sekä hyvän golfetiketin noudattaminen 
toteutuu. 

 
  Toimintasuunnitelma 2013 
 
  -Avauslyönnit muiden kapteenien kanssa kauden avajaisissa. 
  -Perinteinen seuraottelu Tuusulan Golfklubin kanssa keväällä 2013 (20v. 

juhlaottelu). 
  -Kapteenin Kannu-kilpailu 26.5.  
  -Sääntökoulutuspäivä ennen kauden alkua. 
  -Kapteenin lettuillat 3-4 kertaa kesän aikana sääntökisailuineen. 
  -Ohjatut peli-illat tasoitustalkoolaisille 2 kertaa kesän aikana? 
  -Keskusteluhetket uusien jäsenten ja greecadilaisten kanssa? 
  -Viikkotiedotteisiin kirjoittaminen tarpeen mukaan. 
  -Palkintojen jakaminen kauden aikana menestyneille 

päätöshulabaloossa. 
 
 Naisten toiminta 
 
  Golf Talma ry:n naistoimikunnan kokoonpano vuodelle 2013: Kirsi 

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

 
  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.) 
  -aloittelevien naisgolfareiden aktivointi mukaan Golf Talman ladyjen 

toimintaan  
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  -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. 

  -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 

 
  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 huhtikuussa avajaistapahtumalla, jossa kerrotaan 

tulevan kauden toiminnasta sekä tutustutaan sponsoreiden ja 
palvelutuottajien tarjontaan. Naisjäsenille järjestetään kaudella 2013 
ryhmämuotoista koulutusta osana kauden aikana järjestettäviä 
tapahtumia. Naisten kaksipäiväinen pelimatka kotimaassa järjestetään 
heinäkuussa ja kohteena mahdollisesti Vierumäki golfissa järjestettävä 
Jackpot Ladies’ Open -kilpailu sekä joku toinen lähistöllä oleva kenttä. 

 
  Naisten talviharjoittelu on käynnistynyt talvikaudella 2012 - 2013 tiistai- 

ja torstai-iltaisin Malmin Green Golfissa. Talviharjoittelu keskittyy 
omatoimiseen harjoitteluun, jota on tuettu pienellä summalla per 
harjoittelija. 

 
  Naistoimikunta järjesti viime kaudella ensimmäistä kertaa seuran 

miehille koko kauden kestävän Talman Herrasmies kisan. Sama kilpailu 
järjestetään myös kaudella 2013. Naisjäsenet äänestävät kauden 
lopussa miestä, joka käyttäytymisellään ja huomioonottamisellaan 
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ansaitsee herrasmies-tittelin. Eniten ääniä saanut herrasmies palkitaan 
kauden päätöstilaisuudessa. 

 
  Pelikausi käynnistyy toukokuussa naisten kauden avajaiskilpailulla 

Laakso kentällä. Golfliiton valtakunnallinen tapahtuma Naisten 
Sunnuntai järjestetään seuran sisäisenä kilpailuna Master –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 ainoa open kisa Abacus Ladies Open. Suuren 
suosion saanut Shampanjaa ja Mansikoita -kilpailu järjestetään jälleen 
heinäkuun puolivälissä. Syyskuussa kausi päätetään järjestämällä 
naisten päätöskisa Par3:lla 9 reikäisenä. Syyskuun lopussa naiset 
kohtaavat vielä seniorimiehet reikäpeliottelussa. 

 
  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 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 2013 naisten kilpailut ja tapahtumat ovat tässä vaiheessa 
vasta alustavia suunnitelmia. Kauden 2013 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. Uutena tiedotuskanavana perustetaan Golf Talma Ladies- 
facebook sivut. 

 
  Toiminnan kulut katetaan osallistumismaksuilla sekä varoilla, jotka 

seuran talousarviossa osoitetaan toimikunnan käyttöön. Tämän lisäksi 
pyritään saamaan sponsorilahjoituksina mm. kilpailujen palkintoja. 
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 Nuorisotoiminta 
 
  Nuorisotoimikuntaan 2013 kuuluvat Margit Nikku pj., Sanna Fall, Raul 

Fall, Suvi Haukka, Joonas Paananen, Outi Seppälä, 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 2013 alkoi aikaisempien vuosien tapaan talviharjoittelun 

merkeissä, 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 Team 
 
  Uudistettu GT Team kuuluu GT:n Nuorisotoimikunnan alaisuuteen. GT 

Teamiin valittiin avoimen haun jälkeen seuraavat pelaajat: Anton 
Backman, Elias Haukka, Tiia Koivisto, Anna Kuitunen, Matias Mäkinen, 
Antti Peussa, Peter Puhakka (pro), Teemu Putkonen (pro) ja Aleksi 
Vekki. 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  Talman Nuorisotoimikunnan sivuilta. GT Teamin toiminta tulee 
olemaan avointa ja siihen valittavien nuorten kilpailumenestyksestä 
pyritään informoimaan aktiivisesti. Tulevat GT Teamiläiset tulevat 
olemaan tärkeinä esikuvina nuoremmille harjoittelijoille – tämän vuoksi 
edustuspelaajien sopimusvelvoitteissa on tarkasti kuvattu noudatettava 
toimintamalli. GT Teamin kautta seura edesauttaa pelaajia sekä 
taloudellisesti että valmennuksellisesti saavuttamaan kunkin itselleen 
asettamat tavoitteet. 
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  Sinettiseuraksi   
 
  Vuoden 2012 tärkeimpänä tavoitteena ollut Sinettiseura-projektin 

loppuunvienti on junioritoimikunnan osalta hoidettu. Sinettiseuran 
pääkriteeriä, eli nuorten kannustamista urheilemaan monipuolisesti ja 
riittävästi, tullaan junioritoimikunnan puolesta noudattamaan ja 
kiinnitämme koko ajan huomiota siihen, miten uusia nuoria 
aktivoitaisiin toimintaamme mukaan ja siinä jo mukana olevia 
kannustettaisiin liikkumaan monipuolisesti lajiharjoittelua unohtamatta.  

 
  Kilpajunioreiden leiri- ja muut tapahtumat 
 
  Golf-liitto on tulossa kouluttamaan kilpajunioreitamme, valmentajaa ja 

muita asiasta kiinnostuneita. Koulutuksen kesto on noin neljä tuntia ja 
paikaksi on suunniteltu Sipoon koulua, sillä se olisi luonnollinen 
vaihtoehto esimerkiksi torstaipäiväksi jolloin junnuilla on fysiikkatreenit 
samalla koululla. Mukaan kutsutaan Talman sivujen kautta kaikki 
junioritoiminnasta kiinnostuneet. 

 
  Teemana koulutuksessa on seuraavat asiat: Lapsen ja nuoren 

yksilöllinen kehitys, monipuolinen harjoittelu sekä ikäryhmäkohtaiset 
harjoitusmallit. Koulutukseen sisältyy teoriaosuus sekä käytännön 
harjoituksia liikuntasalissa.  

 
  Kilpajunioreille, valmentajalle ja junioreiden huoltajille ollaan 

järjestämässä omakustanteinen ulkomaan leiri Portugalin Troia Golfiin. 
Leirin ajankohta olisi 21.4 – 27.4.2013.   Sieltä saataisiin upea startti 
kauden alkuun. 

 
  Kevään Vierumäen testileiri korvataan testipäivällä lähempänä 

pääkaupunkiseutua. Kilpajunioreille järjestetään fyysiset testit kaksi 
kertaa vuodessa joilla seurataan urheilijoiden fyysisen suorituskyvyn 
kehittymistä. Tarkoituksena on kasvattaa junioreita ymmärtämään 
fyysisen harjoittelun merkitys ja omaksumaan urheilulliset ja terveet 
elämäntavat. 

 
  Yhteisten tapahtumien järjestäminen  
 
  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 
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hetkellä ei ole edustajia kyseisten ryhmien vanhemmista ja näin ollen 
heidän toiveidensa ja tarpeidensa toteuttaminen on vaikeaa. Lisäksi 
näin saataisiin turvattua nuorisotoimikunnan toiminta saumattomasti 
myös jatkossa. Jotta rekrytointi onnistuisi toivotulla tavalla, kannattaa 
hallituksen miettiä tarkkoja yksittäisiä tehtäväkuvia, joiden hyvin 
hoitaminen ei vie hirveästi aikaa. Tällöin on helpompaa tulla mukaan 
toimintaan. 

 
 
  Uusien junioreiden aktivoimiseksi ideoitiin mahdollinen Ystävän 

tutustuttaminen golfiin –päivä. Tuolloin jo golfin piirissä oleva 
harrastaja voisi tuoda ystävän mukaan tutustumaan lajiin. Samoin 
mahdolliset tutustumiskäynnit ja ”lajinvaihdot” paikallisten eri 
urheiluseurojen kanssa voisi saada uusia harrastajia liikkeelle.  

 
  Talman koululle tehdään kevään kuluessa ”täsmäisku”, jolloin yritetään 

aktivoida uusia nuoria lajiin mukaan. Golfkentän läheisyys Talmassa 
asuvien osalta on varmasti yhtenä plussana mahdollisessa uudessa 
harrastuksessa. 

 
  Leiritoiminta 
 
  Talman perinteinen juniorileiri tullaan pitämään 14. kerran 

aikaisempien vuosien tapaan kesäkuun alussa ja mukaan odotetaan 
noin 60-70 nuorta.  Leirin suunnittelusta ja opetuksesta vastaa Joonas 
Paananen. Hänellä tullee olemaan myös koulutuksen saaneita 
apuvalmentajia (nimetään myöhemmin) sekä reilu kymmenen 
kilparyhmään kuuluvaa nuorta sekä mahdollisesti muutamia aikuisia.  

 
  Kesäharjoitukset 
 
  Kesänajan tulevissa harjoituksissa par 3 kentällä tullaan antamaan 

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

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

(FT), Finnair Junior Tour (FJT), FT-Haastajakiertua, FT-karsinta, Aluetour, 
SM-lyöntipeli nuoret, SM-reikäpeli nuoret, SM-llyöntipeli yleinen, SM-
seurajoukkueet, Gant Open / Nordea Tour, Finnish Amateur 
Championchip, 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 toivotaan saavamme myös näkyvyyttä.  

 
  Talman viikkouutisiin raportoidaan säännöllisesti heti kisojen jälkeen 

kisamenestys jotta kilpagolfarimme tulisivat tutuiksi muille talmalaisille. 
 
  Nuorisotoimikunta tulee järjestämään Talmassa varainkeruukilpailuja 

kuten GT Team Varainkeruukilpailu 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.  

 
  Talviharjoittelu 
  
  Junioreiden talviharjoittelu tullaan tulevana kautena toteuttamaan 

noudatellen 2012 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 tulevat 
harjoitusmaksut  jne. tarkemmin hahmottaa ja näin ollen suunnitella 
paremmin tulevan talvikauden ohjelmaa.   

 
  Välineistöstä 
 
  Viime kaudella hankittuja uusia välineitä on kovasti käytetty. 

Tarkastamme tilannetta tulevana kautena välinehankintojen osalta. 
Mitäänisoja  hankintoja ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa.  
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  Tavoitteita 
 
  Tulevana kautena tullaan erityisesti kiinnittämään huomiota junioreiden 

riittävän ja monipuolisen liikunnan harrastamisen kannustukseen. 
Valmentaja voi omalta osaltaan esimerkiksi ”velvoittaa” junioreita eri 
liikuntamuotojen suorittamiseen golfharjoitusten lisäksi (esim. juoksu, 
tennis jne..). Tarkoituksena olisi löytää täysipainoinen liikunnan ilo sekä 
systemaattisuus fyysisen kunnon parantamiseen – tämä on erityisen 
tärkeää  pitkissä golfkisoissa, missä 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 
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 2013 noudattaa pääpiirteittäin 

edellisen kauden linjoja. Pelitaitoja pyritään jatkossakin kehittämään ja 
saamaan mukaan uusia senioreita aktiiviseen toimintaan ja 
yhdessäoloon. Senioritoimikunta 2013: Hannu Vuorinen pj, Pirjo 
Mäkinen, Pentti Jantunen, Timo Tarvainen ja Erkki Merivirta sekä yksi 
värvättävä naisedustaja. 

 
  Alustavan kilpailukalenterin mukaan senioreiden kilpailuohjelmaan 

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

Seniorit Best Ball ja Naiset / Senior miehet reikäpeli-ottelu ja 
senioreiden viikkokilpailu 

  - Seuraottelut Messilä, Espoon Ringside, Virvik ja Nevas senioreita 
vastaan 

  - GT Senior Open kilpailusta luovutaan, koska ulkopuolisia osallistujia oli 
hyvin vähän 

  - Reikäpelimestaruus, GT Mestaruuskilpailut, Alueen reikäpeliottelut 
  - Joukkueiden SM-kilpailut H55 ja H65 ja H70 sarjoille sekä mahdollisesti 

D50 
   
  Lisäksi kukin seniori osallistuu haluamallaan tavalla Uudenmaan alueen, 

SM- tason ja tulevien edustustehtävien mukaisiin kilpailuihin. 
 
  Aikaisempien vuosien mukaisesti järjestetään pelimatka huhtikuun 

lopulla, Viroon. Kiinnostus tähän matkaan on ollut hyvä. Lisäksi 
suunnitelmissa on matka tutustumaan Euroopan kolmanneksi 
kauneimpaan Iitin kirkonkylään ja Iitti-golfiin. Uutena perustetaan 
platinum- klubi, joka tekee pelimatkan sovituilla viikoilla johonkin 
platinum rinkiin kuuluvalle kentälle, jolla syödään myös yhteinen 
lounas. Kokoonkutsujana ja organisaattorina on vuorollaan yksi 
toimikunnan jäsen. 

 
  Pelitaidon parantamiseksi pidetään yhteisiä harjoitusmahdollisuuksia 

yllä läpi kauden. Kevät 2013 halliharjoitukset tapahtuu Golfkoulun 
Joonas Paanasen johdolla. Lisäksi järjestetään kauden 2012 mukaisia 
Par 3 kentän tapahtumia, jossa 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 35v.) ja -henkisten 

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

 
  Yhteiset tapahtumat talvikaudella 
  -lyöntiharjoittelua Malmin kuplassa 2 x lyöntipaikka/vk 
  -sählyä Talman koululla 1 x viikossa 
  -yhteisharjoitus pron johdolla 
 
  Kesäkausi 
  -yhteisharjoituksia pron johdolla 
  -The Rainer Cup 
  -Mid Heaven & Hell- kilpailu 
  -joukkue-SM 
  -seuraottelu 
 
  Toiminta rahoitetaan omakustanteisesti sekä toimikunnalle suunnatulla 

tuella. 
 
 Miestoimikunta 
 
  Toimikunta edustaa Golf Talma ry:n miesjäseniä, jotka tämän vuoden 

aikana täyttävät 22-34 vuotta. Toimikunnan tavoitteena on järjestää 
tapahtumia edustamalleen jäsenryhmälle. Toimikunnan muodostaa 
Onni Floor (puheenjohtaja), Rainer Cup kapteeni Sami Torkkeli ja 
valittava Rainer Cup varakapteeni. Toimikuntaan etsitään uutta verta 
kauden aikana toiminnan jatkumisen varmistamiseksi. 

 
  Miestoimikunta järjestää yhteistyössä mid- toimikunnan kanssa 

neljännen vuosittaisen Rainer Cupin kauden aikana. Joukkueessa pelaa 
12 miestä, jotka kilpailuun valitsee kapteeni Sami Torkkeli. Hän valitsee 
myös joukkueelle varakapteenin, joka tulee toimimaan kaudella 2014 
joukkueen kapteenina. 

 
  Pelikauden aikana järjestetään yhteistä harjoittelutoimintaa. 

Harjoitukset toteutetaan omakustanteisesti. 
 
  Golf Talman lyöntipelimestaruuskilpailun yhteydessä palkitaan 

parhaiten menestyneet ikäryhmän edustajat. 
 
  Talvikaudella, sekä keväällä että syksyllä, järjestetään yhteistyössä mid- 

toimikunnan kanssa yhteinen sählyvuoro Talman koululla lauantai-
iltapäivisin. 

 
  Miestoimikunta jatkaa viime vuonna aloitettua "Kisataan kimpassa" 

projektia, jonka tarkoituksena on muodostaa viikkokilpailuihin 
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aktiivisesti osallistuville miesjäsenille uudenlainen kanava peliseuran 
hakuun. Kaudella 2012 projekti käynnistyi pilottiluonteisesti ja hakee 
tänä vuonna sopivaa toimintamallia. 

 
  Toimikunnan tiedotuskanavia ovat Golf Talman kotisivut sekä 

sähköpostitiedote. 
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Budjetti Tulos Budjetti 01/11 01/10

Selite 2013 2012 2012 12/11 12/10

 VARSINAINEN TOIMINTA

 Hallinto- ja yleiskulut

      Kulut

          Kokous ja jäsenkoulutus -7 000,00 -5 540 -7 500,00 -7 644,47 -2 848,00

          Toimisto ja hallinnonkulut -7 000,00 -6 203 -6 700,00 -11 570,52 -6 942,00

          Seurantuki toimikunnille -48 700,00  -53 800 -53 800,00 -56 200,00 -30 300,00

           Palvelusopimus -70 000,00 -70 000 -70 000,00 -70 000,00 -64 000,00

           Muut kulut -6 000,00 -8 009 -8 800,00 -3 131,97 -13 349,00

           Kulut yhteensä -117 439,24

      Hallinto- ja yleiskulut yhteensä -138 700,00 -143 552 -146 800,00 -148 546,96 -117 439,24

 Nuorisotoimikunta

     Seuratuki 15 000,00 22 151 15 500,00 16 050,00 6 000,00

      Tuotot 60 000,00 48 621 39 700,00 37 448,81 36 078,00

      Kulut -75 000,00 -72 689 -55 200,00 -53 573,96 -39 365,76

      Nuorisotoimikunta yhteensä 0,00 -1 917 0,00 -75,15 2 712,00

Jäsenlehti

     Seuratuki 3 000,00 5 000 5 000,00 6 000,00

 Lehden tuotot 0,00 500 0,00 0,00 0,00

 Lehden kulut -3 000,00 -4 721 -5 000,00 -5 250,08 -6 862,00

Lehden toimitus yhteensä 0,00 779 0,00 749,92

 Kilpailu- ja tasoitustoimikunta

     Seuratuki 11 000,00 12 500 12 500,00 14 500,00 13 500,00

 Tuotot 11 335,00 16 572 14 000,00 14 164,97 20 644,00

 Kulut -22 335,00 -27 432 -26 500,00 -26 552,86 -30 426,94

      Kilpailu- ja tasoitustoimikunta yhteensä 0,00 1 640 0,00 2 112,11 3 716,58

 Senioritoimikunta

     Seuratuki 3 200,00 3 500 3 500,00 3 500,00 3 500,00

      Tuotot 10 300,00 8 000 7 400,00 6 605,19 16 773,00

      Kulut -13 500,00 -12 723 -10 900,00 -9 459,57 -19 552,63

      Senioritoimikunta yhteensä 0,00 -1 224 0,00 645,62 720,08

 Naistoimikunta

     Seuratuki 3 300,00 3 500 3 500,00 3 500,00 3 500,00

 Tuotot 6 100,00 6 468 5 600,00 8 806,49 6 690,00

 Kulut -9 400,00 -9 488 -9 100,00 -11 524,64 -9 977,97

      Naistoimikunta yhteensä 0,00 480 0,00 781,85 212,09

 Midtoimikunta

     Seuratuki 2 200,00  2 500 2 500,00 2 200,00 1 800,00

 Tuotot 1 500,00 1 564 0,00 655,95 387,00

 Kulut -3 700,00 -3 899 -2 500,00 -2 852,49 -2 556,79

      Mies- ja midtoimikunta yhteensä 0,00 166 0,00 3,46 -369,93

 Klubitoimikunta (tas.talkoot)

     Seuratuki 2 000,00 2 000 2 000,00 3 000,00

 Kulut -2 000,00 -761 -2 000,00 -532,32 0,00

      Klubitoimikunta yhteensä 0,00 1 239 0,00 2 467,68 0,00

 Kapteeni

     Seuratuki 1 000,00 1 300 1 300,00 1 000,00 2 000,00

 Kapteenin tuotot 0,00 569 400,00 359,63 400,00

 Kapteenin kulut -1 000,00 -1 315 -1 700,00 -2 236,61 -1 706,75

 Kapteeni yhteensä 0,00 554 0,00 -876,98 693,34

 GT Team

     Seuratuki 7 000,00 7 000 7 000,00 7 000,00

 Tuotot 0,00 2 167 3 000,00 2 312,02 4 294,94

 Kulut -7 000,00 -9 253 -10 000,00 -9 312,03 -12 940,85

      GT Team yhteensä 0,00 -86 0,00 -0,01 -8 645,91

-125 262,82

 Miestoimikunta

     Seuratuki 1 000,00  1 000 1 000,00 0,00

 Tuotot 300,00 0 764,00 0,00

 Kulut -1 300,00 -897 -1 764,00 0,00

      Miestoimikunta yhteensä 0,00 103 0,00 0,00
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Toimikunnat yhteensä 0,00 1 734 0 5 809

 Varainhankinta

         Aikuisjäsenmaksut (1934) 60,91 € 117 799,94 59,63 € 115 324 114 012,56 118 352,15 102 572,04

         Aikuisjäsenmaksut SGL 0% 30 € 58 020,00 30 € 58 022 57 360,00 33 138,00 27 090,00

        Juniorijäsenmaksut  (340) 23,64 € 8 037,60 23,85 € 8 109 9 253,80 6 000,88 6 771,04

        Juniorijäsenmaksut SGL 0% 9 € 3 060,00 9 € 3 089 3 492,00 4 167,00 2 646,00

        Lehtimaksut SGL 0% 0,00 0,00 19 531,70 18 891,60

        Liittymismakstut (150) 86,36 € 12 954,00 87,16 € 15 252 17 432,00 19 000,14 19 177,02

        Muut tuotot 0,00 249 0,00 2 313,78 3 727,77

Tuotot 199 871,54 200 046 201 550,36 202 503,65 180 875,47

        Jäsen- ja lehtimaksut SGL 0% -60 921,00 -59 967 -59 967,00 -55 018,35 -45 880,00

        Jäsenkoulutuskulut, hallivuokra -1 745 -4 150,92 -1 141,66

        Muut kulut -5 089,10

Kulut -60 921,00 -61 712 -59 967,00 -59 169,27 -52 110,76

      Varainhankinta yhteensä 138 950,54 138 334 141 583,36 143 334,38 128 764,71

 Tuotto-/kulujäämä 250,54 -3 483,91 -5 216,64 595,92 3 426,96

 

 Välittömät verot -286,76 -594,00

 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 250,54 -3 483,91 -5 217 309,16 2 833,14

SEURATUKI PROSENTTEINA
2012 2013

Nuorisotoim. 28,81 % 30,80 %

Jäsenlehti 9,28 % 6,16 %

Kilp. Ja tasoitustoim. 23,23 % 22,59 %

Senioritoim. 6,51 % 6,57 %

Naistoim. 6,51 % 6,78 %

Mid toim. 4,65 % 4,52 %

Klubitoim. 3,72 % 4,11 %

Kapteeni 2,42 % 2,05 %

GT Team 13,01 % 14,37 %

Miestoim. 1,86 % 2,05 %

YHTEENSÄ JAETTAVAA SEURATUKEA 100,00 % 100,00 %

Jäsenhankinta 2013 - laskuperusta

kokonaan uusia jäseniä 150

eroavia jäseniä -150

nettolisäys 0


