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GOLF TALMA RY:N VUOSIKERTOMUS 2014 
 
Yleistä 
 
  Golf Talma ry:n jäsenmäärä väheni kertomusvuonna 48 jäsenellä ollen 

vuoden lopussa 2 217 jäsentä. 
 
  Jäsenistä 888 on nimetyn pelioikeuden Golf Talma Oy:n kentälle 

omaavia varsinaisia jäseniä ja 1 329 on äänioikeudettomia jäseniä ilman 
nimettyä pelioikeutta. 

 
  tytöt 66 pojat 201 
  naiset 177 miehet 865 
  naisseniorit 199 miesseniorit 265 
  naisveteraanit 186 miesveteraanit 258 
 
  Tasoitusryhmittäin jäsenistö jakautui seuraavasti: 
 
  ryhmä 1 -4,4  52 
  ryhmä 2 4,5-11,4 346 
  ryhmä 3 11,5-18,4 516 
  ryhmä 4 18,5-26,4 490 
  ryhmä 5 26,5-36 469 
  ryhmä 6 37-  344 
 
  vuonna 2010 liittyneiden uusien jäsenten ka. 27,43 
  vuonna 2011 liittyneiden uusien jäsenten ka. 28,10 
  vuonna 2012 liittyneiden uusien jäsenten ka. 32,18 
  vuonna 2013 liittyneiden uusien jäsenten ka. 32,87 
  vuonna 2014 liittyneiden uusien jäsenten ka. 32,60 
 
  Jäsentalouksia on seuraavasti: 
 
  4 jäsenen talous 37 
  3 jäsenen talous 74 
  2 jäsenen talous 395 
  1 jäsenen talous 1057 
 
  Postitoimipaikoittain jäsenistömme asuu seuraavasti: 
 
  Helsinki 824 Kerava 383  
  Vantaa 379 Järvenpää 194 



GOLF TALMA RY  VUOSIKERTOMUS  2(16) 
 
 
 
 
 
 
  Tuusula 143 Espoo 67  
  Sipoo 47 Talma 43  
  muut 137 
 
Strategia 
 
  Yhdistyksen toiminta on kertomusvuonna rakentunut edelleen vuonna 

2010 laaditun strategian periaatteiden pohjalle. Sen kantavana 
ajatuksena on ollut, että Golf Talma ry suuntaa vuoteen 2020 
panostamalla golfyhteisömme viihtyvyyttä ja arvostusta ylläpitäviin ja 
kehittäviin asioihin. Strategiassa ennakoitiin mm. taloudellisen tilanteen 
kiristymistä sekä painotettiin mm. sellaisia toimia, joiden avulla voidaan 
tukea koko Golf Talman yhteisön elinvoimaisuutta. Seuran taloudellinen 
tilanne on ollut hyvä, vaikka jäsenmäärä on edellisen vuoden tapaan 
kääntynyt pieneen laskuun. Olemme voineet toteuttaa 2014 
toimintasuunnitelmassa esitetyn toiminnan täysimääräisenä. Golf 
Talma ry:n toiminnan uudistaminen on käynnistetty ja sitä on tarkoitus 
jatkaa myös tulevilla kausilla. Golf Talma ry:n hallitus on pitänyt erittäin 
tärkeänä sitä, että toimintaa suunnataan mahdollisimman laajasti 
kaikkia jäsenryhmiä huomioiden. Tästä tarkempaa tietoa löytyy tämän 
toimintakertomuksen toimikuntien osuuksista. 

   
Hallinto 
 
  Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa. Hallituksen jäsenille ei 

ole maksettu palkkiota, vain kulukorvauksia. 
 
  Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 11.3.2014 ja valintakokous 

17.11.2014. 
 
  Hallituksen kokoonpano valintakokoukseen asti oli: 
 
  Tiina Kukkonen-Suvivuo, puheenjohtaja 
  Helena Mattila, varapuheenjohtaja 
  Kirsi Ahlfors, naistoimikunnan pj, ladykapteeni 
  Jani Järvinen, ei nimettyä tehtävää 
  Rauno Kari, kapteeni 
  Kari Lahtinen, kilpailu- ja tasoitustoimikunnan pj 
  Margit Nikku, nuorisotoimikunnan pj 
  Timo Pulkkinen, mid-toimikunnan pj 
  Hannu Vuorinen, senioritoimikunnan pj 
 
  Valintakokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 

yhdeksän käsittäen puheenjohtajan, kapteenin ja seitsemän varsinaista 
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jäsentä. Kapteenina valittiin jatkamaan Rauno Kari. Erovuoroiset 
hallituksen jäsenet Jani Järvinen, Helena Mattila, Timo Pulkkinen ja 
Hannu Vuorinen valittiin jatkamaan hallituksen jäseninä. Toimikautensa 
hallituksessa keskeyttäneen Margit Nikun tilalle hallituksen jäseneksi 
seuraavaan valintakokoukseen asti valittiin Päivi Miettinen. 

 
  Hallituksen järjestäydyttyä valintakokouksen jälkeen sen kokoonpano 

tehtävineen oli: 
 
  Tiina Kukkonen-Suvivuo, puheenjohtaja, erovuorossa 2015 
  Helena Mattila, varapuheenjohtaja, erovuorossa 2016 
  Kirsi Ahlfors, naistoimikunnan pj, ladykapteeni, erovuorossa 2015 
  Jani Järvinen, ei nimettyä tehtävää, erovuorossa 2016 
  Rauno Kari, kapteeni, erovuorossa 2016 
  Kari Lahtinen, kilpailu- ja tasoitustoimikunnan pj, erovuorossa 2015 
  Päivi Miettinen, nuorisotoimikunnan pj, erovuorossa 2015 
  Timo Pulkkinen, mid-toimikunnan pj, erovuorossa 2016 
  Hannu Vuorinen, senioritoimikunnan pj, erovuorossa 2016 
 
  Toiminnanjohtajana toimi Ismo Haaponiemi. 
 
Talous 
 
  Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla ja sen maksuvalmius oli hyvä 

koko toimintavuoden ajan. Pienentyneet tuotot johtuvat pääosin siitä, 
että ennen yhdistyksen kautta järjestetyt koulutukset, kuten juniorileiri, 
hoidettiin nyt Vierumäki Golfin toimesta. 

 
  Yhdistys omistaa kaksi Golf Talma Oy:n B-osaketta. 
 
  Yhdistyksellä ei ollut palkattua henkilökuntaa. 
 
  Yhdistyksen hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 2 531,39 euroa 

kirjataan voittovaroihin. 
 
  Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Helena Sinisalo (KHT) ja 

varatilintarkastajana Lassi Vänttinen (HTM). 
   
Tiedottaminen 
 
  Tiedotus oli pääasiassa sähköistä ja siinä hyödynnettiin sähköpostia 

sekä kotisivuja. 
   
Koulutustoiminta 
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  Golfopetuksesta ja –valmennuksesta vastasi Golf Talmassa kaudella 

2014 Vierumäki Golf. 
 
  Kauden aikana yhdistys osti koulutuspalveluita eri kohderyhmille. 

Koulutuspalvelut toteutettiin pääasiassa ilman subventiota. 
   
Toimikuntien toiminta 
 
 Kilpailutoiminta 
 
  Toimikunnan kokoonpano: 
  Kari Lahtinen, puheenjohtaja 
  Tarmo Takala 
  Kyösti Virtanen 
 
  Golf Talman Master- ja Laakso-kentillä järjestettiin kaudella 2014 

kilpailuja seuraavasti: 
  -mestaruuskilpailut, mukaan lukien eri ikäluokkien kilpailut 
  -reikäpelimestaruuskilpailut miehille, naisten sarjaan ei saatu riittävästi 

osallistujia 
  -muita kilpailuja 24 kpl, joista 6 oli avoimia ja yksi Golf Talman 25-

vuotisjuhlakilpailu 
  -koko kauden kestävä viikkokilpailu tasoituksettomana ja 

tasoituksellisena, yhteensä 30 eri osakilpailua 
 
  Seuran mestareiksi leivottiin seuraavat henkilöt; 
 
  Naiset, yleinen sarja Anna Kuitunen 
  Miehet, yleinen sarja Elias Haukka 
  Miehet 22-34 v Joonas Huttunen 
  Seniorit N50  Saija Mäenpää 
  Seniorit M 55  Seppo Niemelä 
  Seniorit N 60  Eila Koskinen 
  Seniorit M 65  Jouni Jauhiainen 
  MID miehet  Jan Nordman 
  MID naiset  Kirsi Ahlfors 
  Reikäpeli, miehet Joonas Huttunen 
  
  Kauden aikana toimitsijatehtävissä olleiden jäsenten kanssa tehtiin 

pelimatka Suuresta Golfiin Viroon 6.9.2014. Mukana oli 10 
aktiivitoimijaa. 
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  Toimikunta järjesti kapteenin avuksi kaikille Golf Talman jäsenille 

suunnatun sääntöillan sekä seuran omien tuomareiden kertausillan 
sääntökokeineen ynnä kenttäkoulutustilaisuuden. Kaikkien tilaisuuksien 
kouluttajana toimi Kari Lahtinen.  

 
  Tiedotuksessaan toimikunta käytti kaikkia Golf Talman tiedotuskanavia. 
  
 Kapteenin toiminta 
 
  Kaudella 2014 kapteenin ryhmässä toimi kapteeni Rauno Karin lisäksi 
  ladykapteeni Kirsi Ahlfors ja sääntökoulutuksen erinomaisesti hoitanut 

liittotuomari Kari Lahtinen 
 
  Seuran virallisen golfkauden kapteeni avasi perinteisesti vappupäivänä 

avauslyönnillään sekä piti lyhyen puheen, jossa muistutti pelaajia 
hyvästä toiset ja kentän huomioivasta golfkäytöksestä. Avauskilpailu 
pelattiin pistebogeyna jonka voitti Janne Häkkinen 39 pisteellä. Anna 
Kuitunen pelasi parhaan scratch- tuloksen 73 lyöntiä. Lähimmäksi lippua 
osui Anna Maija Räisänen ja tarkimman draivin löi Eeva Martikainen. 

 
  Jo pitkät perinteet omaava seuraottelu Tuusulaa vastaan pelattiin su. 

25.5 Master kentällä hyvien sääolosuhteiden suosiossa. Tuusulalaiset 
voittivat tämän perinteisen reikäpelinä pelatun ottelun selvin numeroin 
17 – 13. Vaikka kyseessä oli reikäpeli, niin kuitenkin pienenä lisänä 
olleen lähimmäksi lippua kisan voitti Rainer Helling ja pisimmän draivin 
löi Timo Sepponen. 

 
  Seuran alkuperäisiin kilpailuihin kuuluva Kapteenin Kannu kisa pelattiin. 

29.6 pistebogeyn voitti Tommi Kylä-Kaila 41 pisteellä, hän löi myös 
parhaan scratch-tuloksen 74 lyönnillä. Naisissa paras oli Tuija Lindvall 34 
pisteellä. Lähimmäksi lippua pallonsa laittoi Jussi Taskula ja pisimmän 
draivin löi kukapa muu kuin Timo Sepponen. Tämän kilpailun palkinnot 
on jo vuosien ajan lahjoittanut Malmin Rautia kauppias Jari Peltonen. 
Suuret kiitokset Jarille jälleen kerran siitä, että hän vuodesta toiseen 
tukee toimintaamme myös näin taloudellisesti tiukkana aikana. 

 
  Kauden aikana pidettiin neljä kertaa jo perinteiset kapteenin 

lettuvisaillat. Näillä visailuilla pyritään parantamaan niin sääntö- kuin 
etikettituntemusta pelaajien keskuudessa. Monen mielestä kimurantit 
kysymykset olivat Kari Lahtisen laatimia. Kari järjesti myös ansiokkaasti 
tuomarikoulutusta niin erinomaisilla sääntöluennoilla kuin myös 
kenttäkoulutuksella, jossa mukana olleet pääsivät testaamaan 
käytännön tietämystään hyvinkin hankalissa tilanteissa. 
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  Kauden aikana kapteeni muistutti kirjoituksillaan pelaajia 

käyttäytymisestä kentällä ja positiivisen asenteen omaksumisesta, niin 
golfiin kuin Talmaan ja pelikavereihin. Mennyt kausi sujui kapteenin 
osalta helposti, sillä valituksia vaaratilanteista oli poikkeuksellisen 
vähän, joihin kapteenin oli puututtava. Kapteenin tuntemuksen mukaan 
Talman arvostus on pelaajien keskuudessa varsin hyvällä tasolla, mistä 
kiitokset ansaitsee koko golfyhteisömme. 

 
  Kausi päättyi päätöskisaan la. 4.10, jonka yhteydessä kapteeni palkitsi 

vuoden sääntötietäjän, joka oli Rainer Helling. Samassa tilaisuudessa 
kapteenin malja kiertopalkinnon esimerkillisenä juniorina sai kesän 
aikana erinomaisesti menestynyt Anna Kuitunen. 

   
 Naistoimikunta 
 
   
  Naistoimikunnan tavoitteena oli kaudella 2014 huolehtia mm. naisten 

peli- ja kilpailutoiminnan organisoinnista (mm. naisten omat kisat, 
Eclectic, seuraottelut, jne.), naisten- ja yhteistapahtumien 
järjestämisestä (mm. Naisten Sunnuntai, Shampanjaa ja mansikoita, 
Yötön Yö jne.), toimia yhdistyksen päätöksentekoelimissä (hallitus, 
naistoimikunta) sekä tukea hyvää seurahenkeä ja kannustaa naisjäseniä 
aktiivisesti osallistumaan kilpailuihin ja koulutukseen sekä kehittämään 
pelitaitojaan. 

 
  Naistoimikunnan järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin osallistui 

yhteensä 288 naista (n. 100 eri naista), joiden tasoitukset vaihtelivat 0 ja 
54 välillä. Kauden avajaiset pidettiin HLR Academyssa Konalassa 
5.4.2014, jossa ohjelmassa oli tulevan kauden tapahtumien alustavaa 
esittelyä, yhteistyökumppaneiden tuote-esittelyjä sekä pienimuotoisia 
kilpailuja. Tarjolla oli myös pientä purtavaa ja kuohujuomaa kauden 
avauksen kunniaksi. Tapahtumaan osallistui 34 naisjäsentä. 
Avajaiskilpailu järjestettiin 10.5.2014. Tällä kertaa pelattiin Laakso 
kenttää ja kilpailuun osallistui 27 naisjäsentä. Kilpailun pistebogey-
sarjan voitti Sanna Elfving ja scratch- sarjan Tuija Lindvall.  

 
  Naisten Sunnuntaita vietettiin 8.6.2014 teemana golfkirpputori, jolla 

kerättiin varoja Lastensairaalahankkeelle. Päivän kirpputorituotto oli 
1100 €, joka lahjoitettiin lyhentämättömänä lastensairaalan keräykseen. 
Lastensairaalan kummeista Kaarina Suonperä oli paikalla kertomassa 
kummien toiminnasta. Sitten siirryttiin Laakso-kentälle, jossa pelattiin 
tasoituksellinen 18 reiän pistebogey -kisa. Päivään osallistui kaikkiaan 
37 Talman naisjäsentä. Pistebogey- kisan voitti Johanna Leppänen ja 
parhaasta scratch- tuloksesta vastasi Outi Säilä.  
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  Keskikesän perinteinen joukkuekilpailu Yötön yö pelattiin 14.6.2014 

best-ball- kilpailuna (Nelipallo (Four-Ball). Yötön Yö- parikilpailu 
houkutteli mukaan 48 pelaajaa, joista naisjäseniä oli 15. 

 
  Heinäkuun alussa Golf Talman ainoaan naisten avoimeen kilpailuun 

Abacus Ladies Openiin osallistui 25 talmalaista naista. Kilpailun 
tasoituksellisen pistebogeyn voitti Johanna Leppänen (GT) ja lyöntipelin 
Leena Kopu (GT) sekä parhaan scratchin Tuija Lindvall (GT). Pisimmän 
avauksen lyöjä oli Johanna Lemmelä (GT) ja lähimmäs lippua kisan voitti 
Kati Länkelä (GT).  

 
  Kesän suosituin naisten järjestämä kilpailu edellisten vuosien tapaan oli 

16.7.2014 järjestetty Shampanjaa ja Mansikoita – kilpailu, johon 
osallistui 22 joukkuetta eli yhteensä 66 pelaajaa. Kilpailun hcp- sarjan 
voitti Outi Säilän joukkue, johon kuuluivat Tommi Kylä-Kaila ja Tomi 
Kaukovalta ja scratch- sarjan Kirsi Ahlforsin joukkue, jossa pelasivat 
Aleksi Vekki ja Jouni Pyy.  

 
  Naisten perinteinen omakustanteinen peliretki Vierumäelle järjestettiin 

22.-23.7.2014. Ensimmäisenä päivänä pelasimme Vierumäen Cooke 
kentällä oman leikkimielisen pistebogey- kilpailun. Seuraavana päivänä 
pelasimme Classic kentällä oman kilpailumme. Kaikkiaan retkelle 
osallistui 11 talmalaista naispelaajaa.  

 
  Koko kesän ajan pelattuun Eclectic kilpailuun otti Laakso-kentällä osaa 

24 naispelaajaa ja Master kentällä 23 naista. Voittajaksi selviytyi hcp- 
sarjassa molemmilla kentillä Tiina Osmo ja scr- sarjassa Masterilla Kirsi 
Ahlfors ja Laakso-kentällä Anna Kuitunen. 

  
  Naiset pelasivat myös oman tasoituksellisen reikäpelisarjansa, johon 

osallistui 16 pelaajaa sekä joukkuereikäpelisarjan, johon osallistui 9 
joukkuetta. Henkilökohtaisen reikäpelimestaruuden vei Tiina Niemelä ja 
joukkuereikäpelin voitti joukkue Merja Tuomi ja Sirpa Soikkeli. 
Tasoituksettomista lyönti- ja reikäpelimestaruuksista ratkottiin 
ainoastaan naisten lyöntipelimestaruus, koska 
reikäpelimestaruuskilpailuun ei saatu tarpeeksi naisosallistujia. Naisten 
lyöntipelimestaruuden voitti Anna Kuitunen. 

 
  Päätöskilpailu pelattiin jälleen Par3 -kentällä 18.9.2014 ja siihen 

osallistui 29 naisjäsentä. Päätöskilpailun pistebogey- sarjan voitti Tiina 
Osmo ja parhaasta scratchista vastasi Tuija Lindvall. Kauden päättyessä 
palkittiin perinteisesti eniten tasoitustaan kauden aikana pudottaneet 
naiset The Best Hcp Dropper-kilpailussa. Sarjassa 0 – 18,4 voittaja oli Pia 
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Lähdemäki (3,6 lyöntiä) ja sarjassa 18,5 – 54 Anni Hirvelä (pudotus 31,6 
lyöntiä).  

 
  Golf Talman naisjäsenet äänestivät Talman Herrasmiesgolfariksi tänä 

vuonna Pertti Nickin. Naistoimikunnan organisoimalla äänestyksellä 
halutaan tuoda esiin hyvät käytöstavat ja toisten ihmisten 
huomioonottaminen niin golfkentällä kuin klubillakin.  

 
  Kauden aikana järjestettiin viidesti keskiviikkoisin ns. Matalan 

kynnyksen keskiviikkoja, joihin houkuteltiin talmalaisia uusia sekä 
vanhoja ladyjäseniä pelaamaan 9 reikää isolla kentällä. Pelin aikana 
kerrattiin sääntöjä ja etikettiä ja nautittiin naispeliseurasta. Kaikkiaan 5 
eri keskiviikkona osallistui yhteensä 5 uutta naisjäsentä. 

 
  Golf Talman kuusi naisjäsentä osallistui naisten ystävyysotteluun 

Nurmijärven Golfklubilla kesäkuun lopussa. Joukkuekilpailuna pelattiin 
kahden hengen best ball. Ottelun tarkoituksena oli tutustua 
Nurmijärven Golfklubin naistoimintaan ja jäsenistöön.  

 
  Syyskuun lopussa järjestettiin neljännen kerran naistoimikunnan ja 

senioritoimikunnan yhteisesti organisoimana vuosittainen 
reikäpeliottelu, jossa Talman naisjäsenet eri ikäryhmistä pelasivat 
miessenioreita vastaan. Tänä vuonna jännittävä reikäpeliottelu päättyi 
naisten voittoon lukemin 7 - 3.  

 
  Kesän aikana järjestettiin naisille golfin tekniikkaopetusta GT:n 

Vierumäen golfkoulun vetäminä. Omakustanteisia harjoituksia oli kaksi 
kertaa viikossa ja kaikkiaan niihin osallistui 122 naisjäsentä.  

 
  Naistoimikunta on rahoittanut toimintansa seuralta saamallaan tuella ja 

osallistumismaksuilla. Lisäksi naisten toimintaa ovat sponsoroineet 
palkintoina seuraavat yritykset/yrittäjät: Abacus, Pyry Design, 
Söderblomin puutarha, Darphin, Keravan Agentuuri.  

 
  Toiminnasta tiedottaminen keskittyi perinteisesti naisten omaan 

ilmoitustauluun pukuhuoneessa sekä sähköisiin jäsenkirjeisiin ja 
kotisivuille sekä tiedotuskanavana käytettiin Golf Talma Ladies 
Facebook sivustoa. Naistoimikunnan kokouspöytäkirjat julkaistiin 
kotisivuilla ja ovat nähtävissä siellä. 

 
 Junioritoiminta 
 
  Junioritoimikunnan kokoonpano 
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  Junioritoimikuntaan alkuvuodesta 2014 kuuluivat Margit Nikku pj., 

Joonas Paananen PGA pro, Suvi Haukka, Outi Seppälä, Sanna Fall, Raul 
Fall ja Lenita Vekki. Vastuuvalmentajana toimi Joonas Paananen. 
Kokouksessamme 3.4.2014 todettiin toimikunnasta eronneiksi Sanna 
Fall, Raul Fall ja Lenita Vekki. Suvi Haukan aktiivinen osallistuminen tuli 
tämän kokouksen jälkeen jäämään vähäisemmäksi mutta hän on 
kuitenkin jatkanut esimerkiksi talousasioiden hoitajana sekä junnujen 
kisakorvauksien ajantasallapitäjänä ja niiden hakemisen muistuttajana 
junnuille. 

 
  Toimikunnassa oli jokaisella jäsenellä oma tehtäväkuva: 
  -Suvi Haukka, talous 
  -Petri Kananen, yleiset asiat 
  -Päivi Miettinen, materiaalit ja tiedottaminen 
  -Outi Seppälä, sinettiauditointiasiat 
  -Margit Nikku, toiminnan ohjaaminen ja suunnittelu yhdessä muiden 

hallituksen jäsenten kanssa. 
 
  Vuosi 2014 alkoi aikaisempien vuosien tapaan talviharjoittelun 

merkeissä, joka oli keskitetty Malmille. Säännöllisessä valmennuksessa 
talviaikana oli kauden 2013 aikana noin 40 nuorta. Valmennuksesta 
vastasi PGA Pro Joonas Paananen. 

 
  Golf Talma Oy:n aloittama kilpailutus vastuuvalmentajasta vuoden 2014 

alussa aikaansai suurta epätietoisuutta ja hämminkiä junioreiden 
keskuudessa. Kuten tiedetään, valmentajan rooli kilpagolfissa on 
erityisen tärkeä ja henkilökohtainen asia. Junnujen pitkäaikainen 
yhteistyö PGA pro Joonas Paanasen kanssa oli ollut junnuille tosi 
tärkeää ja henkilöitynyt hyvin paljon. Myös Joonaksen tapa toimia 
junnujen kanssa oli herättänyt kiitosta – niin junnujen kuin myös 
junnujen vanhempien keskuudessa. Kun koko valmennuksen 
siirtymisestä Vierumäelle saatiin päätös huhti-toukokuussa 2014 – osin 
jo golfkauden alkaessa - osa junnuista oli tehnyt jo omat päätöksensä. 
Osa siirtyi Joonaksen uuden vastuuvalmentaja-pestin mukana 
harjoittelemaan Nevas Golfiin, säilyttäen kuitenkin Golf Talman 
jäsenyyden. Jotkut siirtyivät edustamaan muita golfkenttiä. Vuosi 2014 
on näin ollen tehnyt suuria muutoksia aktiivisissa junioriharjoittelijoissa 
Golf Talmassa. Jatkossa Vierumäki tullee varmasti osoittamaan kykynsä 
juniorivalmennuksen osalta ja on niin jo osiltaan tehnytkin. 

 
  GT Team 
 
  GT Team kuului Golf Talman Nuorisotoimikunnan alaisuuteen. GT 

Teamiin valittiin avoimen haun jälkeen seuraavat pelaajat: Elias Haukka, 
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Anna Koivisto, Antti Peussa, Tuomas Torosta, Aleksi Vekki sekä prot 
Peter Puhakka ja Teemu Putkonen. GT Teamin valintakriteerinä oli valita 
6-8 alle 25-vuotiasta nuorta, joilla on vakava ja tavoitteellinen asenne 
golfiin ja joiden henkilökohtaisena tavoitteena on menestyä myös 
kansainvälisesti. Ryhmään päässeet nuoret allekirjoittivat GT Teamin 
kilpapelaaja-sopimuksen ja sitoutuivat toimimaan sen mukaisesti. 
Hakukaavakkeet (GT Team hakemus ja GT Team sopimus) löytyvät 
Talman Nuorisotoimikunnan sivuilta. GT Teamin toiminta oli avointa ja 
siihen valittavien nuorten kilpailumenestyksestä informoitiin aktiivisesti. 
GT Teamilaiset ovat tärkeitä esikuvia nuoremmille harjoittelijoille – 
tämän vuoksi edustuspelaajien sopimusvelvoitteissa on tarkasti kuvattu 
noudatettava toimintamalli. GT Teamin kautta seura edesauttoi pelaajia 
sekä taloudellisesti että valmennuksellisesti saavuttamaan kunkin 
itselleen asettamat tavoitteet. 

 
  Sinettiseuraksi 
 
  Jatkoimme vuoden 2013 aikana Golfliiton Sinettiseuraksi sinetöidyn 

seuran kriteereitä noudattaen panostamalla junioreiden fysiikkapuolen 
harjoituksiin ja muun muassa järjestäneet erilaisia fysiikka-testauksia. 
Vuoden 2013 lopussa olleiden liikkuvuus- ja 
sensomotoriikkakartoitustestien läpikäymistä ja kehityskohteiden 
toteamista jatkettiin suunnitellun mukaisesti vuoden 2014 alkuvuoden 
aikana. Jo tavaksi tulleita fysiikkatreenejä perjantai-iltaisin jatkettiin 
aina huhtikuun 2014 loppuun asti. 

 
  Yhteisten tapahtumien järjestäminen 
 
  Junioritoimikunnan hallitustyöskentelijät olivat asettaneet tavoitteeksi 

erilaisten tapahtumien järjestämisen junioreiden vanhemmille ja 
tukijoukoille myös vuodeksi 2014. Tarkoituksena oli aktivoida 
junioreiden vanhempia ja saada sieltä mahdollisesti junioritoiminnasta 
kiinnostuneita vanhempia mukaan toimintaan. Erityisesti katseet 
kohdistuivat punaisten ja sinisten ryhmien vanhempiin. Heidän 
sitouttamisensa mukaan toimintaan oli erityisen tärkeää, sillä vuonna 
2013 ei ollut edustajia kyseisten ryhmien vanhemmista ja näin ollen 
heidän toiveidensa ja tarpeidensa toteuttaminen on ollut vaikeaa. 
Toiminnan tuloksena saimme Junioritoimintaan mukaan Päivi Miettisen 
ja Petri Kanasen, joista molemmilla on nuoremman polven golf-
edustajajäsen. 

 
  Leiritoiminta 
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  Kilpajunioreille ja valmentajalle järjestettiin omakustanteinen 

ulkomaanleiri Espanjan Catalyniaan 6-13.4.2014. Leiri sujui hienosti ja 
sieltä pelaajamme saivat oivan startin tulevaan kisakauteen. Leirille 
osallistui kaikkiaan 8 kilpagolfaajaamme valmentaja Joonas Paanasen 
johdolla. Talman perinteinen juniorileiri pidettiin aikaisempien vuosien 
tapaan kesäkuun alussa ja mukana oli reilu 60 lasta ja nuorta.  Leirin 
suunnittelusta ja opetuksesta vastasi Vierumäki. Leiri oli aikaisempien 
vuosien tapaan onnistunut ja toi lapsille / nuorille joko aivan uutta 
oppia tai edistyneempien osalta paransi entisiä golftaitoja. Tulemme 
jatkamaan leiriperinnettä taas vuonna 2015. 

 
  Syyskauden alkajaisiksi järjestimme yhdessä Vierumäen kanssa leirin 

Vierumäelle syyskuussa 2014. Leiri sisälsi lajiharjoittelun lisäksi fyysisiä 
harjoitteita sekä myös kierroksen Vierumäen Cooke kentällä. Saimme 
leirille myös kaksi nuorta neitoa mukaan mikä oli hieno asia. Hyvästä 
taloudellisesta tilanteesta johtuen toimikunta pystyi tukemaan leirin 
kustannuksissa, jolloin veloitettavaa jäi vain 65 euroa per juniori. 

 
  Kesäharjoittelu 
 
  Kesän harjoituksissa kävi erittäin aktiivisesti nelisenkymmentä lasta ja 

nuorta. Ryhmät koottiin iän ja golftaustan perusteella. Tässä lyhyt 
kuvaus ryhmistä ja toiminnasta. Punaiset eli pienimmät harjoittelivat 
golfin perusteita ja etikettiasioita opiskellen kerran viikossa tunnin ajan. 
Green card oli luonnollisesti tavoitteena kesän päätteeksi ja suurin osa 
sen saikin. Green cardin saaneita kannustettiin etenkin turvalliseen ja 
ripeään toimintaan kentällä. Ryhmässä toimiminen ja toisten 
kunnioittaminen on myös tärkeimpien asioiden listalla pienten 
ryhmässä. Punaiset harjoittelivat tunnin verran viikossa koko kesän ja 
alkusyksyn. Keltainen ryhmä koostui green cardin omaavista ja 
aiempina vuosina golfia harrastaneista. Tässä ryhmässä oli tavoitteena 
tottua säännölliseen harjoitteluun ja sitä kautta usko omaan 
tekemiseen kasvoi. Kilpailullisuuteen kannustaminen oli tässä ryhmässä 
yksi tavoitteista ja moni sanoikin haluavansa kisoihin tulevalla kaudella. 
Keltaisten ryhmä harjoitteli ohjatusti puolitoista tuntia viikossa. 

  Kilparyhmä nimensä mukaisesti koostui pelaajista joiden tavoitteena voi 
olla ammattilaisuus golfissa. Tästä johtuen kahdesti viikossa pidettävien 
perustreenien lisäksi osa harjoitteli valmentajan kanssa useita kertoja 
viikossa. Kilparyhmän harjoittelu oli yksilöllisempää ja harjoitusmäärät 
näin ollen vaihtelivat paljonkin pelaajien välillä. Lisäksi pidettiin 
treenileiri Vierumäellä mihin osallistui junnuja muistakin ryhmistä. 

 
  Talviharjoittelu 
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  Junioreiden talviharjoittelu toteutettiin syyskautena 2014 Vierumäen 

toimesta. Harjoittelupaikkana toimi tuttuun tapaan Malmin kuplahalli. 
Toimikunta tuki junioreiden harjoittelupaikkamaksuja yhteensä 3000 
eurolla. Talviharjoittelussa vuoden 2014 aikana on yhteensä reilu 20 
nuorta. 

 
  Kilpailut 
 
  Kauden 2014 aikana juniorit osallistuivat aktiivisesti mm. seuraaviin 

kisoihin. Kilparyhmän tärkeimmät kisat olivat: 
  -  Tsemppitour (TT) 
  -  Aluetour (AT) ja menestyneille mahdollisuus osallistua myös  
  -  Finnair Junior Tourille. 
  -  Finnish Tour  
  - Uudenmaan joukkuereikäpelisarja 
  - FT 
   
  GT Team sopimuskilpailuihin kuuluivat 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. 

 
  Nuorisotoimikunnan junioreiden menestys oli näkyvillä Golf Talman 

sivustolla ja nuorisotoimikunta myös palkitsi 500 euron stipendillä 
parhaan menestyjän Anna Kuitusen. 

 
  Junioreiden ja GT-teamin kisamenestys 
 
  • Junioreiden kisamenestys 
  Golfliiton järjestämiin juniorikisoihin osallistui kaudella 2014 noin 15 

junioria. Tsemppitourin kisoihin osallistui yhdestä kolmeen junioria ja 
Aluetourin kisoihin noin 8-11 junioria. Valtakunnallisiin Finnair Junior 
Tourin (FJT) kisoihin osallistumisoikeuden sai sijoittumalla noin  

  10 parhaan joukkoon oman alueensa Aluetour kisassa. FJT-kisoihin 
osallistumisoikeuden kaudella 2014 saivat Kim Lindroos, Mika Kotiranta, 
Elias Haukka, Anna Kuitunen, Tuomas Toroska, Aleksi Vekki ja Juuso 
Rantalankila. Tsemppitourilla Arttu Pöri voitti kaksi Easy9-kisaa. Elias ja 
Anna voittivat yhden Aluetourin kisan. Tämän lisäksi Elias sijoittui 
kerran toiseksi ja Tuomas kolmanneksi. FJT-tourilla Anna sijoittui kaksi 
kertaa toiselle sijalle, joista toinen kakkossija toi junioreiden SM-
reikäpeleissä hopeaa. Pojista parhaiten FJT:llä pelasi Elias, joka sijoittui 
FJT-kisoissa kaksi kertaa viidenneksi. 
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  • GT-team 
  GT-teamiin kaudella 2014 kuuluivat ammattilaiset Teemu Putkonen ja 

Peter Puhakka sekä amatöörit Anna Kuitunen, Elias Haukka, Antti 
Peussa, Tuomas Toroska ja Aleksi Vekki. Yllä on jo esitelty 
juniorisarjojen menestys ja tässä GT Team osiossa kerrataan menestys 
aikuisten sarjoissa. Teemu sijoittui Order of Merit listalla sijalle 18 ja 
Finnish Tour (FT) Rankingissa sijalle 17, paras FT-kisan sijoitus oli T8. 
Peter sijoittui Order of Merit listalla sijalle 28 ja Finnish Tour Rankingissa 
sijalle 30, paras FT-kisan sijoitus oli T8. Teemu osallistui myös Eurooppa 
Tourin karsintoihin ja läpäisi ensimmäisen vaiheen loistavalla pelillä. 
Valitettavasti sama pelivire ei jatkunut karsinnan toisessa vaiheessa. 
Anna sijoittui FT rankingissa hienosti sijalle 5. Anna saavutti myös SM-
reikäpeli pronssia ja sijoittui tämän lisäksi muissa FT-kisoissa myös 
kerran toiseksi ja kerran kolmanneksi. FAR:lla (Finnish Amatour Ranking) 
Anna oli seitsemäs. Lisäksi Anna voitti Talman naisten 
lyöntipelimestaruuden. Eliaksen paras sijoitus aikuisten sarjoissa oli 21. 
sija SM-lyöntipelissä. Lisäksi Elias voitti Talman miesten 
lyöntipelimestaruuden. 

 
  • Yleistä junioreiden kilpakaudesta 2014 
  Kausi junioreiden osalta oli hieman alavireinen, koska osa junioreista 

siirtyi toisiin seuroihin. Tämä johtui osaksi muuttuneista Talman 
valmennuskuvioista. Junioreiden seurapisteissä Golf Talma oli sijalla 20 
juuri ennen junioreiden joukkue SM-reikäpelejä. Viime kaudesta sijoitus 
putosi viidellä, minkä vuoksi kaudella 2014 ei osallistuttu 
joukkuereikäpeleihin. Kauden valopilkku oli Annan hieno menestys ja 
tason nosto viime vuodesta. Toivottavasti kehitys jatkuu yhtä vahvana 
ensi kaudella. Eliaksen kausi meni hieman alavireisesti päkiävamman 
takia ja Aleksi ei pystynyt keskittymään golfiin armeijan takia niin paljon 
kuin aikaisemmin. Toivottavasti ensi kaudella saamme varsinkin 
pikkujunioreiden sarjoihin uusia kisaajia ja muut kokeneemmat juniorit 
nostavat edelleen tasoaan. 

 
  Järjestetyt varainkeruukilpailut 
 
  Nuorisotoimikunta järjesti Talmassa varainkeruukilpailuja kuten GT 

Team Varainkeruukilpailu (GT-Scramble) heti kauden alussa 
toukokuussa sekä perinteinen Syys Open kilpailu syyskuussa. 

 
  Tavoitteita 
 
  Tulevana kautena – kuten jo aikaisemminkin - tullaan erityisesti 

kiinnittämään huomiota junioreiden riittävän ja monipuolisen liikunnan 
harrastamisen kannustukseen. Valmentaja voi omalta osaltaan 
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esimerkiksi ”velvoittaa” junioreita eri liikuntamuotojen suorittamiseen 
golfharjoitusten lisäksi (esim. juoksu, tennis, hiihto etc.). Tarkoituksena 
olisi löytää täysipainoinen liikunnan ilo sekä fyysisen kunnon 
parantaminen – tämä on erityisen tärkeää myös pitkissä golfkisoissa, 
missä keskittyminen voi vaikeutua mikäli kunto ei ole parhaalla 
mahdollisella tasolla. Edelleen kiinnitämme huomiota vanhempien 
kannustamisessa liikunnan harrastamiseen. Korostamme myös heidän 
tukensa tärkeyttä nuorille liikunnan harrastamisen tukemisessa. 

 
  Nuorisotoimikunnan tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus golf-

harrastuksen aloittamiseen, aktiiviseen harrastamiseen sekä myös 
kilpailumenestykseen. Emme myöskään unohda lajissa mukana olevia 
nuoria, joilla ei ole tarkoitusta tai halua ottaa osaa kilpailuihin. Heille 
pyrimme järjestämään valmennusta mikä tekisi golfaamisesta 
mielekkäämpää ja parantaisi tuloksia vaikka varsinainen kisaaminen ei 
kiinnostaisikaan.  

 
  Myös uusien lapsien mukaan saaminen golfin maailmaan on yksi 

tärkeistä tavoitteistamme tulevana kautena. Tulemme erityisesti 
kiinnittämään huomiota kesäkuun 2015 alussa järjestettävän golfleirin 
mainostamiseen. Se on oiva tapa saada uusia lapsia ja nuoria 
golfharrastuksen piiriin. Lisäksi yhteistyöhön lähikoulujen kanssa tullaan 
panostamaan ja näin mahdollisesti saamaan uusia nuoria toimintaan 
mukaan. 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 2014 noudatti pääpiirteittäin 

aikaisempien kausien linjoja. 
 
  Senioritoimikunta 2014: Hannu Vuorinen pj ja siht. Leena Jääskeläinen, 

Marita Koskinen, Pentti Jantunen, Timo Tarvainen, Timo Engblom ja 
Erkki Merivirta 

 
  Pelitaitoja kehitettiin Malmin kuplassa kevään kahdella seitsemän viikon 

harjoitusjaksolla. Kahtena päivänä kolmella lyöntipaikalla oli 
keskimäärin viisi pelaajaa. Opettajana toimi Joonas Paananen. Syksyn 
jaksolla aamupäivävuoroilla oli kolme pelaajaa. Opettajana Lasse 
Tynkkynen Vierumäeltä.  



GOLF TALMA RY  VUOSIKERTOMUS  15(16) 
 
 
 
 
 
 
 
  Senioreiden kesäpäivät olivat 12.6, jolloin sateesta huolimatta mukana 

oli 18 pelaajaa. ja 22.7. täydellä kahdenkymmenen pelaajan 
vahvuudella. Vierumäen opettajat vetivät Lasse Tynkkysen johdolla 
tunnin lähipeli ja tunnin svingiharjoitukset. Par kolmosella pelattiin 
leikkimielinen ryhmäkilpailu ja lopuksi oli yhteinen ruokailu ja 
palkintojen jatko. 

 
  Kilpailukalenterin mukaan senioreiden kilpailuohjelmaan kuuluivat 

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

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

  -Seuraottelut Messilää ja Espoon Ringsidea vastaan voitettiin ja 
kolmiotteluissa Virvikin ja Nevaksen senioreita vastaan talmalaiset 
olivat parhaita syksyn tasoituksellisessa lyöntipelissä 9.9. . Kevään 
pistebogeyn 4.6. vei isäntäjoukkue Virvik. Kaikki kolme kiertopalkintoa 
ovat nyt siis Talmassa. 

  -GT senioreiden reikäpelimestaruuden vei Pentti Jantunen. Pb rakingin 
M55 Pekka Räihä, M65 Deushi Noriyoshi, M70 Atso Mäkinen ja M75 
Rainer Helling. Naisten N70 pb-rankingin kärjessä oli Pirjo Mäkinen. 

  -Uudenmaan alueen reikäpeliotteluissa Talman seniorijoukkue ei 
päässyt jatkokierroksille. 

  -Joukkueiden SM-kilpailut  H65 ja H70 sarjoissa oli Talman edustus. 
  -Lisäksi senioreitamme osallistui Uudenmaan alueen ja  SM- tason 

kilpailuihin. Kari Huttunen voitti reikäpelien SM:n. 
 
  Toukokuun alussa järjestettiin pelimatka Viroon. Kohteina olivat 

Saarigolf kaksi kierrosta, sekä Tallinnan lähellä Niitvälja. Mukana oli 14 
senioria. Marraskuun alussa tehtiin pelimatka Espanjan La Mangaan, 
jossa pelattiin kolmea eri kenttää 26 seniorin voimin. 

 
  Perustettu platinum- klubi, joka teki pelimatkoja platinum rinkiin 

kuuluville kentille, joissa syötiin myös yhteinen lounas. 
Kokoonkutsujana ja organisaattorina on vuorollaan yksi toimikunnan 
jäsen. Viime kesän kohteita olivat  Pickala ja Kytäjä. Iittigolfiin 
suunnatulle matkalle ei ilmoittautunut riittävästi pelaajia, joten se 
peruttiin. Samoin kävi syksyllä yritykselle järjestää parin päivän pelit 
Vierumäellä.. 

 
  Kauden kilpailujen perusteelta pidettiin yllä senioreiden Ranking 

kilpailua, joka perustui toimikunnassa hyväksyttyjen kilpailujen antamiin 
pisteisiin. Parhaat palkittiin kauden päättäjäistilaisuudessa Käpylän Park 
Hotellissa, jossa nautittiin myös yhteinen päivällinen. 
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 Mid- toimikunta 
 
  Talman midiläiset aloittivat uuteen kauteen valmistutumisen tuttuun 

tapaan Talman koululla sählyä pelaten. Innokas joukko pallotaitureita 
uurasti kerran viikossa isomman valkoisen pallon perässä aina 
golfkauden alkuun saakka. Golfiakin kerittiin harjoittelemaan Malmin 
kuplassa analyyttisen iskujoukon kanssa kerran viikossa jossa midiläisillä 
oli kaksi lyöntipaikkaa. Talven aktiviteetteihin osallistui n 20 midiläistä. 

 
  Kesällä sitten oli aika harjoitella ulkona ja osallistua erinäisiin 

kilpailuihin. Perustimme harjoitus ryhmän joka harjoitteli kerran 
viikossa osaavan valmentajansa Petteri Nykyn johdolla. Harjoittelu oli 
pääsääntöisesti lähipeli harjoituksia ja se näkyi kyllä kesän aikana 
positiivisesti. Organisoimme koko kesän kattavan birdie kisan. Taton 
yhteydessä pelattavassa kilpailussa oli tarkoitus löytää Talman birdie 
kone, pelaajaa joka tekee yksittäisellä kierroksella eniten birdietä. 
Kilpailun voitti jo toisen kerran peräkkäin Joonas Huttunen ja birdie 
määrä oli 6. 

 
  Kansallisella kilpailupuolella Mid-tourilla kiersi kesän aikana 16 

midiläistä ja menestyskin tuli melko kivasti. Palkinto pallillekin päästiin 5 
kertaa.  Timo Pulkkinen voitti reikäpeli SM hopeaa EGS:n kentällä 
pidetyssä kilpailussa ja saimme myös kaksi edustajaa ensi vuoden EM 
kilpailuihin Saksan Düsseldorffiin kokonaisrankingin sijoituksen 
ansioasta. Kisoihin lähtevät Timo Pulkkinen ja Sami Mäenpää. 

   
  Midien miesten seurajoukkueiden SM kilpailut pelattiin Alastaron 

hienolla golf areenalla, siellä joukkueemme taisteli hurjasti mutta pallo 
ei nyt pomppinut reikään päin ja mitalit jäi muiden käsiin. Naiset 
uurastivat samaan aikaan Lohjan kentällä mistä jäi myös enempi 
kokemusta puseroon kuin gloriaa. 

 
  Kauden kohokohta oli jälleen Rainer Cup miehiä vastaan. Jo joukkue 

pelien jälkeen midit näyttivät jälleen suunnan mihin päivä tulisi 
päättymään ja illalla sitten taas juhlittiin mestaruus pokaalin kanssa 
saunassa. 

 
  Kohti ensikautta. 
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TASETASETASETASE 31.12.201431.12.201431.12.201431.12.2014 31.12.201331.12.201331.12.201331.12.2013

V A S T A A V A AV A S T A A V A AV A S T A A V A AV A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVAT

SijoituksetSijoituksetSijoituksetSijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 24 384,00 24 384,00

Sijoitukset yhteensäSijoitukset yhteensäSijoitukset yhteensäSijoitukset yhteensä 24 384,0024 384,0024 384,0024 384,00 24 384,0024 384,0024 384,0024 384,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 24 384,0024 384,0024 384,0024 384,00 24 384,0024 384,0024 384,0024 384,00
VAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 180,00 515,00
Muut saamiset 2 344,98 2 340,27
Siirtosaamiset 1 071,82 9 392,73

Lyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 596,803 596,803 596,803 596,80 12 248,0012 248,0012 248,0012 248,00
Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset 50 766,27 36 791,34

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 54 363,0754 363,0754 363,0754 363,07 49 039,3449 039,3449 039,3449 039,34
V A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä 78 747,0778 747,0778 747,0778 747,07 73 423,3473 423,3473 423,3473 423,34
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TASETASETASETASE 31.12.201431.12.201431.12.201431.12.2014 31.12.201331.12.201331.12.201331.12.2013

V A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien voitto (tappio)Edellisten tilikausien voitto (tappio)Edellisten tilikausien voitto (tappio)Edellisten tilikausien voitto (tappio) 68 429,44 61 685,05
Tilikauden voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio) 2 531,39 6 744,39

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 70 960,8370 960,8370 960,8370 960,83 68 429,4468 429,4468 429,4468 429,44
VIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat 7 786,24 3 843,47
Muut velat 0,00 91,76
Laskennalliset verovelat 0,00 1 058,67

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 7 786,247 786,247 786,247 786,24 4 993,904 993,904 993,904 993,90
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 786,247 786,247 786,247 786,24 4 993,904 993,904 993,904 993,90

V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä 78 747,0778 747,0778 747,0778 747,07 73 423,3473 423,3473 423,3473 423,34
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TULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMA
1.1.2014 - 31.12.2014 1.1.2013 - 31.12.2013

Varsinainen toimintaVarsinainen toimintaVarsinainen toimintaVarsinainen toiminta
Tuotot 43 895,38 85 756,07
Kulut

Toimikuntien kulut -81 707,70 -111 226,90
Henkilöstökulut -74,00 0,00
Muut kulut -93 807,99 -106 212,24

Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä -131 694,31-131 694,31-131 694,31-131 694,31 -131 683,07-131 683,07-131 683,07-131 683,07
VarainhankintaVarainhankintaVarainhankintaVarainhankinta

Tuotot 195 924,62 200 435,01
Kulut -61 200,00 -60 921,00

Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä 134 724,62134 724,62134 724,62134 724,62 139 514,01139 514,01139 514,01139 514,01
Sijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 2,61 1,94
Kulut -168,84 -29,82

Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä -166,23-166,23-166,23-166,23 -27,88-27,88-27,88-27,88
Tilikauden tulosTilikauden tulosTilikauden tulosTilikauden tulos 2 864,082 864,082 864,082 864,08 7 803,067 803,067 803,067 803,06

TuloverotTuloverotTuloverotTuloverot
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -332,69 -1 058,67

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 531,392 531,392 531,392 531,39 6 744,396 744,396 744,396 744,39
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LIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOT 31.12.201431.12.201431.12.201431.12.2014 31.12.201331.12.201331.12.201331.12.2013
TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOTTULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOTTULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOTTULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät -166,23 -27,88
Muut korko- ja rahoitustuotot 2,61 1,94
Korkokulut ja muut rahoituskulut -168,84 -29,82

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOTTASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOTTASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOTTASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Oman pääoman erittely, oma pääoma yhteensä: 70 960,83 68 429,44

Edellisten tilikausien voitto/tappio
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 68 429,44 61 685,05

Tilikauden Voitto/Tappio 2 531,39 6 744,39
LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄLIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄLIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄLIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ

Henkilöstön lukumäärä ja ryhmätHenkilöstön lukumäärä ja ryhmätHenkilöstön lukumäärä ja ryhmätHenkilöstön lukumäärä ja ryhmät
Yhdistyksen palveluksessa ei ole ollut henkilökuntaa.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 0,00 0,00
Annetut rahalainat toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenille ja muille
vastaaville lähipiiriläisille

0,00 0,00

OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄOMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄOMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄOMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ
Omistukset muissa yrityksissä

Golf Talma Oy, 2 B-osaketta. Kirjanpitoarvo 31.12.2014 24 384,00€, markkina-arvo 31.12.2014 7188,50€
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Käytetyt tositelajit ja tilikirjatKäytetyt tositelajit ja tilikirjatKäytetyt tositelajit ja tilikirjatKäytetyt tositelajit ja tilikirjat

LajiLajiLajiLaji SeliteSeliteSeliteSelite ArkistointitapaArkistointitapaArkistointitapaArkistointitapa
AT Järjestelmän muodostamat Sähköinen
MU Muut Sähköinen
OL Ostolasku Sähköinen
OS Ostosuoritus Sähköinen
PT Pankki Sähköinen
T Automaattiset

tilinpäätöskirjaukset
Sähköinen

Pääkirja
Päiväkirja
Tasekirja
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Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintäTilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintäTilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintäTilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

Paikka:

Aika:

Tiina Kukkonen-Suvivuo Helena Mattila

Kirsi Ahlfors Rauno Kari

Päivi Miettinen Hannu Vuorinen

Kari Lahtinen     Jani Järvinen Ismo Haaponiemi

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄTILINPÄÄTÖSMERKINTÄTILINPÄÄTÖSMERKINTÄTILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Paikka

Aika

Helena Sinisalo

Golf Talma ry, 0862807-0 Tilinpäätös 1.1.2014 - 31.12.2014

Arkistoviite: 2014-002 8





GOLF TALMA RY  TOIMINTASUUNNITELMA  1(12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOLF TALMA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2015 
 
Yleistä 
 
  Vuosi 2015 on yhdistyksen 26. toimintavuosi. 
 
Hallinto 
 
  Golf Talma ry:n hallituksen kokoonpano on seuraava (erovuorossa): 
 
  Tiina Kukkonen-Suvivuo, puheenjohtaja (2015) 
  Helena Mattila, varapuheenjohtaja (2016) 
 
  Kirsi Ahlfors, naistoimikunta ja ladykapteeni (2015) 
  Rauno Kari, kapteeni (2016) 
  Jani Järvinen (2016) 
  Kari Lahtinen, kilpailu- ja tasoitustoimikunta (2015) 
  Päivi Miettinen, nuorisotoimikunta (2015) 
  Timo Pulkkinen, mid-toimikunta (13.1.2015 asti, keskeyttää 

toimikauden) 
  Hannu Vuorinen, senioritoimikunta (2016) 
 
  Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Ismo Haaponiemi. 
 
Talous 
 
  Budjettiesitys on toimintasuunnitelman liitteenä. 
 
Tiedottaminen 
 
  Tiedotuskanavina toimivat Golf Talman kotisivut, sähköpostitiedote, 

info-tv sekä ilmoitustaulut. 
 
Koulutustoiminta 
 
  Golf Talman golfopetuksesta ja –valmennuksesta vastaa vuonna 2015 

Vierumäki Golf, jolta yhdistys ostaa tarvittavat koulutuspalvelut kauden 
aikana. 

  
Toimikuntien toiminta 
 
 Kilpailu- ja tasoitustoimikunta 
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  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 
  -olla jäsenistön saatavilla ja helposti lähestyttävissä 
 
  Keinot 
  -kiinnostavien pelimuotojen lisääminen 
  -tiedottaminen 
  -kouluttaminen 
  
 Kapteeni 
 
  Kapteenin toimikuntaan tulevat kaudella 2015 kapteenin lisäksi 

kuulumaan ladykapteeni Kirsi Ahlfors ja sääntö- sekä etikettikurssien 
kouluttajana toimiva Kari Lahtinen. 

 
  Kapteeni osallistuu omalla panoksellaan ja toiminnallaan kaikkeen Golf 

Talmassa tapahtuvaan yhteisöllisyyden kehittämiseen, jonka 
tavoitteena on lähentää hallitusten sekä eri toimikuntien välistä 
yhteistyötä niin, että Golf Talma esiintyy ja näkyy yhtenäisenä 
golfyhteisönä niin tiedottamisessaan kuin toiminnassaan. Talmassa 
halutaan kehittää entistä enemmän koko jäsenistölle tarjottavia 
tapahtumia kuten golfretkiä, -matkoja ja muuta harrastusta tukevaa 
toimintaa. 

 
  Yksi kapteenin tärkeimmistä tehtävistä on luoda ja kehittää positiivista 

asennetta omassa golfyhteisössään erityisesti omien pelaajien 
keskuudessa niin, että vieraspelaajatkin huomaavat olevansa aina 
tervetulleita nauttimaan golfista hyvillä kentillämme vieraansa hyvin 
huomioon ottavien talmalaisten kanssa. Kapteenin onkin omalla 
esimerkillään ja positiivisella käytöksellään sekä myönteisellä 
asenteellaan luotava hyvää ja toiset niin omat kuin vieraspelaajatkin 
huomioon ottavaa miellyttävää asennoitumista kaikkien 
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talmanmäkeläisten keskuuteen. Golfin perinteisiin kuuluu kapteenin 
vastuulle se, että golfyhteisössä toimitaan hyvien tapojen mukaisesti 
sekä pelataan golfetiketin ja -sääntöjen edellyttämällä tavalla, 
kunnioittaen niin pelikavereita kuin kenttääkin. Kapteeni tulee kauden 
aikana muistuttamaan pelaajia kirjoituksillaan Talman kotisivuilla 
talman mäellä tapahtuneista niin hyvistä kuin myös muistutuksen 
ansaitsevista vähemmän hyvistä tapahtumista. Edellä olevat asiat ovat 
Talmassa erittäin hyvällä tasolla, mutta parantamisen varaa on aina, 
niinpä kapteeni tulee aiempaan tapaansa puuttumaan tietoonsa tuleviin 
rikkeisiin positiivisten ja opastavien keskustelujen muodossa. Kapteeni 
kuuntelee mielellään pelaajien mielipiteitä sekä ehdotuksia ja vie niitä 
golfyhteisömme toimielinten tietoon ja käsiteltäväksi. 

 
  Kapteeni avaa seuran virallisen golfkauden avauslyönnillään. Pitkät 

perinteet omaavia lettu- ja sääntövisailtoja tullaan järjestämään 
kesäkuukausien aikana. Kapteenitoimikunta järjestää lettuillat, Kari 
Lahtinen laatii kysymykset ja kapteenit huolehtivat letunpaistosta. Jo 
perinteinen Kapteenin Kannu kilpailu pelataan kesäkuussa, tarkemmat 
tiedot tulevat näkymään kutsussa sekä kisakalenterissa. Tuusulaa 
vastaan myös pitkät perinteet omaava seura-/ystävyysottelu pelataan 
tällä kaudella Tuusulassa. Kapteeni nimeää joukkueen ja toimii 
joukkueen kapteenina. 

 
  Kapteeni pyrkii osallistumaan kaikkeen talman mäellä tapahtuvaan 

toimintaan olemalla aktiivisesti mukana niin klubilla kuin erilaisissa 
tapahtumissa. Kausi päätetään syys- lokakuun vaiheessa pelattavalla 
päätöskilpailulla, jonka yhteydessä kapteeni ojentaa kapteenin malja 
kieropalkinnon esimerkilliselle juniorille sekä vuoden sääntötietäjä 
kiertopalkinnon parhaalle sääntötietäjälle. 

 
 Naistoimikunta 
 
  Golf Talma ry:n naistoimikunnan kokoonpano vuodelle 2015: 
  Kirsi Ahlfors (ladykapteeni), Helena Mattila, Sirpa Soikkeli, Tuija Lindvall, 

Tiina Niemelä ja Merja Tuomi. 
 
  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) 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.  

 
 
  Seuratoiminta 
 
  Kausi aloitetaan huhtikuussa avajaistapahtumalla, jossa kerrotaan 

tulevan kauden toiminnasta sekä tutustutaan mahdollisten 
sponsoreiden ja palvelutuottajien tarjontaan. Naisjäsenille järjestetään 
kaudella 2015 ryhmämuotoista koulutusta osana kauden aikana 
järjestettäviä tapahtumia. Naisten kaksipäiväinen omakustanteinen 
pelimatka järjestetään heinäkuussa, kohde on vielä avoin.  

 
  Naisten talviharjoittelua on järjestetty talvikaudella 2014 – 2015 

Vierumäen golfopettajien toimesta Malmin Green Golfissa. 
Talviharjoittelussa on saanut sekä opettajan vetämiä tunteja että 
omatoimista harjoittelua omakustanteisesti. Harjoitteluajat ovat olleet 
varattavissa Golf Talman kotisivuilla opetuksen 
ajanvarausjärjestelmässä. 
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  Golf Talman Herrasmies kisa järjestetään kaudella 2015. Naisjäsenet 

äänestävät kauden lopussa miesgolfaria, joka käyttäytymisellään ja 
huomioonottamisellaan ansaitsee herrasmies-tittelin. Eniten ääniä 
saanut herrasmies palkitaan kauden päätöstilaisuudessa.  

 
  Kilpailutoiminta 
 
  Pelikausi käynnistyy toukokuussa naisten kauden avajaiskilpailulla 

Laakso kentällä. Golfliiton valtakunnallinen tapahtuma Naisten 
Sunnuntai järjestetään seuran sisäisenä kilpailuna. Kilpailun lisäksi 
tapahtumaan liittyy myös muuta lajikohtaista ohjelmaa (esim. 
golfkirpputori, luennoitsija jostakin ajankohtaisesta aiheesta yms.). 
Kesäkuussa järjestetään myös jäsenistölle yhteinen joukkuekilpailu, 
Yötön yö. Heinäkuussa järjestetään GT:n naisten ainoa avoin kisa, Vyon 
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 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 2015 naisten kilpailut ja tapahtumat ovat tässä vaiheessa 
vasta alustavia suunnitelmia. Kauden 2015 muut mahdolliset naisten 
kilpailut ja tapahtumat suunnitellaan myöhemmin pidettävissä 
naistoimikunnan kokouksissa. 

 
 
  Tiedotustoiminta 
 
  Naisten toiminnasta tiedotetaan kaikkien käytössä olevien kanavien 

kautta eli Talman kotisivujen uutissivulla, toimikunnan omalla palstalla, 
seuran sähköpostitiedotteilla, Golf Talma Ladies facebook sivustolla 
sekä Golf Talma ry:n ja naisten pukuhuoneen ilmoitustauluilla. 
Toimikunnan kokousmuistiot sekä toimintasuunnitelma ja –kertomus 
löytyvät sähköisesti toimikunnan palstalta. Huhtikuussa kaikille 
naisjäsenille lähetetään sähköinen jäsenkirje.  
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  Talous 
 
  Toiminnan kulut katetaan osallistumismaksuilla sekä varoilla, jotka 

seuran talousarviossa osoitetaan toimikunnan käyttöön. Tämän lisäksi 
pyritään saamaan sponsorilahjoituksina mm. kilpailujen palkintoja. 
Retket ja golfopetukset järjestetään omakustanteisesti.  

  
 Nuorisotoiminta 
 
  Junioritoimikuntaan 2015 kuuluvat Päivi Miettinen, Suvi Haukka, Petri 

Kananen ja Outi Seppälä. Vastuuvalmentajakoordinaattorina toimii 
Vierumäki Golfin Lasse Tynkkynen. 

 
  Toimikunnassa on jokaisella jäsenellä oma tehtäväkuva: 
  -Suvi Haukka, GT Team ja sen talous, sekä kesäkisainfot ja -kuulumiset 
  -Outi Seppälä, sinettiauditointiasiat 
  -Petri Kananen, erikoisavustaja 
  -Päivi Miettinen, toiminnan ohjaaminen ja suunnittelu yhdessä muiden 

hallituksen jäsenten kanssa. 
 
  Vuosi 2015 tullee alkamaan aikaisempien vuosien tapaan 

talviharjoittelun merkeissä, mikä on Vierumäki Golfin toimesta 
keskitetty Green Golf Oy:n tiloihin. Säännöllisessä valmennuksessa 
talviaikana on tällä hetkellä mukana noin 20 nuorta. Valmennuksesta 
vastaa Vierumäki Golfin golfvalmentajat päätoimijana Lasse Tynkkynen. 

 
  GT Team 
 
  GT Teamin hakuaika päättyy maaliskuun lopussa 2015. GT Teamiin on 

tarkoitus valita noin kahdeksan vakavasti ja tavoitteellisesti 
asennoituvaa alle 25-vuotiasta nuorta. Heillä pitää olla tavoitteenaan 
myös kansainvälinen menestys. Hakukaavakkeet (GT Team hakemus ja 
GT Team sopimus) löytyvät Talman Junioritoimikunnan sivuilta. GT 
Teamin toiminta tulee olemaan avointa ja siihen valittavien nuorten 
kilpailumenestyksestä pyritään informoimaan aktiivisesti. Tulevat GT 
Teamilaiset 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 tavoitteensa. 

 
  Sinettiseurana 
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  Pyrimme toiminnassamme noudattamaan Sinettiseuran pääkriteeriä, eli 

nuorten kannustamista urheilemaan monipuolisesti ja riittävästi. Myös 
uusien nuorten aktivoiminen mukaan toimintaamme on yksi tärkeistä 
tavoitteistamme. 

 
  Kilpajunioreiden leiri- ja muut tapahtumat 
 
  Valmentajayhteistyö Vierumäki Golfin kanssa mahdollistaa leirien 

helpon järjestämisen Vierumäen loistavissa puitteissa sekä edullisen 
leirihinnan. Leirillä on myös mahdollista helposti toteuttaa golfin 
kannalta tärkeimpien fyysisten ominaisuuksien testaamista. Leirejä 3-4 
vuoden 2015 aikana. 

 
  Yhteisten tapahtumien järjestäminen 
 
  Junioritoimikunnan on tarkoitus jatkaa erilaisten tapahtumien 

järjestämistä junioreiden vanhemmille ja tukijoukoille myös tulevana 
kautena. Tarkoituksena olisi aktivoida junioreiden vanhempia ja saada 
sieltä mahdollisesti junioritoiminnasta kiinnostuneita vanhempia 
mukaan toimintaan. Erityisesti katseet kohdistuvat nuorempien 
harjoittelijoiden vanhempiin! 

 
  Leiritoiminta 
 
  Talman perinteinen juniorileiri tullaan pitämään 16. kerran 

aikaisempien vuosien tapaan kesäkuun alussa ja mukaan odotetaan 
noin 60-70 nuorta.  Leirin suunnittelusta ja opetuksesta tullee 
vastaamaan Vierumäki Golf. 

 
  Kesäharjoitukset ja uusien junioreiden saaminen lajin piiriin / 

kuljetusjärjestelyt 
 
  Kesänajan tulevissa harjoituksissa par 3 kentällä tullaan antamaan 

golfopetusta mahdollisimman monelle nuorelle. Edellisten kausien 
tapaan harjoituksissa tullaan käsittelemään myös golfetikettiä ja hyviä 
käyttäytymistapoja. Tavoitteena on järjestää junioreille turvallinen 
pääsy golfkentälle kesälomalla 2015. Useat golfia harrastavat lapset 
asuvat liian kaukana Golf Talmasta kulkeakseen yksin matkaa. Tämä 
koskee etenkin pienempiä junnuja. Ratkaisuna kyseiseen asiaan 
suunnitelmissa on järjestää säännöllisesti aamuisin ajava pikkubussi 
ennalta sovitulla reitillä. Reitti sovitaan jokaisen viikon alussa ja sitä 
voidaan muokata viikon välein. Lasten ja nuorten tarkka määrä selviää 
kesän valmennusryhmien muodostuttua maaliskuun lopussa. Ryhmien 
vahvistamisen jälkeen tehdään tarkempi suunnitelma osoitteista ja 
hinta tarkistetaan palveluntarjoajan kanssa. Hankkeelle on haettu 
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seuratoiminnan kehittämistukea minkä hakuaika päättyi 12.12.2014. 
Tukea haettiin 4.200 eurolle. Tämä summa tulee seuraavasta 
laskelmasta: hinta-arvio kuljetuksille yhteensä 140 € päivässä. Kuljetus 
kolmesti viikossa kahden kuukauden ajan. Ajankohtana olisi 
koululaisten kesäloma 2015, kesäkuun alusta 9.8. asti. Arvioitu lasten 
määrä on 10-15 kappaletta per kertakuljetus. Noutopaikkoina voisivat 
olla esimerkiksi Keravan, Sipoon, Järvenpää ja Talman ympäristöt. Jos 
hankkeeseen ei saada tukirahoitusta, järjestetään se ainakin 
kokeilumielessä maksullisena kuljetuksena. 

 
  Kilpailut 
 
  Tulevana kautena juniorit tulevat toivottavasti aktiivisesti osallistumaan 

kilpailuihin. 
 
  Kilparyhmän tärkeimmät kisat ovat: 
  -Tsemppitour (TT) 
  -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. 

 
  Talman viikkouutisiin raportoidaan säännöllisesti heti kisojen jälkeen 

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

kuten GT Scramble. Tulevana kautena sen ajankohta tullee olemaan 
heinäkuu. Perinteinen Syys Open kilpailu tulee olemaan syyskuussa.  

  Pienemmille harjoittelijoille olemme kaavailleet leikkimielistä kisailua 
Par 3 kentälle viikkokisan merkeissä. Mukaan olisi tarkoitus kutsua 
lähialueiden golfkenttien junioreita, jotta saataisiin kunnon kisailua 
aikaiseksi. Tällä järjestelyllä olisi tarkoituksena tehdä kisaaminen tutuksi 
ja hauskaksi tapahtumaksi junioreille, jotta myöhemminkin olisi helppoa 
osallistua golfkisoihin. 

 
  Talviharjoittelu 
 
  Junioreiden talviharjoittelu tullaan tulevana kautena toteuttamaan 

noudatellen vuoden 2014 toimintatapaa. Tulemme ilmeisesti 
käyttämään Malmin Green Golf Oy:n tiloja mikäli muita parempia 
vaihtoehtoja ei tule esiin. Jatkossa tullaan kesäkaudella harjoituksiin 
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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. 

 
  Tavoitteita 
 
  Tulevana kautena tullaan jatkamaan huomion kiinnittämistä 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 junioritoimikunnan jäsenien ja junioreiden vanhempien 
välisissä kohtaamisissa tulevan kauden aikana. 

 
  Junioritoimikunnan 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. Myös heitä varten on tarkoitus järjestää 
mielenkiintoiset ja monivivahteiset harjoittelumahdollisuudet koko 
vuodeksi. Päätavoitteenamme on tehdä golfista iloinen ja mukava tapa 
koko perheelle harrastaa lajia 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 2015 noudattaa pääpiirteittäin 

edellisen kauden linjoja. Pelitaitoja pyritään jatkossakin kehittämään 
talviharjoittelulla ja kesäpäivillä sekä saamaan mukaan uusia senioreita 
aktiiviseen toimintaan ja yhdessäoloon. 

 
  Senioritoimikunta 2015: 
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  Hannu Vuorinen pj, Leena Jääskeläinen, Marita Koskinen,  Timo 

Tarvainen, Pentti Jantunen, Timo Engblom, Risto Pyykönen ja Erkki 
Merivirta. 

 
  Kilpailutoiminta 
  Alustavan kilpailukalenterin mukaan senioreiden kilpailuohjelmaan 

kuuluvat seuraavat kilpailut. 
  -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 

  -Reikäpelimestaruus, GT Mestaruuskilpailut, Uudenmaan alueen 
reikäpeliottelut 

  -joukkueiden SM-kilpailut M55 ja M65 ja M70 sarjoille sekä 
mahdollisesti N50 

 
  Lisäksi kukin seniori osallistuu haluamallaan tavalla Uudenmaan alueen, 

SM- tason ja tulevien edustustehtävien mukaisiin kilpailuihin. 
 
  Matkat, harjoittelu ja sosiaaliset tapahtumat 
 
  Aikaisempien vuosien mukaisesti järjestetään pelimatka huhtikuun 

lopussa Prahan Konopisteeseen 20.-24.4.2015. Lisäksi suunnitelmissa 
on matka Vierumäelle yhdessä naistoimikunnan kanssa. Elo-syyskuussa 
tehdään mahdollisesti Pärnuun matka yhdessä muiden toimikuntien 
kanssa.  Perustetun platinum- klubintoimintaa jatketaan, tekemällä 
pelimatkat sovituilla viikoilla johonkin platinum rinkiin kuuluville 
kentille, jolla syödään myös yhteinen lounas. Kokoonkutsujana ja 
organisaattorina on vuorollaan yksi toimikunnan jäsen. Syksyllä 
marraskuun alussa järjestetään senioreiden yhteinen pelimatka 
Espanjaan. 

 
  Pelitaidon parantamiseksi pidetään yhteisiä harjoitusmahdollisuuksia 

yllä läpi kauden. Kevät 2015 halliharjoitukset tapahtuvat Vierumäki 
Golfin ja Lasse Tynkkysen johdolla Green Golfissa. Lisäksi järjestetään 
suositut kaksi senioreiden kesäpäivää Par 3 kentällä, jossa lähipeli- ja 
svingiharjoittelun lisänä on kilpailuja ja yhteinen ateria. Nämä 
toteutetaan Vierumäen opettajien kanssa. Yhteistyötä jatketaan 
Vierumäen kanssa myös kesäharjoituksien puitteissa. Harjoittelu on 
omakustanteista ja se maksetaan Vierumäki golfille. 

 
  Muu toiminta 
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  Kauden kilpailujen perusteelta pidetään yllä senioreiden Ranking 

kilpailua, joka perustuu toimikunnassa hyväksyttyjen viikko-, Kevään 
Kunkku ja Syyssankari kilpailujen antamiin pisteisiin. Parhaat palkitaan 
kauden päättäjäistilaisuudessa. 

  Toiminnan yksi keskeisimmistä asioista on saada Golf Talma ry:n 
seniorijäsenistöä edelleen paremmin aktivoitumaan. Meidän lähes 800 
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- ja miestoimikunta 
 
  Toimikunta edustaa Golf Talma ry:n miesjäseniä, jotka vuoden 2015 

aikana täyttävät 22-54 vuotta. Toimikunnan tavoitteena on järjestää 
kilpailuhenkisiä ja urheilullisia tapahtumia edustamalleen 
jäsenryhmälle. 

 
  Toiminta kevät-talvella 
 
  Talman koulun liikuntasalissa järjestetään 2 kertaa viikossa, torstaisin ja 

lauantaisin, sisäpelivuoro. Pääsääntöisesti vuorolla pelataan sählyä. 
 
  Golfin sisäharjoittelua varten on varattu viikkovuoro Green Golfin 

talviharjoittelukeskuksessa Malmilla. Hallivuoro on keskiviikkoisin klo 
18-19 ja käytössä on kaksi lyöntipaikkaa. 

 
  Talviharjoitusvuorot jatkuvat huhtikuun puoleenväliin saakka. 
 
  Toiminta kesäkaudella 
 
  Vuodesta 2010 alkaen pelattu reikäpeliottelu Rainer Cup järjestetään 

kuudennen kerran. 13-henkiset joukkueet koostuvat miesten ikäryhmän 
(22-34v) sekä mid-ikäisten (35-54v) miesten seuran parhaimmistosta. 
Kapteenit valitsevat pelaajat joukkueisiinsa omien valintakriteeriensä 
perusteella. Vuoden 2015 kapteenit ovat Tomi Montell (midit) ja Eero 
Malinen (miehet). 

 
  Miesten joukkueeseen voidaan valita yksi juniori (alle 21v) ja midien 

joukkueeseen yksi seniori (yli 55v). Kaikkien pelaajien tulee olla Golf 
Talma ry:n jäseniä. Ammattilaisia saa valita yhden per joukkue. 

 
  Rainer Cupissa pelataan 12-reikäisiä reikäpeliotteluita seuraavasti: 
 
  6 Fourballia (best ball) 
  6 Foursomea 
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  12 Singeliä 
 
  Aikaisemmin nimellä Mid Heaven&Hell järjestetyn kilpailun tilalla 

pyritään järjestämään uusi kilpailutapahtuma. Tarkemmat suunnitelmat 
kilpailusta tehdään kevään aikana. 

 
  Tasoituksettoman Torstain yhteydessä järjestellään yhteisiä lähtöaikoja 

niille viikkokilpailupelaajille, jotka kaipaavat samanhenkistä ja -tasoista 
peliseuraa kilpailulähtöihin. Lähdöt varataan ajanvaraussääntöjen 
mukaisesti aikaisintaan 7 päivää etukäteen. 

 
  Viikkokilpailujen yhteydessä järjestetään toimikunnan edustamalle 

jäsenryhmälle koko kauden kestävä erikoiskilpailu. Tarkemmat 
suunnitelmat erikoiskilpailusta tehdään kevään aikana. 

 
  Toimikunta lähettää 4-henkisen joukkueen Mid Tour joukkue SM-

kilpailuihin 12.-13.9.2015. Joukkueen ensisijaisena valintakriteerinä on 
menestyminen Mid Tourin rankingissa kauden aikana. Lopulliset 
valinnat tekee toimikunnan puheenjohtaja. 

 
  Kesäkaudeksi perustetaan Mid Tour-pelaajille ja samantasoisille miehille 

suunnattu harjoitusryhmä. Ryhmää valmentamaan valitaan yksi 
Talmassa toimivista Vierumäen golfvalmentajista. 

 
  Toiminta syys-talvella 
 
  Talviharjoitusvuorot jatkuvat syksyllä golfkauden päätyttyä. Tarkemmat 

suunnitelmat tekee syksyn valintakokouksessa seuran hallitukseen 
valittava toimikunnan puheenjohtaja. 

 
  Toiminta rahoitetaan omakustanteisesti sekä toimikunnalle suunnatulla 

tuella. 
 
  Toimikunnan tiedotuskanavia ovat Golf Talman kotisivut sekä 

sähköpostitiedote. 



Golf Talma ry Tulo- ja menoarvio 2015

Budjetti 
Selite 2015
 VARSINAINEN TOIMINTA
 Hallinto- ja yleiskulut
      Kulut
          Kokous ja jäsenkoulutus -4 000,00 €
          Markkinointi -5 500,00 €
          Toimisto ja hallinnonkulut -8 000,00 €
          Seurantuki toimikunnille -36 800,00 €
          Palvelusopimus -70 000,00 €
          Muut kulut -3 000,00 €
      Hallinto- ja yleiskulut yhteensä -127 300,00 €

 Nuorisotoimikunta
     Seuratuki -12 000,00 €
      Nuorisotoimikunta yhteensä 0,00 €
 Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
     Seuratuki -7 000,00 €
      Kilpailu- ja tasoitustoimikunta yhteensä 0,00 €
 Senioritoimikunta
     Seuratuki -3 000,00 €
      Senioritoimikunta yhteensä 0,00 €
 Naistoimikunta
     Seuratuki -3 000,00 €
      Naistoimikunta yhteensä 0,00 €
Mid-toimikunta
     Seuratuki -3 000,00 €
     Mid-toimikunta yhteensä 0,00 €
 Kapteeni
     Seuratuki -800,00 €
 Kapteeni yhteensä 0,00 €
 GT Team
     Seuratuki -8 000,00 €
      GT Team yhteensä 0,00 €
 Tuotto-/kulujäämä

 Varainhankinta
        Aikuisjäsenmaksut (1930) 1950 60,91 € 118 772,73 €
        Aikuisjäsenmaksut SGL 0% 30 € 58 500,00 €
        Juniorijäsenmaksut  (257) 257 23,64 € 6 074,55 €
        Juniorijäsenmaksut SGL 0% 9 € 2 313,00 €
        Liittymismaksut (120) 160 18,18 € 2 909,09 €
        Muut tuotot
Tuotot
        Jäsen- ja lehtimaksut SGL 0% -60 381,00 €
Kulut
      Varainhankinta yhteensä 128 188,36 €

 Tuotto-/kulujäämä 888,36 €

 Välittömät verot -1 000,00 €

 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -111,64 €

Jäsenmäärän muutos 2015 -10


