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GOLF TALMA RY:N VUOSIKERTOMUS 2020 
 

Yleistä   

 

  Vuosi oli yhdistyksen 31. toimintavuosi. 
 

Hallinto 

 
  Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana kymmenen kertaa. 

Koronaviruspandemian vuoksi osa kokouksista järjestettiin etänä. 

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. 
 

  Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.7.2020. Kokous pidettiin 

yhdistyksen säännöissä määriteltyä ajankohtaa myöhemmin 

koronaviruspandemian vuoksi. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 

18.11.2020. 

 

  Hallituksen kokoonpano syyskokoukseen asti oli: 
 

  Katja Holla, puheenjohtaja 

  Pasi Metsänheimo, varapuheenjohtaja 
  Petri Jantunen 

  Tommi Kylä-Kaila, mid- ja miestoimikunnan pj 

  Erkki Merivirta, senioritoimikunnan pj 

  Jukka Pennanen, junioritoimikunnan pj 

  Kirsi Rastas, kapteeni 

  Tarja Satuli-Kukkonen, naistoimikunnan pj, ladykapteeni 

  Antti-Pekka Vartiainen, kilpailu- ja tasoitustoimikunnan pj 
 

  Syyskokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 

yhdeksän käsittäen puheenjohtajan, kapteenin ja seitsemän varsinaista 
jäsentä. Kapteeniksi valittiin Kirsi Rastas ja muiksi hallituksen jäseniksi 

Bruno Falk, Pasi Metsänheimo ja Antti-Pekka Vartiainen. 

 

  Hallitus järjestäytyi seuraavasti: 
 

  Katja Holla, puheenjohtaja (erovuoro 2021) 

  Pasi Metsänheimo, varapuheenjohtaja (erovuoro 2022) 
  Bruno Falk, senioritoimikunta pj (erovuoro 2022) 

  Petri Jantunen (erovuoro 2021) 

  Tommi Kylä-Kaila, mid- ja miestoimikunta pj (erovuoro 2021) 
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  Jukka Pennanen, nuorisotoimikunta pj (erovuoro 2021) 

  Kirsi Rastas, kapteeni (erovuoro 2022) 

  Tarja Satuli-Kukkonen, naistoimikunta pj, ladykapteeni (erovuoro 2021) 
  Antti-Pekka Vartiainen, kilpailu- ja tasoitustoimikunta pj (erovuoro 2022) 

 

  Toiminnanjohtajana toimi Ismo Haaponiemi. 

 
Talous 

 

  Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla ja sen maksuvalmius oli hyvä 
koko toimintavuoden ajan. 

 

  Yhdistys omistaa kaksi Golf Talma Oy:n B-osaketta. Osakkeiden 
markkinahinta on n. 2 000 euroa kappaleelta. 

 

  Yhdistyksellä ei ollut palkattua henkilökuntaa. 

 

  Yhdistyksellä oli palvelusopimus Golf Talma Oy:n kanssa. Sopimuksella 

sovittiin yhdistyksen toiminnan ja sen ylläpitämiseen liittyvien 

palveluiden tuottamisesta ja niiden aiheuttamien kustannusten 
korvaamisesta. 

 

  Yhdistyksen hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 1 053,97 euroa 
kirjataan edellisten tilikausien voittoihin/tappioihin. 

 

  Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Helena Sinisalo (KHT) ja 

varatilintarkastajana Lasse Vänttinen (HT). 

   

Tiedottaminen 

 
  Tiedotus oli pääasiassa sähköistä ja siinä hyödynnettiin sähköpostia 

sekä kotisivuja. 

 
Junioritoimikunta 

 

  Ryhmät- harjoitukset ja leirit kaudella 2020 

 
  •Ohjatut treenit aloitettiin 11. toukokuuta kolmen tasoryhmän voimin.  

  •Startti / 13 osallistujaa. Harjoitukset kerran viikossa tunnin ajan.  

  •Talent / 15 osallistujaa. Harjoitukset kahdesti viikossa. 
  •Kilpa /11 osallistujaa. Harjoitukset kahdesti viikossa. 

  •Mentaalitreenausta kokeiltiin uutena asiana osana kilparyhmän 

harjoittelua. 



GOLF TALMA RY  VUOSIKERTOMUS  3(7) 

 

 

 
 

 

 
  • Golf Talman perinteinen junnuleiri pidettiin 1. – 5.6.2021.  

 

  Haasteita kaudella 2020 
 

  • Espanjan harjoitusleiri oli varattu maaliskuulle lentoineen ja 

hotelleineen. Leirin ajankohtaa siirrettiin moneen kertaan, mutta se piti 

lopulta perua kokonaan pandemian jatkumisen myötä.  
  • Harjoittelu päästiin aloittamaan vasta toukokuussa vallinneen 

koronatilanteen johdosta vaikka harjoitusalueet olivat huomattavasti 

aikaisemmin auki. 
  • Harjoitusryhmät olivat tauolla ryhmäharjoittelun ja valmennukseen 

osalta joulukuu 2020 - tammikuun 2021 ajan viranomaissuositusten 

mukaisesti. Hallista varatut lyöntipaikat ovat olleet kuitenkin 
käytettävissä omatoimiseen yksilöharjoitteluun ilman taukoa. 

  • Juniorien rekrytointitapahtumat jätettiin järjestämättä menneellä 

kaudella ja ne aloitetaan taas keväällä, jos osallistuminen on turvallista. 

 

Naistoimikunta 

 

  Golf Talman naistoimikunnan tehtävänä on järjestää tapahtumia ja 
kilpailuja pääsääntöisesti Golf Talman naispelaajille. Toimikunnan 

tarkoituksena on aktivoida naisia pelaamaan, kilpailemaan ja 

tutustumaan toisiinsa, jotta samalla myös kynnys pelaamiseen ja 
kisaamiseen madaltuisi. 

 

  Vuonna 2020 naistoimikunta järjesti viisi kilpailua, joihin osallistujia 

yhteensä oli 227. Koronarajoituksien vuoksi naisten kauden 

avaustapahtuma ja naisten avauskilpailu jäivät järjestämättä. Koko 

kauden mittaiset kisat, yksilö- ja joukkuereikäpelikisat ja eclectic- kisa, 

tavoittivat naispelaajia hyvin. Yksilöreikäpelissä kaikki 16 paikkaa 
täyttyivät ja joukkuereikäkisassa oli mukana 11 joukkuetta. Eclectic-kisa 

käytiin sekä Laakso- että Master- kentällä kahdessa sarjassa. Osallistujia 

molemmilla kentillä oli yli 30. 
 

  Naistoimikunta järjesti kauden aikana kolme matalan kynnyksen peli-

iltaa Talman naisjäsenille. Peli-iltojen ideana on pelata puolikas kierros 

eri kisamuodoilla ja rohkaista kaiken tasoisia pelaajia kisaamaan ja 
pelaamaan. Osallistujia peli-iltoihin oli 36. Kauden aikana 

naistoimikunta järjesti FB- ryhmässä puttihaastekisoja ja piti muutenkin 

FB- kanavaa aktiivisena. FB- ryhmä kasvoi vuoden aikana lähes 20 %. 
Kauden päättyessä naistoimikunta palkitsi äänestyksen perusteella 

Talman Herrasmiesgolfarin. 
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  Kaudella 2020 naistoimikunnan jäsenet olivat Tarja Satuli-Kukkonen 

(puheenjohtaja, ladykapteeni), Kirsi Jaalivaara, Marika Lokkila, Tiina 

Niemelä, Päivikki Ruoni-Mangs ja Sari Viljakainen. 
 

Kapteeni 

 

  Sääntökävely sekä sääntöilta peruttiin koronan vuoksi. 
 

  Kapteenin Kannu pelattiin 12.7.2020, osallistujia oli 64 hlöä. 

 
  Kapteenin ysejä oli suunniteltu pidettäväksi 5 krt, joista toteutui 4, 

osallistujia yhteensä 29 hlöä. Mentori lauantaita pidettiin vain 1 krt, 

osallistujia oli 3 hlöä. Korona vaikutti valitettavan paljon kyseisiin 
tapahtumiin. 

 

  Green Card kurssilaisia Par 3- kentällä tavattu 64 hlöä. 

 

  Starttiaika/pelinopeusaika/greeni + bunkkeri + väylä  korjausvalvontaa 

yhteistyönä Risto Kopun kanssa suoritettiin vajaat 30 krt. 

 
  ”Puhutteluja”/yhteydenottoja erinäisistä käyttäytymis ongelmista pidin 7 

kpl, jotka kaikki päättyivät hyvässä yhteisymmärryksessä. 

 
  Seuraottelu GT-TGK pelattiin 5.7.2020, josta voitto kirjattin GT:lle 9-5. 

 

  Äitienpäivänä jaoin perinteisesti ruusuja kaikille naispelaajille, 120 

hymyilevää vastaanottajaa ilahdutettu. 

 

  Tuomarina/startterina toimin yhteensä kuudessa kilpailussa Talmassa ja 

Hirsalassa. 
 

  Kapteenien kesäpäivät Karelia Golfissa peruttiin koronan vuoksi ja 

siirrettiin kesäkuulle 2021. Seuratoimijoiden päivä pidettiin 18.1.2020 
Helsingissä. 

 

  Kouluprojekti peruutettiin. Junnuleiri peruttiin. 

 
  Tuomarikoulutusta jatkettu. 
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Senioritoimikunta 

 

  Toimikunta: Erkki Merivirta puheenjohtaja, Marita Koskinen sihteeri 
  Jäsenet: Riitta Hartikainen, Merja Vilkman, Risto Pyykönen, Hannu 

Vuorinen, Timo Engblom, Jami Kauppi, Bruno Falk 

 

  Perinteisiä kesäpäiviä par-3 kentällä pidettiin kaksi, toinen kesäkuussa ja 
toinen heinäkuussa. Osallistujia oli yhteensä 34. 

 

  Kilpailut 
  -Kevään Kunkku peruttiin koronapandemian vuoksi. 

  -Virvik-Nevas-Talma kolmiottelu pelattiin Virvikissä 24.6.  Nevas voitti, 

Virvik oli toinen ja Talma kolmas. 
  -Ringside- Talma ottelu pelattiin Ringsidessa 8.7. ja tällä kertaa Talma oli 

parempi. 

  -Talma vastaan Messilä pelattiin 26.8. Talmassa, ja tämän vuoden 

ottelun voitti Messilä. 

  -Syysankarin tittelistä kisattiin 4.9. ja Ari-Pekka Hämäläinen on tämän 

vuoden Syyssankari. Kilpailuun osallistui 48 kilpailijaa. 

  -Virvik-Nevas-Talma kolmiottelun toinen kilpailu pelattiin Talmassa 17.9. 
tasoituksellisena lyöntipelinä. Nevas vei voiton, Talma oli toinen ja Virvik 

kolmas. 

  -naiset vastaan seniorimiehet reikäpeliottelu pelattiin 20.9. ja tällä kertaa 
ottelu päätyi tasan 5-5. 

  -senioreiden reikäpelimestaruuden voitti tänä vuonna Jami Kauppi 

  -Talmalla on ollut edustajia UAS:n ja SM kisoissa kohtuullisella 

menestyksellä. 

  -kesän aikana järjestettiin kolme ”pop-up” kisaa, joissa kussakin noin 20 

osallistujaa. 

 
  Pelimatka Viroon syksyllä peruuntui koska osanottajia ei ollut tarpeeksi. 

 

Mid- ja miestoimikunta 
 

  Mid- ja miestoimikunta järjestää ja tukee kilpailulliseen menestykseen 

tähtäävää toimintaa ja pyrkii toimillaan nostamaan Golf Talman 

kilpatoiminnan profiilia. 
 

  Kauden päätapahtumia olivat Midien ja Seniorimiesten joukkue-SM 

kilpailut, joiden joukkuevalinnoista, tukemisesta ja koordinoinnista 
toimikunta vastasi. Mitaleja lähdettiin hakemaan molemmista kisoista, 

mutta mideissä jouduttiin tänä vuonna tyytymään T5 sijoitukseen ja 

senioreissa sijaan 8. 
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  Kilpailullisesta menestyksestä vastasi tänä vuonna Mid-SM kisoissa 

hienosti pronssille sijoittunut Jukka Happonen. 
  Kaudella 2020 toimikunta järjesti tiistain viikkokilpailujen yhteydessä 

lisäkisoja kaikille halukkaille jäsenille sekä erityisesti valtakunnallisissa 

sarjoissa kilpaileville mies-, mid- ja senior pelaajille. 

 
  Kauden 2020 joukkuekilpailuja olivat Rainer Cup sekä Ace Trophy. Rainer 

Cupissa vastakkain olivat alle miehet ja 35 vuotta täyttäneet mid-ikäiset. 

Ottelu päättyi miesten selvään 14-10 voittoon. Ace Trophyssa vastakkain 
olivat midit ja seniorit. Nuoriso oli tässäkin ottelussa rautaa midien 

voittaessa murskaavin 14-5 lukemin. 

 
  Koronan aiheuttamien poikkeusolojen ja muutosten vuoksi syksyllä 

järjestettiin Kullo Golfissa hyvän vastaanoton saanut ylimääräinen 

parikisa, jossa pelattiin yhdeksän reikää best ball ja yhdeksän reikää 

scramble pelimuodoilla. 

 

  Talvitoimintana järjestetty salibandy kärsi koronan aiheuttamista 

rajoituksista ja vuoroja päästiin järjestämään vain osittain keväällä ja 
syksyllä. 

 

Kilpailutoimikunta 
 

  Kilpailutoimikunnan kokoonpano kaudella 2020 oli AP Vartiainen, Pasi 

Metsäheimo ja Jan-Henrik Uhlenius. 

 

  Kauden aikana järjestettiin viikko-, mestaruus- ja avoimia kilpailuja. 

Muutama kilpailu jouduttiin perumaan koronan ja sään takia. 

 
  Mestaruuskilpailuiden sarjamuodot aiheuttivat paljon ylimääräistä 

keskustelua ja mielien pahoittumista. Tästä poikikin hyvä asia ja 

kaudella -21 on taas palattu mestaruuskilpailuiden osalta 2 eri 
viikonloppuun. Ikäkausimestaruudet ja avoin mestaruus ratkaistaan 

erillisinä kilpailuina.  

 

  Edustuspelaajasopimuksen tehneitä oli 18 kilpapelaajaa kaudella -20. 
Kilpapelaajat harjoittelivat valmentajansa Petteri Nykyn johdolla 

ahkerasti. Vaikka kuluvana vuonna ei menestystä tullut totutulla tavalla, 

on joukkue talviharjoittelun jälkeen taas kultamitalikunnossa. Kaudella -
21 edustuspelaajien määrä on noin 15, jakautuen eri ikäluokkien 

kansallisille toureille. 
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  Kilpailutoimikunta tuki ammattilaispelaajia 2 000 eurolla ja sama summa 

on tarkoitus käyttää myös tulevalla kaudella. 

 
  Tiedotuksessaan toimikunta käytti kaikkia Golf Talman tiedotuskanavia. 

 

Tasoitustoimikunta 

 
  Tasoitustoimikunta suoritti tasoitusmääräysten mukaisia tehtäviään 

sekä tiedotti tarpeen mukaan jäsenistölle tasoitusta koskevista asioista. 
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TULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMA
1.1.2020 - 31.12.2020 1.1.2019 - 31.12.2019

Varsinainen toimintaVarsinainen toimintaVarsinainen toimintaVarsinainen toiminta
Tuotot 37 787,42 42 529,37
Kulut

Toimikuntien kulut -70 026,60 -79 468,40
Muut kulut -106 797,28 -103 891,98

Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä -139 036,46-139 036,46-139 036,46-139 036,46 -140 831,01-140 831,01-140 831,01-140 831,01
VarainhankintaVarainhankintaVarainhankintaVarainhankinta

Tuotot 205 085,29 202 527,02
Kulut -64 995,00 -65 331,00

Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä 140 090,29140 090,29140 090,29140 090,29 137 196,02137 196,02137 196,02137 196,02
Sijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 0,14 2,14
Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä 0,140,140,140,14 2,142,142,142,14

Tilikauden tulosTilikauden tulosTilikauden tulosTilikauden tulos 1 053,971 053,971 053,971 053,97 -3 632,85-3 632,85-3 632,85-3 632,85
TuloverotTuloverotTuloverotTuloverot

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot 0,00 449,80
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 053,971 053,971 053,971 053,97 -3 183,05-3 183,05-3 183,05-3 183,05
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TASETASETASETASE 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019

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 1 800,00 2 415,00
Muut saamiset 1 168,96 672,37

Lyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 968,962 968,962 968,962 968,96 3 087,373 087,373 087,373 087,37
Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset 57 066,29 53 046,55

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 60 035,2560 035,2560 035,2560 035,25 56 133,9256 133,9256 133,9256 133,92
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 84 419,2584 419,2584 419,2584 419,25 80 517,9280 517,9280 517,9280 517,92
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TASETASETASETASE 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019

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) 72 629,08 75 812,13
Tilikauden voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio) 1 053,97 -3 183,05

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 73 683,0573 683,0573 683,0573 683,05 72 629,0872 629,0872 629,0872 629,08
VIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat 4 611,46 1 020,05
Siirtovelat 6 124,74 6 868,79

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 10 736,2010 736,2010 736,2010 736,20 7 888,847 888,847 888,847 888,84
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 736,2010 736,2010 736,2010 736,20 7 888,847 888,847 888,847 888,84

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 84 419,2584 419,2584 419,2584 419,25 80 517,9280 517,9280 517,9280 517,92
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LIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOT 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PMA 1.1)TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PMA 1.1)TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PMA 1.1)TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PMA 1.1)

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteetTilinpäätöksen laatimisperiaatteetTilinpäätöksen laatimisperiaatteetTilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista
säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.

TULOSLASKELMAN ERITTELYTULOSLASKELMAN ERITTELYTULOSLASKELMAN ERITTELYTULOSLASKELMAN ERITTELY
VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINNANALOITTAINVARSINAINEN TOIMINTA TOIMINNANALOITTAINVARSINAINEN TOIMINTA TOIMINNANALOITTAINVARSINAINEN TOIMINTA TOIMINNANALOITTAIN -139 017,00-139 017,00-139 017,00-139 017,00 -140 831,00-140 831,00-140 831,00-140 831,00

HallintoHallintoHallintoHallinto -137 443,02-137 443,02-137 443,02-137 443,02 -138 583,87-138 583,87-138 583,87-138 583,87
Tuotot 0,00 0,00
Kulut -137 443,02 -138 583,87

NaistoimikuntaNaistoimikuntaNaistoimikuntaNaistoimikunta 55,8855,8855,8855,88 -220,23-220,23-220,23-220,23
Tuotot 6 613,62 7 449,98
Kulut -6 557,74 -7 670,21

JunioritoimikuntaJunioritoimikuntaJunioritoimikuntaJunioritoimikunta 171,67171,67171,67171,67 -35,48-35,48-35,48-35,48
Tuotot 29 205,26 24 745,72
Kulut -29 033,59 -24 781,20

Mid- ja miestoimikuntaMid- ja miestoimikuntaMid- ja miestoimikuntaMid- ja miestoimikunta -401,25-401,25-401,25-401,25 2,082,082,082,08
Tuotot 7 150,00 6 236,36
Kulut -7 551,25 -6 234,28

KapteeniKapteeniKapteeniKapteeni -88,82-88,82-88,82-88,82 -157,27-157,27-157,27-157,27
Tuotot 1 886,36 1 400,00
Kulut -1 975,18 -1 557,27

SenioritoimikuntaSenioritoimikuntaSenioritoimikuntaSenioritoimikunta -822,86-822,86-822,86-822,86 -946,75-946,75-946,75-946,75
Tuotot 4 985,04 5 137,28
Kulut -5 807,90 -6 084,03

Kilpailu- ja tasoitustoimikuntaKilpailu- ja tasoitustoimikuntaKilpailu- ja tasoitustoimikuntaKilpailu- ja tasoitustoimikunta -488,60-488,60-488,60-488,60 -889,48-889,48-889,48-889,48
Tuotot 27 675,81 33 560,03
Kulut -28 164,41 -34 449,51

VarainhankintaVarainhankintaVarainhankintaVarainhankinta 140 090,29140 090,29140 090,29140 090,29 137 196,02137 196,02137 196,02137 196,02
Varainhankinta yhteensäVarainhankinta yhteensäVarainhankinta yhteensäVarainhankinta yhteensä 140 090,29140 090,29140 090,29140 090,29 137 196,02137 196,02137 196,02137 196,02

Tuotot 205 085,29 202 527,02
Kulut -64 995,00 -65 331,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTASIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTASIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTASIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 0,140,140,140,14 2,142,142,142,14
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensäSijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensäSijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensäSijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0,140,140,140,14 2,142,142,142,14

Tuotot 0,14 2,14
Kulut
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LIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOT 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019
OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄOMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄOMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄOMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ

Golf Talma Oy, 2 kpl B-osaketta. Kirjanpitoarvo 31.12.2020 24 384,00 €, markkina-arvo 31.12.2020 4 330,44 €

HENKILÖSTÖ (PMA 3.11)HENKILÖSTÖ (PMA 3.11)HENKILÖSTÖ (PMA 3.11)HENKILÖSTÖ (PMA 3.11)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikanaHenkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikanaHenkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikanaHenkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

Yhdistyksen palveluksessa ei ole ollut tilikauden aikana palkattua
henkilökuntaa

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET (PMA 1.1)OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET (PMA 1.1)OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET (PMA 1.1)OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET (PMA 1.1)
Oman pääoman erittelyOman pääoman erittelyOman pääoman erittelyOman pääoman erittely

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä - alkusaldo 75 812,13 77 178,39
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -3 183,05 -1 366,26
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä - loppusaldo 72 629,08 75 812,13
Tilikauden yli-/alijäämäTilikauden yli-/alijäämäTilikauden yli-/alijäämäTilikauden yli-/alijäämä 1 053,971 053,971 053,971 053,97 -3 183,05-3 183,05-3 183,05-3 183,05
Oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä 73 683,0573 683,0573 683,0573 683,05 72 629,0872 629,0872 629,0872 629,08
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Tilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: __________________________________

Aika: ___.___.______

Katja Holla Petri Jantunen Tommi Kylä-Kaila

Bruno Falk Pasi Metsänheimo Jukka Pennanen

Kirsi Rastas Tarja Satuli-Kukkonen Antti-Pekka Vartiainen

TilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintä

Paikka: __________________________________

Aika: ___.___.______

Helena Sinisalo, KHT
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa

TilinpäätösTilinpäätösTilinpäätösTilinpäätös
Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelot
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase
Tililuettelo

KirjanpidotKirjanpidotKirjanpidotKirjanpidot
Pääkirjat

TositteetTositteetTositteetTositteet
Automaattiset tilinpäätöskirjaukset 1 - 2
Järjestelmän muodostamat 1 - 12
Muut 1 - 30
Ostolasku 1 - 190
Ostosuoritus 1 - 187
Pankki 1 - 227

Yrityksen pääkirjanpito on tehty Netvisor-kirjanpitojärjestelmässä.

Tilinpäätös, kirjanpitokirjat sekä kirjanpidon tositteet on arkistoitu sähköisinä.
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Golf Talma ry:n vuosikokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Gof Talma ry:n (y-tunnus 0862807-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

Tilinpäätd,s sisafiää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, että tilinpååtös antaa oikeen ja riittävån kuvan yhdistyksen tciminnan tuloksesta ja

taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpåätöksen laalimista koskevien siiännösten mukaisesti
ja tåiyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorithnut tilintarkastuksen Suomessa noudatettåvan hyvän tilintarlGstustavan mukaisesti. Hyvän

tilintarkastustiavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilinta*astajan velvollisuudet

tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten

vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastustia ja olen täytEnyt muut näiden vaatimusten

mukaiset eettiset velvollisuuteni. Kiisitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tiarpeellisen määrän

tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laaiimisesh siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suornessa voimassa

olevien tilinpåätöksen laatimista koskevien såånnösten mukaisesti ja tåiytkiä lakisääteiset vaatimukset. Hallitus

vastaa nryös sellaisesta sisäisestå valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätdksen,

jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttti.

Hallitus on tilinpååtöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaahsa ja soveltuvissa

tapauksissa esittämään seikat, jotka liwvät toiminnan jatkwuuteen ja siihen, ettai tilinpäätös on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paiEi jos yhdistys aiotaan

purkaa tai sen toiminta lakkautha tai ei ole muuta realistish vaihioehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastukessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus slitä, onko tilinpåätöksesså kokonaisuutena

väärinkäytöksestå tai virheestai johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka

sisältäå lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mufta se ei ole tae siitä, että olennainen

virheellisyys aina havaitaan hyvån tilintarkastusiavan mukaisesti suoriteitavassa tilintarkastuksessa.

Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan o{ennaisia, jos niiden

yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita kåyttäjät tekevåt

tilinpäåtöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ettå käytän ammatillista harkintaa ja säilytän

ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

. Tunnistan ja arvioin våärinkäytöksestå tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden

riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni



perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että

väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitå, että

virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä
yhteistoimintaa, våärentåmistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistå tai virheellisten tietojen
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

. Muodostan kå6ityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestå valvonnasta pystyäkseni

suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mufta en siinä
tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisåisen valvonnan tehokkuudesta.

. Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirJanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietoien kohtuullisuutta.

. Teen johtopäåtöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen

toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä,

esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa
merkittåivää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä iatkaa toimintaensa. Jos johtopäätökseni on, eftä
olennaista epåvarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukiian

huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat

tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoani. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen

antamispäiväån mennesså hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

. Arvioin iilinpåätöksen, kaikki tilinpååtöksesså esitettåivät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,

rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäåtös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia

siten, että se antaa oikean ja riittävån kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laaiuudesta ja
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan

merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tiliniarkastuksen aikana.

Kumitehtaankatu 5

04250 Kerava
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GOLF TALMA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

 
Yleistä 

 

  Vuosi 2021 on yhdistyksen 32. toimintavuosi. 

 
Hallinto 

 

  Golf Talma ry:n hallituksen kokoonpano on seuraava (erovuorossa): 
 

  Katja Holla, puheenjohtaja (2021) 

  Pasi Metsänheimo, varapuheenjohtaja (2022) 
 

  Petri Jantunen (2021) 

  Tommi Kylä-Kaila, mid- ja miestoimikunta (2021) 

  Bruno Falk, senioritoimikunta (2022) 

  Jukka Pennanen, junioritoimikunta (2021) 

  Kirsi Rastas, kapteeni (2022) 

  Tarja Satuli-Kukkonen, naistoimikunta ja ladykapteeni (2021) 
  Antti-Pekka Vartiainen, kilpailutoimikunta (2022) 

 

  Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Ismo Haaponiemi. 
 

Talous 

 

  Budjettiesitys on toimintasuunnitelman liitteenä. 

 

Tiedottaminen 

 
  Tiedotuskanavina toimivat pääasiassa Golf Talman kotisivut sekä 

sähköpostitiedote. 

 
Junioritoimikunta 

 

  Toimikunta vastaa junioritoiminnasta valmentajien kanssa 

 
  Junioritoimikunta organisoi junioritoimintaa tiiviissä yhteistyössä 

vastuuvalmentajan kanssa. Uusia jäseniä toimikuntaan haetaan 

aktiivisesti ja toimikunnan rakenne pidetään monipuolisena. Eri alojen 
osaajia ja ikäryhmien edustajia on mukana toimikunnassa. 

Pitkäjänteinen kommunikointi, myös koronakaudella, ja 

keskusteluyhteys lasten vanhempien kanssa helpottaa viikoittaista 
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toiminnan toteuttamista. Valmentajien osallistuminen kokouksiin niin 

seuratasolla kuin Golfliitonkin kokouksissa on poikkeuksellista. Tästä 

olemme saaneet hyvää palautetta Liittotasolla. Tällä hetkellä olemme 
Golfliiton Laatuseura ja Tähtiseuraksi hakeminen on mahdollista, ja 

pohdimme siihen mukaan lähtemistä. 

 

  Teemat kaudella 2021 
 

  Tulevaisuudessa priorisoimme kilpailutoiminnan ja valmennuksen 

entistä tärkeämmäksi. Tämä ei tietenkään tarkoita, että pyramidin 
alaosa unohdettaisiin.  Toiminnan painopiste muuttuu. Tämä tarkoittaa, 

että määrän sijaan keskitymme valmennuksessa mukana olevien 

parhaaseen mahdolliseen ohjaamiseen. Pitkän tähtäimen 
suunnitelmana on kehittää kilpavalmennusta ja kasvattaa siihen 

tarvittavia resursseja merkittävästi. Tähän on jo panostettu esimerkiksi 

analyysitiloilla, missä voidaan toteuttaa tehokasta yksilövalmennusta. 

Digitalisointi ja seurantajärjestelmä, mitä olemme olleet kehittämässä, 

on otettu käyttöön muissakin seuroissa. Kesän aikana kokonaisuus 

otetaan mahdollisesti käyttöön Golfliiton Laatuseuroissa. 

 
  • Kerho – mailat, pallot ja ohjaus (1 x tunti viikossa läpi koululaisten 

kesäloma-ajan/5 e per kerta) 

  • Startti – 1-2 alaryhmää (tunti viikossa aloitus viimeistään toukokuussa-
elokuun puoliväli) 

  • Talent – 1-3 tasoryhmää (2 x 1,5 tuntia viikossa toukokuu-syyskuun 

puoliväli) 

  • Kilpa – pidempään kilpaa pelanneiden ryhmä (2 x 1,5 tuntia viikossa 

toukokuu-syyskuu + kerran viikossa lokakuun puoliväliin asti)  

  • Uusi valmentaja, joka osallistuu etenkin Starttiryhmän toimintaan 

  • GT Junnuleiri 7. – 11.6.2021 
  • Kilpailukauden päättävä Syysleiri 

 

Naistoimikunta 
 

  Vuonna 2021 naistoimikunnan päätavoitteena on pitää naisille 

suunnattu toiminta ja tapahtumat aktiivisina. Naistoimikunta järjestää 

kauden aikana seuraavat kilpailut: Naisten avauskisa, Naisten sunnuntai, 
Ladies Open kisa, Shampanjaa ja mansikoita ja Naisten päätöskisa. 

Ladies Open kisa on tavoitteena järjestää 

hyväntekeväisyystapahtumana. Naistoimikunta osallistuu seniorimiehet 
vastaan naiset kilpailuun, mutta sen organisointivuoro on v. 2021 

senioritoimikunnalla. Naistoimikunta osallistuu myös koko Talman 

päätöskisan organisointiin. 
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  Vuonna 2021 naistoimikunta järjestää myös koko kauden mittaisia 

kisoja. Näitä ovat yksilö- ja joukkuereikäpelit ja eclectic-kisa sekä 
Laakson että Master-kentällä. Kauden aikana naisgolfareita aktivoidaan 

osallistumaan puttikisoihin ja koko Golf Talman viikkokisoihin ja muihin 

kilpailuihin. Naistoimikunta järjestää 4 matalan kynnyksen peli-iltaa 

naisgolfareille ja pyrkii aktivoimaan myös miehiä järjestämään vastaavaa 
toimintaa. 

 

  Naistoimikunta tukee kilpatason naisgolfareiden osallistumista SM 
Tourin joukkuekilpailuun niin Mid kuin seniorisarjassa. 

 

  Kaudella 2021 naistoimikunnassa toimivat Tarja Satuli-Kukkonen 
(puheenjohtaja, ladykapteeni), Kirsi Jaalivaara, Marika Lokkila, Anne 

Kangasniemi, Päivikki Ruoni-Mangs, Ewa Tawaststjerna ja Sari 

Viljakainen. 

 

Kapteeni 

 

  Sääntökävelyä eikä sääntöiltaa pidetä. 
 

  Kapteenin Kannu pelataan 22.5.2021, toivottavasti ainakin 65:n 

osallistujan voimin. 
 

  Kapteenin ysejä 4 krt alkaen kesäkuun puoliväli kuten myös 

mentorilauantait 2 krt. 

 

  Seuran esittelyä green card kurssilaisille Par 3- kentällä 70 hlöä. 

 

  Seuraottelu TGK-GT, 16 hlöä. 
 

  Valvonnat ja tarkkailut 25 krt. 

  Avauskilpailun avauslyönti. 
  Äitienpäivä ruusut 100 kpl. 

  Tervehdys Naisten kauden avajaisissa. 

  Kapteenien kesäpäivät Karelia golfissa kesäkuussa. 

  Seuratoimijoiden päivä 16.1.2021. 
  Junnuleiri kesäkuussa. 

  Kouluprojekti. 

  Suomi Golf toimialapäivät. 
  Tuomarina/startterina 6 krt. 

  Jatko-opiskelua tuomarina. 

 



GOLF TALMA RY  TOIMINTASUUNNITELMA                 4(5) 

 

 

 
 

 

 
Senioritoimikunta 

 

  Järjestetään kaksi kesäpäivää Par 3-kentällä. 
 

  Kilpailut 

  -Kevään Kunkku-kisa pelataan lauantaina 15.5. 

  -seuraottelu Ringside-Talma pelataan Talmassa tiistaina 8.6. 
  -kolmiottelu/pistebogey Virvik-Nevas-Talma pelataan alkukesästä 

Virvikissä 

  -kolmiottelu/lyntipeli Nevas-Virvik-Talma pelataan Nevaksessa 
loppukesästä 

  -Syksyn Sankari kisa pelataan perjantaina 3.9. 

  -Naiset vastaan seniori miehet reikäpeli pelataan sunnuntaina 19.9. 
  -senioreiden reikäpeliturnaus järjestetään kesän aikana 

  -hcp-viikkokisassa paras seniori palkitaan joka viikko, ja kauden 

päätteeksi palkitaan parhaiten yhteistuloksissa menestyneet seniorit 

  -järjestetään kerran kuussa kesän aikana pop-up kilpailu eri 

pelimuodoilla 

  -kannustetaan senioreita osallistumaan UAS:n eri sarjoihin 

 
  Järjestetään syksyllä pelimatka Viroon. 

 

Mid- ja miestoimikunta 
 

  Mid- ja miestoimikunta järjestää ja tukee kilpailulliseen menestykseen 

tähtäävää toimintaa ja pyrkii toimillaan nostamaan Golf Talman 

kilpatoiminnan profiilia. 

 

  Kauden päätapahtumia ovat Midien ja Seniorimiesten joukkue-SM 

kilpailut, joiden joukkuevalinnoista, tukemisesta ja koordinoinnista 
toimikunta vastaa. 

 

  Kaudella 2021 toimikunta järjestää tiistain viikkokilpailujen yhteydessä 
lisäkisoja kaikille halukkaille jäsenille sekä erityisesti valtakunnallisissa 

sarjoissa kilpaileville mies-, mid- ja senior pelaajille. 

 

  Kauden 2021 joukkuekilpailuja ovat Rainer Cup, Ace Trophy sekä 
seuraottelu ERG-GT. Rainer Cupissa vastakkain ovat miehet ja 35 vuotta 

täyttäneet mid-ikäiset. Ace Trophyssa vastakkain ovat midit ja seniorit. 

 
  Talvitoimintana järjestetään salibandya Talman koululla. 
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Kilpailutoimikunta 

 

  Kilpailutoimikunnan kokoonpano kaudella 2021 on AP Vartiainen, Pasi 
Metsäheimo ja Jan-Henrik Uhlenius. 

 

  Kauden aikana järjestetään viikko-, mestaruus- ja avoimia kilpailuja.  

  
  Kaudella -21 on taas palattu mestaruuskilpailuiden osalta 2 eri 

viikonloppuun. Ikäkausimestaruudet ja avoin mestaruus ratkaistaan 

erillisinä kilpailuina. 
 

  Kaudella -21 edustuspelaajien määrä on noin 15, jakautuen eri 

ikäluokkien kansallisille toureille. 
 

  Kilpailutoimikunta tukee ammattilaispelaajia 2 000 eurolla. 

 

  Tiedotuksessaan toimikunta käyttää kaikkia Golf Talman 

tiedotuskanavia. 

 

Tasoitustoimikunta 
 

  Tasoitustoimikunta suorittaa tasoitusmääräysten mukaisia tehtäviään 

sekä tiedottaa tarpeen mukaan jäsenistölle tasoitusta koskevista 
asioista. 



Golf Talma ry Talousarvio 2021

Budjetti Toteutunut Toteutunut Toteutunut

Selite 2021 2020 2019 2018

Hallinto

   Varsinainen toiminta

      Tuotot

         lahjoitukset 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 €

         muut tuotot 0,00 € -78,67 € 2 000,00 € 13,64 €

      Tuotot yhteensä 0,00 € -78,67 € 2 000,00 € 1 013,64 €

      Kulut

         seuran tuki toimikunnille -41 150,00 € -40 150,00 € -38 000,00 € -36 000,00 €

         toimikuntien kulut 0,00 € -3 982,48 € -9 973,68 € -3 798,79 €

         henkilöstökulut 0,00 € 0,00 € 0,00 €

         muut kulut

            vapaaehtoiset henkilösivukulut -27 500,00 € -1 197,06 € -3 758,06 € -4 021,70 €

            toimitilakulut 0,00 € 0,00 € 0,00 € -440,00 €

            matkakulut 0,00 € 0,00 € -1 067,53 € -1 244,95 €

            markkinointikulut 0,00 € -10 327,27 € -6 532,47 € -12 364,27 €

            hallintopalvelut -77 000,00 € -79 919,52 € -79 771,43 € -77 840,36 €

            muut hallintokulut 0,00 € -1 788,02 € -1 480,70 € -1 474,45 €

      Kulut yhteensä -145 650,00 € -137 364,35 € -140 583,87 € -137 184,52 €

      Varsinainen toiminta tuotto/kulujäämä -145 650,00 € -137 443,02 € -138 583,87 € -136 170,88 €

   Varainhankinta

      Tuotot

         aikuisjäsenmaksut 197 000,00 € 191 975,46 € 190 272,73 € 191 706,36 €

         juniorijäsenmaksut 10 632,45 € 10 273,46 € 8 329,73 € 7 845,54 €

         liittymismaksut 3 818,18 € 2 836,37 € 3 924,56 € 2 727,28 €

         muut tuotot 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 €

      Kulut

         Suomen Golfliitto jäsenmaksut -65 997,00 € 64 995,00 €-      -65 331,00 € -64 665,00 €

      Varainhankinta tuotto/kulujäämä 145 453,64 € 140 090,29 € 137 196,02 € 139 614,18 €

Tuotto/kulujäämä -196,36 € 2 647,27 € -1 387,85 € 3 443,30 €

   Sijoitus- ja rahoitustoiminta 0 0,14 € 2,14 0,21 €

Tuloverot 0 0,00 € 449,8 -499,00 €

Hallinto yhteensä -196,36 € 2 647,41 € -935,91 € 2 944,51 €

Naistoimikunta

      Tuotot

         seuratuki 4 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

         muut tuotot 7 000,00 € 4 113,62 € 4 949,98 € 4 140,90 €

      Kulut -11 000,00 € -6 557,74 € -7 670,21 € -6 852,91 €

      Naistoimikunta yhteensä 0,00 € 55,88 € -220,23 € -212,01 €
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Budjetti Toteutunut Toteutunut Toteutunut

Selite 2021 2020 2019 2018

Junioritoimikunta

      Tuotot

         seuratuki 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

         muut tuotot 18 581,50 € 19 205,26 € 14 745,72 € 2 545,46 €

      Kulut -28 581,50 € -29 033,59 € -24 781,20 € -13 344,45 €

      Junioritoimikunta yhteensä 0,00 € 171,67 € -35,48 € -798,99 €

Mid- ja miestoimikunta

      Tuotot

         seuratuki 7 150,00 € 7 150,00 € 6 000,00 € 4 000,00 €

         muut tuotot 0,00 € 0,00 € 236,36 € 0,00 €

      Kulut -7 150,00 € -7 551,25 € -6 234,28 € -4 955,92 €

      Mid- ja miestoimikunta yhteensä 0,00 € -401,25 € 2,08 € -955,92 €

Kapteeni

      Tuotot

         seuratuki 1 000,00 € 1 000,00 € 500,00 € 500,00 €

         muut tuotot 900,00 € 886,36 € 900,00 € 254,55 €

      Kulut -1 900,00 € -1 975,18 € -1 557,27 € -2 374,80 €

      Kapteeni yhteensä 0,00 € -88,82 € -157,27 € -1 620,25 €

Senioritoimikunta

      Tuotot

         seuratuki 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €

         muut tuotot 1 300,00 € 1 485,04 € 1 637,28 € 1 229,99 €

      Kulut -4 800,00 € -5 807,90 € -6 084,03 € -4 864,69 €

      Senioritoimikunta yhteensä 0,00 € -822,86 € -946,75 € -134,70 €

Kilpailutoimikunta

      Tuotot

         seuratuki 15 500,00 € 15 500,00 € 15 500,00 € 15 500,00 €

         muut tuotot 0,00 € 12 175,81 € 18 060,03 € 19 686,42 €

      Kulut -15 500,00 € -28 164,41 € -34 449,51 € -35 587,50 €

      Kilpailu- ja tasoitustoimikunta yhteensä 0,00 € -488,60 € -889,48 € -401,08 €

Tasoitustoimikunta

      Tuotot

         seuratuki 0,00 € 500,00 €

         muut tuotot 0,00 € 0,00 €

      Kulut 0,00 € -519,46 €

      Tasoitustoimikunta yhteensä 0,00 € -19,46 €
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Budjetti Toteutunut Toteutunut Toteutunut

Selite 2021 2020 2019 2018

Kaikki yhteensä -196,36 € 1 053,97 € -3 183,04 € -1 178,44 €

Tuloverot

 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -196,36 € 1 053,97 € -3 183,04 € -1 178,44 €




