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PuulaGolf ry 
TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2020 
 
1. Tavoite   
 

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että  
mahdollisimman moni seuran jäsen pystyy harrastamaan kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua  
edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Yhteishenkeä ja yhdessä tekemistä vaalitaan.  

 
Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti golfpeliin liittyviä kilpailuja, koulutusta ja opetusta sekä illan-
vietto- ja muita tapahtumia jäsenistölleen.  Yhdistyksen jäsenten sosiaalisen kanssakäymisen mahdol-
lisuuksia edistetään lisäksi ympärivuotisesti mm. koulutustoiminnan ja golfmatkojen avulla. PuulaGolf 
ry tarjoaa kaikkia ikäluokkia palvelevan harrastusmahdollisuuden ja aktiivisesti toimivan seurayhteisön 
kaikille kangasniemeläisille ja alueen vapaa-ajanasukkaille. 

2. Seuran hallinto  
 

Seuran toimintaa ja taloutta ohjaa johtokunta, johon kuuluvat kahdeksi  
toimintavuodeksi valitut jäsenet. Puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja, joka oli Jouko Erkkilä. 
Johtokunnan kokoonpano oli:  
 

− Jouko Erkkilä, puheenjohtaja 

− Jukka Kalkasmaa, varapuheenjohtaja ja kenttätoimikunta 

− Kari Lappalainen, kilpailu- ja tasoitustoimikunta 
− Keijo Alisalo 
− Jouni Peltonen, sihteeri ja junioritoimikunta (erosi johtokunnasta syyskuussa 2020) 

− Risto Valkonen 
− Olli Tiainen 
− Taina Vuojolahti, varajäsen 

 
Lisäksi kapteeneilla ja toiminnanjohtajalla oli osallistumisoikeus johtokunnan kokouksiin. Kapteeneina 
toimivat Ville Häkkinen ja Anni Laitinen. Sari Ravander oli toiminnanjohtajana. 
Johtokunta kokoontui puheenjohtajan kutsusta yhden kerran. Sen lisäksi asioita päätettiin tarvittaessa 
sähköpostitse. Pidettiin myös sääntömääräinen vuosikokous. 
 
Johtokunnan lisäksi seurassa toimii useita toimikuntia, joiden toiminnasta kerrotaan enemmän koh-
dassa 3.3. Vuonna 2020 toimikunnat olivat: 
 

− Kenttätoimikunta 

− Kilpailu- ja tasoitustoimikunta 

− Senioritoimikunta 

− Naistoimikunta 

− Junioritoimikunta 
 
 
3. Jäsenet ja toiminta 

 
3.1. Jäsenmäärä 
 
Kehitys viime vuosien aikana on seuraava:  
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Jäsenmäärä 
        

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miehet 337 319 322 311 285 280 278 271 265 

Naiset 175 164 163 147 135 128 127 122 123 

Pojat 71 57 52 51 45 47 43 49 50 

Tytöt 20 19 18 16 16 20 16 14 12 
          

Yhteensä 603 559 555 525 481 475 464 456 450 

Muutos   -44 -4 -30 -44 -6 -11 -8 -6 

  
Jäsenmäärän kehitys on ollut Itä-Suomen alueelle tyypillisesti hieman negatiivinen.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
PuulaGolfin jäsenille toteutettiin kolmatta vuotta peräkkäin jäsenkysely uudistetun Pelaaja Ensin -työ-
kalun avulla. Sen perusteella Jäsenistömme tyytyväisyys omaan yhteisöön eli lähettiläspistemäärä 
(suositteluhalukkuus) oli vuonna 2018 58 pistettä, vuonna 2019 67 pistettä ja nyt vuonna 2020 piste-
määrä oli 59. Pistemäärä on edelleen selkeästi yli valtakunnallisen keskiarvon (BM 49) yläpuolella. 
Näin siitä huolimatta, että jäämme muille paljon sosiaalitilojen, kahvilan / ravintolan ja klubitalon palve-
luiden osalta.  
 
Kauden 2020 aikana Pelaaja Ensin- kyselyyn vastasi 63 jäsentä, näin ollen vastaus% oli 20.  
 
Palvelualueiden arvostelu: 
 
Kenttä    84 (-4) 
Sosiaalinen ympäristö / tunnelma  79 (-5) 
Ruoka ja juoma  76 (+1) 
Klubitalo    77 (+4) 
Harjoitusalueet  79 (-4) 
ProShop   73 (-6) 
Pro-opettaja  95 (+1) 
Asiakaspalvelu, tiedotus ja johto 77 (-4) 
Kapasiteetti  86 (-3) 
Hinnat ja tuotteet  77 (-1) 
 
       
3.2. Golfopetusta lähialueen yritysten henkilökunnille 
 
Koronan tuoma, monella tapaa poikkeuksellinen kausi, aiheutti monelle lähialueenkin yritykselle pään-
vaivaa suunniteltaessa henkilökunnan TYKY-päiviä kesäkaudelle. Normaaleja aktiviteetteja ei ehkä 
ollut mahdollista poikkeuksellisessa tilanteessa toteuttaa, ja se johtikin siihen, että me saimme Puula-
Golfiin yllättäen monia yrittäjiä ja yrityksiä henkilökuntineen tutustumaan heille uuteen alueeseen, gol-
fiin.  
Järjestimme näitä kolmen-viiden tunnin ns. lyhytkursseja / tutustumisia, joiden aikana opeteltiin golfin 
pelitaitoja ja tärkeimmät säännöt turvalliseen kentällä liikkumiseen ja pelaamiseen. Tutustumisen 

Seuraan liittyneet uudet jäsenet      

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Yh-
teensä 

20 17 17 29 21 45 36 40 44 

Muutos   -3 0 12 -8 24 -9 4 4 
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yhteydessä osallistujat pääsivät kokeilemaan muutaman väylänkin kiertämistä kentällä kokeneemman 
pelaajan johdolla. Kaiken kaikkiaan kesän aikana tutustujia oli 40.   
Seuran omat vapaaehtoiset aktiivipelaajat toimivat ryhmien opettajina ja kouluttajina.  
 
 
3.3. Toimikuntien toiminta 
 
Toimikuntien puheenjohtajat kaudella 2020 olivat: 
 

− Kilpailutoimikunta Kari Lappalainen 
− Junioritoimikunta ei ollut puheenjohtajaa 
− Naistoimikunta  Anni Laitinen 
− Senioritoimikunta Jouko Erkkilä / 6.6 alkaen Veijo Laitinen 

− Kenttätoimikunta Jukka Kalkasmaa  
 
 

3.3.1. Kilpailu- ja tasoitustoimikunta  
 

Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan kokoonpano: 
 
Kari Lappalainen, puheenjohtaja 
Timo Holttinen 
Jouni Peltonen 
Jukka Kalkasmaa 
Jouko Erkkilä 
Anni Laitinen 
Ville Häkkinen 
 
COVID-19 vaikutteinen ja siten poikkeuksellinen kausi saatiin kilpailutoiminnan osalta käyntiin ke-
säkuussa. Tästä huolimatta kilpailutoiminta oli kaudella 2020 aktiivista ja monipuolista. Keväällä 
kilpailukalenteria muokattiin tarpeen mukaan ja osa suunnitelluista kilpailuista oli siirrettävä tai pe-
ruttava. Aikaisempien vuosien tapaan jäsenistölle pyrittiin tarjoamaan vaihtelevasti erilaisia kilpailu-
muotoja ja varsinkin pelaajien suosimia parikilpailuja oli tarjolla runsaasti, kuitenkaan unohtamatta 
yksilökilpailuja. Kilpailustartteja kertyi yhteensä 766 kpl. Kilpailuita ja tapahtumia järjestettiin yh-
teensä 24 kpl, joista yksi open kisa oli suunnattu vain naisille ja kolme kilpailua oli suljettuja kisoja.  
 
Perinteinen Ladyjen kutsuhuuto sai vastineen, kun seniorimiehet järjestivät Miesten vastahuuto -
tapahtuman ja nyt miesten oli vuoro kutsua peliseuraa kisailemaan. PuulaGolfin oma Raider Cup 
Kangasniemen ja muun Suomen joukkueiden välillä jouduttiin vallitsevan koronatilanteen ja sen 
aiheuttamien aikatauluongelmien vuoksi perumaan. Samasta syystä perinteinen Puula-Hartola 
seuraottelu jätettiin pelaamatta, joka olisi tänä vuonna ollut PuulaGolfissa. Seuraottelu Anola Golfin 
kanssa saatiin kuitenkin järjestettyä, 16.7. Pieksämäellä ja 6.8. Kangasniemellä. PuulaGolf oli vah-
vempi molemmilla kentillä ja voitti kiertopalkinnon tänä vuonna. 
 
Jussi Savolainen paransi tänä vuonna kenttäennätyksiä punaiselta, siniseltä ja keltaiselta tiiltä.  
Kenttäennätykset syntyivät seuraavissa kisoissa: 
− Puulan Pätkä, 28.6., punainen tii, tulos 68 lyöntiä, 
− Osakas Closed, 4.7., keltainen tii, tulos 71 lyöntiä, 
− Sininen hetki, 31.7., sininen tii, tulos 72 lyöntiä. 

 
Edellisvuosien tapaan mestaruuskisat yleisten sarjojen ja senioreiden osalta oli yhdistetty samaan 
kisaviikonloppuun. Lauantain tulosten perusteella jaettiin senioreiden palkinnot tasoituksellisessa 
lyöntipelissä. Sunnuntaina pelattiin lyöntipeliä ilman tasoituksia. Juha Pälve onnistui tekemään toi-
sena kisapäivänä hole in onen väylällä 8. Tänä vuonna senioreissa pelattiin vain sarjat M50 ja 
N50. Seuran mestareiksi sarjoittain pelasivat: 
− Miehet lyöntipeli Akseli Alisalo 
− Naiset lyöntipeli Anni Laitinen 
− Seniori M50 Veijo Laitinen 
− Seniori N50 Taina Vuojolahti 
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Seuraa ovat edustaneet yleisessä sarjassa Akseli Alisalo ja Joonas Innanen sekä Golfliiton kilpai-
luissa seniorit (lisätiedot senioreiden toimintakertomuksessa). 
 
 
3.3.2. Junioritoimikunta 
 
Junioritoimikunnan kokoonpano: 
 
Jouni Peltonen, erosi toimikunnasta syyskuussa 2020 
Harri Oinasmaa 
 
Aloitimme kauden 2020 suunnittelun keväällä sähköpostien välityksellä. Harjoitusten suunnittelusta 
vastasi pääasiassa kulloinkin vuorossa ollut harjoitusten vetäjä.  Varsinaisia toimikunnan kokouk-
sia emme pitäneet kauden 2020 aikana. Harjoitusten vetovastuu oli Jouni Iikkasella. Harjoitusten 
tavoitteena oli ohjata pelaajia pikkuhiljaa kentälle pelaamaan ja madaltaa kynnystä pelaamisen 
aloittamiselle. Tavoitteena oli myös saada yksi junioripelioikeus myytyä. 
Harjoitukset aloitettiin keskiviikkona 13.5. Harjoituksia pidettiin heinäkuussa 4 kertaa.  Harjoitusten 
kesto oli 1-1,5h / kerta. Harjoitukset pidettiin pääsääntöisesti lauantaisin. Viimeiset harjoitukset pi-
dettiin lauantaina 1.8. Harjoituskertoja oli kesän aikana 6.  
Junioreiden innostuneisuus ja aktiivisuus harjoituksissa oli hyvää. Kävijöitä oli hieman vähemmän 
kuin aikaisempina vuosina.    

 

3.3.3.  Naistoimikunta  
 

Naistoimikunnan kokoonpano: 
 
Anni Laitinen, puheenjohtaja 
Tuija Hälvä-Torday 
Kirsti Jäämaa 
Veera Manninen 
 
Naistoimikunnan tavoitteena oli houkutella ja innostaa sekä uusia että jo aiemmin golfia pelanneita 
naisia mukaan mukavan harrastuksen pariin, rohkaista naisia pelaamaan enemmän, kehittämään 
omia pelitaitojaan ja osallistumaan kilpailuihin ja erilaisiin seuran järjestämiin tapahtumiin. Naistoi-
mikunta suunnitteli toimintaansa lähinnä sähköpostikeskustelun ja muiden viestintäpalvelujen 
avulla. Naistoimikunnan jäsenet asuvat eri puolella Suomea, joten yhteydenpito sähköisten viestin-
tävälineiden välityksellä oli toimivaa.  
 
Vuoden 2020 tapahtumat  
 
Anni Laitinen jatkoi ladykapteenin tehtäviä vuonna 2020. Tammikuussa järjestettävä ladykaptee-
nien kokous laajeni kuluneena toimintavuonna koskemaan ladykapteenien lisäksi seuratoimijoita. 
Tammikuun kokouksessa seuraamme edusti Taina Vuojolahti. 
 
Korona myöhästytti naistoimikunnankin alkuperäisiä suunnitelmia ja ensimmäiset golfopetukset 
naisille järjestettiin kesäkuussa Jouni Peltosen ohjaamana. Edellisen kesän tavoin naisten molem-
mat preppauskurssit olivat suosittuja. Preppauskurssin yhteydessä järjestettiin myös sääntöker-
tausta. Ladyjen toiveesta heinäkuussa järjestettiin kolmena iltana pelinomaiset harjoitukset (4 la-
dya / ilta). Pelinomaisissa harjoituksissa kierrettiin kolme väylää, jonka aikana pohdittiin pelillisiä 
ratkaisuja, kuinka toimia esimerkiksi pallon joutuessa haastaviin paikkoihin ja kerrattiin sääntöjä. 
Naisten kutsuhuutoa vietimme sunnuntaina 7.6.2020. Kilpailumuotona oli foursome. Lady kutsui 
pelikaverin pelaamaan yhdeksän reiän kierroksen, jonka jälkeen oli yhteinen ruokahetki ennen pal-
kintojen jakoa. Mukana oli 8 paria. 
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Yhdeksännen kerran järjestetty Puulan Optiikka ladies- open järjestettiin lauantaina 18.7.2020 ilta-
päiväkilpailuna. Kilpailuun osallistui yhteensä 22 pelaajaa. PuulaGolf:n naisten lisäksi kilpailussa 
oli kisailijoita monesta muusta seurasta (ErG, HaGK, MG, ReG, StLG ja TarinaGolf). Iltapäivän ai-
kana kisailijat saivat nauttia myös kesäisistä sävelistä Vaimosniemi-Reinikkalan kyläyhdistyksen 
musisoidessa klubilla. 
 
Ladyjen toiveesta heinä-syyskuun aikana järjestettiin Naisten reikämittelöt. Reikämittelöissä ku-
kaan ei tipahtanut kesken mittelöiden kisasta, vaan kaikki pelasivat kaikkia vastaan reikäpeliä. Mit-
telöihin osallistui kahdeksan ladya. Naistoimikunta palkitsi ysi open- kilpailuun osallistuneista nai-
sista kesän menestyksekkäimmän ladyn pb-tuloksen perusteella. 
 
Naistoimikunta oli mukana myös osakaskisan yhteydessä pidettävässä klubi-illan järjestelyissä la 
4.7.2020 sekä oli toteuttamassa seuran sokkomatkaa ke 22.7.2020 Eerikkalaan ja Joroisten Karta-
noGolf:iin heinäkuussa 2020. Pikkujoulukilpailussa la 26.9. naistoimikunta ilahdutti pelaajia tarjoa-
malla glögiä ja piparkakkuja.  
 
Kaudella 2020 jatkui valtakunnallisesti LadyGolf:n haasteet “Kierrä 20” ja “Pelaa 100”. Näiden val-
takunnallisten haasteiden lisäksi PuulaGolf:n naisille toteutettiin kesän aikana kolme omaa haas-
tetta: alkukesällä vähiten putteja- haaste, keskikesällä kamalin/huikein kierros ja loppusyksyn 
haaste “kunhan vain pelasin PuulaGolf:ssa”. Osallistuneiden kesken arvottiin palkintoja.  
 
Naistoimikunta huolehti kentän valvonnasta sovittujen aikataulujen mukaisesti kesän 2020 aikana. 
Ladyt osallistuivat kentällä järjestettyihin käpyjen keräystalkoisiin ja somistivat naisten pukuhuone-
tiloja viihtyisämmäksi. 
 
 
3.3.4. Senioritoimikunta 
 
Senioritoimikunnan kokoonpano: 
 
Jouko Erkkilä, puheenjohtaja. 6.6.2020 alkaen Veijo Laitinen 
Taina Vuojolahti 
Keijo Alisalo 
Olli Tiainen 
 
Senioritoimikunnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä PuulaGolf ry:ssä aktivoimalla jäsenkuntaa 
järjestämällä erilaisia tapahtumia. Vaikka golfyhteisössä seniorin määritelmät perustuvat ikään, ei 
senioritoimikunnan toiminta-ajatukseen kuulu yksinomaan ko. jäsenkunnan aktivointi ja etujen 
valvonta. Senioritoimikunta toimii yhteistyössä muiden Puulagolf ry:n toimikuntien kanssa. Tiivein 
yhteistyö on perinteisesti tapahtunut kilpailutoimikunnan ja naistoimikunnan kanssa. Toiminnan 
suunnittelu on tapahtunut kuluneella kaudella lähinnä sähköisiä viestintävälineitä käyttäen johtuen 
mm. välimatkoista.  
 
Senioritoimikunnan toiminta 2020 

 

Veijo Laitinen otti vastaan ”viestikapulan” senioritoiminnan koordinoinnista ry:n vuosikokouksen 
jälkeen. Mennyt kevät ja alkukesä elettiin poikkeuksellisessa tilanteessa ja tapahtumat suurelta osin 
peruttiin kontaktien välttämiseksi. Covid-19 tilanteen helpottaessa kesälomien alettua seniorit osana 
muuta golfyhteisöä aktivoituivat, kun jo kalenterissa olevia tapahtumia mm. kilpailuja alettiin järjestää. 
 
Naisten kutsuhuudon (7.6.2020) jälkeen senioritoimikunta vastasi haasteeseen ja toteutti tapahtuman 
(10.7.2020). Tapahtumalle sopivasti annettiin nimeksi Miesten vastahuuto. Kilpailutapahtuma oli 
parikilpailu sovelletuilla säännöillä leikkimielisyyden ja yllätyksellisyyden varmistamiseksi. Koska 
kyseessä oli kuitenkin kilpailu, saatiin voittajaparikin ratkaistua. Palkintoina onnistuneille jaettiin mm. 
saunavihtoja eri puulajeista sidottuina. 
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Vuoden 2020 on todettu olleen hyvin poikkeuksellinen, suuri osa tapahtumia peruttiin ja uusia ei 
rohjettu järjestää alkukaudesta. Tähän tilanteeseen haluttiin piristystä ja senioritoimikunta oli hyvin 
aktiivisesti mukana uuden kilpailun ”Sininen hetki” (31.7.2020) järjestelyissä. Kilpailuun saatiin täysi 
osallistujamäärä ja palaute kisasta yhteisöllisyyden parantamiseksi oli rohkaisevaa. 
 
Seniorit järjestivät yhden yhteisen pelaajamatkan tällä kertaa Laukaan PeurunkaGolfiin 12.9.2020. 
Seniori-ikäiset suorittivat omilla vastuuvuoroviikoillaan valvontaa PuulaGolfin kentällä sekä 
osallistuivat aktiivisesti erilaisiin talkoisiin ja tapahtumiin. 
 
Yhteistyö- ja pelitapahtumat muiden seurojen kanssa 

 

PuulaGolf seniorit olivat mukana seuraavissa kilpailuissa: 

• 2.7.2020 SSS Tour- kesäkisa KartanoGolfissa. Mukana olivat Taina Vuojolahti ja Veijo 
Laitinen. 

• 11.8.2020 Etelä-Savon Eläkeliiton mestaruuskilpailut PuulaGolfin kentällä. Mukana oli runsas 
edustus seuramme jäseniä. 

• 17.8.2020 Seniorien seuraottelu MG-JG- Puulagolf MikkeliGolfin kentällä. Mukana olivat Taina 
Vuojolahti ja Merja Alisalo. 

 
Kausi oli poikkeuksellinen. Kisoja ei juurikaan järjestetty ja korvaaviin, harvoihin tapahtumiin, kutsut 
kisoihin tulivat myöhään, mikä vaikeutti niihin osallistumista. Osallistuminen ei eri syitten takia ollut 
määrällisesti aikaisempien vuosien tasolla. 

 
Kilpailut ja menestys 
 
PuulaGolf Seniori-ikäisten Mestaruuskisa pelattiin 15.8.2020 

 
                   N 50 LP HCP 
                  1. Vuojolahti Taina 71  
                  2. Siven Tuija  72 
                  3. Alisalo Merja  72 
 

M 50 LP HCP  
1. Laitinen Veijo 68 
2. Pälve Juha  71 
3. Laitinen Juha 73 

 
Seniorit PuulaGolf ry:ssä 
 
Seniori-ikäiset golffarit ovat aktiivinen ryhmä miehiä ja naisia. Osallistuminen tapahtumiin oli erittäin 
aktiivista ja pelaaminen kotikentällämme lähes päivittäistä suuren osaa kautta. Suurimmat yksittäiset 
kierrosmäärät on ”leimattu” joukkoomme kuuluville. 

 
 

3.3.5. Kenttätoimikunta  
 

Kenttätoimikunnan kokoonpano: 
 
Jukka Kalkasmaa, puheenjohtaja 
Harri Junni, kenttämestari PuulaGolf Oy 
Sari Ravander, toiminnanjohtaja, PuulaGolf Oy  
Juha Kemppi, jäsen 
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Kenttätoimikunta on kuluvan vuoden aikana tarkastellut kentän tilaa. Toimikunta on ehdottanut 
PuulaGolf Oy:lle toimenpiteitä kentän toiminnallisuuden parantamiseksi. Toimikunta on ehdottanut, 
että väylän 5 griinin eteläpuolelta poistetaan puita valon lisäämiseksi griinillä ja sen edistämiseksi, 
että lumi sulaa kentällä aiemmin. Puut merkittiin katselmuksessa. Toimikunta on myös ehdottanut 
PuulaGolf Oy:n hallitukselle kuivatusjärjestelmän parannustoimenpiteitä. Toimenpiteenä on ehdo-
tettu kosteana pysyviin paikkoihin salaojien rakentamista seuraavan pelikauden päättyessä osittain 
omana työnä. 
 
 

3.4. Opetus- ja kurssitoiminta 
 

Seuran golf-opettajana toimi kaudella 2020 Jouni Peltonen. Seura tarjosi jäsenilleen maksuttomia har-
joituksia golfopettajan johdolla sekä talviharjoittelumahdollisuuden Kangasniemellä Tehomet Areenan 
juoksusuoralla. Sisäharjoittelu oli käytettävissä tammikuulta alusta alkaen lauantaisin kaksi tuntia ker-
rallaan. Koronasta johtuen maaliskuun puolessa välissä Tehomet Areena kuitenkin suljettiin ja koko 
loppukevään harjoitukset jouduttiin perumaan. Jouni Peltonen veti kerran kuussa talviharjoitukset en-
nen hallin sulkua. Toukokuussa ei Covid-19 pandemiasta johtuen ollut mahdollista järjestää opetuksia 
ja kursseja lainkaan.  
 
Kesäkaudella maksuttomat, kaikille tarkoitetut, golfopettajan opetustunnit pidettiin n. kerran kuussa, ja 
niihin osallistuttiin aktiivisesti. Golfopettaja veti kaudella 2020 useita erilaisia opetusryhmiä; tuoreille 
golfareille oli omat harjoitukset, naisille järjestettiin preppausta ja perusopetusta, erikseen oli nimen-
omaan lähipeliin tarkoitettu kolmen illan opetus ja tietysti myös junnuille Jouni Iikkanen veti ihan omat 
harjoitukset.    
 
Green Cardien myöntäminen toteutettiin yhteistyössä golfopettajan ja kenttäyhtiön kanssa. Green 
Card -kurssit järjestettiin edelleen yksipäiväisinä, mikä helpotti osallistumista ja myös kevensi kurssin 
hintaa. Uusia Green Cardeja suoritettiin v. 2020 yhteensä 26 kpl, joista 13 oli juniori-ikäisiä eli alle 21-
vuotiaita. Suorituksia tehtiin edelleen paljon myös pelkällä näyttökokeella, yksityisopetusta hyväksi-
käyttäen. Suorituksia vastaanotti golfopettaja. 
 
3.5. Muu toiminta 
 
Jäsenhankintaa ja markkinointia jouduimme poikkeuksellisesti vuonna 2020 tekemään vain kotisivu-
jen, mainosten ja Facebookin avulla. Normaalit osallistumiset messuille ja tapahtumiin sekä esittelyt 
eri tilaisuuksissa peruttiin koronan takia.  
Viestinnän suhteen yhteistyö Kangasniemen Kunnallislehden kanssa oli toimivaa. Kaikki valmiiksi kir-
joitetut juttuaiheet kuvineen julkaistiin.  
 
Kaudella 2020 kentän valvonta hoidettiin yhteistyössä kenttäyhtiön kanssa. Kentän valvonta on erittäin 
tarpeellista ruuhka-aikoina juhannuksesta koulujen alkuun. Sesonkiaikaan on kärsitty jonkin verran hi-
taista kierroksista, mutta suurelta kritiikiltä on vältytty. 
 
3.6. Harjoitusviheriöhanke  
 
Kevään 2019 aikana PuulaGolf Ry haki Etelä- Savon ELY-keskukselta (Euroopan maaseudun kehittä-
misen maatalousrahasto) ja Leader-ryhmältä (Veej’jakaja ry) tukea yleishyödylliseen investointihank-
keseen, jonka tarkoituksena oli rakennuttaa uusi harjoitusviheriö kahvilan ja kolmosväylän viheriön vie-
reen. Uusi harjoitusviheriö kahvilan välittömässä läheisyydessä tuo lähipeliä harjoittelevat tutustujat 
keskelle golfyhteisöä, koska kahvila terasseineen on golfkentän toiminnan sydän. Uuden harjoitusvihe-
riön tavoitteena on tukea sekä tuoreita green cardin suorittaneita, että jo kauemmin harrastuksen pa-
rissa olleita golffareita harjoittelussa ja houkutella kenties uusiakin harrastusta kokeilemaan.  
Elokuussa 2019 saimme positiivisen päätöksen tuesta ja heti golfkauden päätyttyä rakentaminen aloi-
tettiin. Varsinainen rakentaminen saatiin valmiiksi jo syksyn aikana, mutta keväälle 2020 jäi vielä alu-
een tasoitusta, lannoitusta ja nurmikon istutusta. Kesän 2020 aikana viheriön nurmi kasvoi odotetusti, 
mutta käyttöönotto siirrettiin varmuuden vuoksi keväälle 2021, jotta nurmi kestäisi varmasti alueen ah-
keran käytön.   
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3.7. Defibrilaattori 
 
Talvella 2019-2020 PuulaGolf ry haki Veej’jakajan Koje-teemahankkeen kautta avustusta defibrilaatto-
rin hankintaan klubitalolle. Puulagolf ry halusi edesauttaa sekä oman seuransa jäsenistön että kaikkien 
muidenkin kentällä pelaavien golffareiden turvallisuutta ja terveyttä hankkimalla klubitalolle sydänisku-
rin. Veej’jakaja myönsi ry:lle tukea 75 % kojeen hankintahinnasta. 
Sydäniskuri AED7000 kaappeineen ja opastetauluineen asennettiin paikalleen PuulaGolfin klubitalolle 
huhtikuussa juuri ennen kauden alkua. Kaappi sijoitettiin sisätiloihin heti ulko-oven läheisyyteen näky-
välle paikalle. Opaste-seinäkyltit kiinnitettiin klubitalon molempiin päätyihin, jotta varmistetaan paras 
näkyvyys sekä kentälle, terassille että myös parkkialueelle.  

 
4. Talous  
 

Tilikauden tulos on 5 274 €, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena siihen nähden, että keväällä 
koko kauden toiminta oli hyvin epävarmoissa kantimissa Covid-19 pandemian ollessa päällä, ei vaan 
Suomessa, vaan koko maailmassa. Huhti-toukokuussa oli vielä epävarmaa, saadaanko kauden ai-
kana järjestettyä kilpailuja, tapahtumia, opetuksia, kursseja tai mitään yhdistyksen jäsenilleen järjestä-
mää normaalia toimintaa.   
PuulaGolf ry:n tulot koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista. Suurimmat pakolliset menot ovat Suomen 
Golfliiton jäsenmaksu ja NexGolf-jäsenrekisterin ohjelmistokustannus. Kenttäkorvaus PuulaGolf Oy:lle 
toteutettiin palkkaamalla yksi kausityöntekijä kentänhoitoon. Toimikunnille jaettiin varoja omien meno-
jen kattamista varten. 
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