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VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 

 
Aika: 2.4.2017 klo 12:00 
Paikka: Kunnantalon Johtokeskus  
 
 
1. Kokouksen avaus 

 
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 

 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valitseminen 

 
4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
5. Todetaan läsnäolijat 

 
6. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 
7. Vuoden 2016 toimintakertomuksen ja 2017 toimintasuunnitelman käsittely 

 
8. Vuoden 2016 tilinpäätös, talousarvio 2017 ja toiminnantarkastajan lausunto 

 
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja 

muille vastuuvelvollisille 
 

10. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus  
 

11. Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa kaudella 2017 
 

12. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 
 

13. Valitaan seuran puheenjohtaja  
 

14. Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet 
 

15. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
 

16. Valitaan seuran edustajat lajiin liittyvissä kokouksissa ja tapahtumissa 
 

17. Muut asiat 
 

18. Kokouksen päättäminen  
 

 
Jarmo Lehtimäki 
puheenjohtaja 





 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016  
PuulaGolf ry  
 

1. Yleistä  
 
1.1. Seuran tarkoitus  
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että  
mahdollisimman moni seuran jäsen pystyisi harrastamaan kunto-, kilpa- tai huippu urheilua  
edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Yhteishenkeä ja yhdessä tekemistä  
on yritetty lisätä.  
 
1.2. Tarkoituksen toteutus  
PuulaGolf ry on keskittänyt toimintansa painopisteeksi aktiivisen seura-, toimikunta ja  
kilpailutoiminnan kehittämisen. Peruskursseja toteutettiin neljä kappaletta  
golfopettajan toimesta. Seuran jäsenille tarjottiin ohjattua harjoittelua toimikauden  
aikana.  
 

2. Seuran hallinto  
 
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluvat kahdeksi  
toimintavuodeksi valitut jäsenet: Kari Lappalainen (kilpailutoimikunta), Jouko Erkkilä 
(varapuheenjohtaja / senioritoimikunta), Timo Holttinen (kilpailutoimikunta), Jukka Kalkasmaa 
(kenttätoimikunta), Jouni Peltonen (sihteeri / junioritoimikunta) ja varajäsenenä Anitta Vainio  
Toiminnanjohtajana toimi Mari Meriläinen.  
Johtokunnan kokouksiin on toimitusjohtajalla ja kapteenilla ollut osallistumisoikeus.  
Johtokunta kokoontui puheenjohtajan kutsusta viisi kertaa. Lisäksi oli sääntömääräinen 
vuosikokous.  
 

3. Jäsentoiminta  
 
Tammikuussa harjoittelu aloitettiin sisäharjoittelulla. Lauantai-iltapäiväsin  
juoksusuoralla oli kaksi lyöntimattoa, joilta lyötiin päädyssä olevaan verkkoon.  
Lisäksi käytössä oli kaksi chippikoria ja puttirenkaita. Harjoittelupaikkaa käytettiin  
enemmän pelikauden lähestyessä ja varsinkin opettaja Jouni Peltosen ollessa  
vetämässä harjoituksia talvella kerran kuukaudessa.  
Jäsenille järjestettiin myös kesällä maksuttomia golfopettajan Jukka Ollilaisen pitämiä 
seuraopetus tunteja, joita käytettiin aktiivisesti. Seuran golf-opettajana toimi Jouni Peltonen, 
Jukka Ollilainen ja Kalle Särkkä (juniorit).  
Jäsenhankintaa ja markkinointia PuulaGolf ry edisti osallistumalla Kangasniemen  
yrittäjien kaudenavaukseen rantatorilla ja lisäksi Kunnallislehdessä näkyi monista kilpailuista ja 
tapahtumista kuvia ja tuloksia.  
 

4. Jaostotoiminta  
 
Menneen kauden aikana junioritoimikuntaa veti Miika Karjalainen.  
Jouko Erkkilä pyöritti senioritoimintaa. Nais- ja kilpailutoimikunta toimivat kauden aikana 
edelleen aktiivisesti. Naistoimikunnan vetovastuussa oli Taina Vuojolahti ja kilpailutoimikunnan 
Kari Lappalainen. Kenttätoimikunnan vetäjänä toimi Jukka Kalkasmaa Jaostotoimintaan 
kohdennettiin talousarviossa varoja. Toimikuntien toiminnasta on erilliset liitteet.  
 

5. Talous  
 
PuulaGolf ry:n taloudellinen tulos koostuu pääasiassa jäsenmaksuista. Jäsenmäärä oli 525, 
jonka perusteella maksamme golfliitolle jäsenmaksut. Myös kenttämaksut kuuluvat pakollisiin 
menoihin. Toimikunnille jaettiin varoja omien menojen kattamista varten.  
Jäsenille tarjottiin seuran kustantama golf opettajan ohjaamia harjoituksia 8 kpl.  



Seura maksoi harjoittelutilan vuokran Tehomethallin juoksusuoralla.  
 

6. Kentän valvonta ja tuomarointi  
 
Menneellä kaudella kentän valvonta hoidettiin Oy:n ja Ry:n yhteistyöllä. Kentän valvonta 
osoittautui erittäin tarpeelliseksi, varsinkin heinäkuussa.  
Tuomaritoiminnasta vastasivat Miika Karjalainen, Kari Lappalainen, Mari Meriläinen,  
Juha Kemppi, Taina Vuojolahti, Jukka Kalkasmaa, Ilkka Raatikainen ja Timo Holttinen.  
 
PuulaGolf ry Johtokunta 



 

 

 

PuulaGolf ry 
TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
 
PuulaGolf ry on Suomen Golfliiton 23.2.2005 hyväksymä täysivaltainen jäsenseura ja noudattaa 
SGL:n yleissääntöjä. Seuran kotikenttänä toimii Kangasniemellä oleva PuulaGolf Oy:n omistama 
golfkenttä. 
 
Tavoite 

 
Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti golfpeliin liittyviä kilpailuja, koulutusta ja opetusta sekä 
illanvietto- ja muita tapahtumia jäsenistölleen.  Yhdistyksen jäsenten sosiaalisen kanssakäymisen 
mahdollisuuksia edistetään lisäksi ympärivuotisesti mm. koulutustoiminnan ja golfmatkojen avulla. 
PuulaGolf ry tarjoaa kaikkia ikäluokkia palvelevan harrastusmahdollisuuden ja aktiivisesti toimivan 
seurayhteisön kaikille kangasniemeläisille. 
 
Käytännön toimintaa ohjaavat johtokunnan lisäksi johtokunnan nimittämä toiminnanjohtaja ja toimi-
kunnat. Toimikunniksi vuodelle 2017 asetetaan 

- junioritoimikunta 
- naistoimikunta 
- senioritoimikunta 
- kilpailutoimikunta 
- kenttätoimikunta 

Johtokunta valitsee seuralle kapteenin ja ladykapteenin, joiden tehtävä on kehittää yhteisön hen-
keä ja edustaa seuraa yhteisissä tilaisuuksissa. 
 
Tavoitteen toteuttamiseksi seura tarjoaa jäsenilleen 

 Kilpailutoimintaa 

 Koulutustoimintaa 

 Tiedotus- ja suhdetoimintaa 

 Kuntoliikuntaa 

 Sosiaalista hyvinvointia aktiivisen yhteisön myötä 
 
Seuran tarkoituksena on 

 Kehittää entisestään aktiivista seuratoimintaa jäsenistölleen 

 Tehdä golfia tunnetuksi terveellisenä kuntoliikuntamuotona 

 Hankkia uusia jäseniä, painopisteenä erityisesti juniorit 

 Parantaa osaltaan Kangasniemen palvelutarjontaa ja kiinnostavuutta vapaa-ajanasukkaiden 
ja matkailijoiden kannalta 

 
Toimenpiteet tarkoituksen saavuttamiseksi 

 Huolehdimme kurssitoiminnasta ja yksityisohjauksesta yhteistyössä golfopettajan kanssa 

 Järjestämme seuraavia tapahtumia: 

• Järjestää golfopettajan ohjattua opetusta jäsenille (juniorit 1h/kk, aikuiset 1h/kk) 

• Lajiin tutustumismahdollisuuksien järjestäminen  

• Koululiikuntamahdollisuuden tarjoaminen 

• Jäsenten välinen viikkokisa ja reikäpeli kotikentällä 

• Seuran mestaruuskilpailut Suomen Golfliiton aikataulutuksen mukaan 

• Muu kilpailutoiminta erillisen kilpailukalenterin mukaan ja kilpailujen tuomaritehtävät 

• Potentiaalisten kilpaurheilijoiden tukeminen 

• Talviharjoittelumahdollisuuden tarjoaminen Tehomet Areenan juoksusuoralla 

 Koulutamme ohjaajia ja seuratuomareita, myös mahdollisuus edetä tuomaritoiminnassa 

 Järjestämme tarvittavan valvonnan kentälle 



 

 

 

 Osallistumme tarvittaessa talkooapuna kentän kunnossapitoon ja kehittämiseen 
 

Rahoitus 
Toimintaansa PuulaGolf ry rahoittaa 
- jäsenmaksutuotoilla 
- tapahtuma- ja kilpailutuotoilla 
- kunnan liikuntatoimen perusavustuksella 

 
Jäsenistölle suunnattu toiminta kaudella 2017 

 Talviharjoittelupaikka Tehomet Areenan juoksusuoralla lauantaisin klo 13.00 -15.00. Harjoit-
telu alkaa tammikuun alussa ja kestää maaliskuun loppuun. Kolme – neljä kertaa golfopet-
tajan ohjaamat harjoitukset.  

 Ohjatut golfopettajan harjoitukset kaikille jäsenille kevättalvella ja pelikaudella n. kerran 
kuussa 

 Eri toimikuntien järjestämä toiminta, esim. junioreiden harjoitukset kesäajalla 2/vko ja nais- 
ja senioritoimikunnan tapahtumat 

 Tarjoamme pelimatkamahdollisuutta jäsenille koti- tai ulkomaille, ennen oman kentän avaa-
mista 

 Osallistuminen Itä-Suomen golfseurojen yhteiseen Kaupunkiotteluun 
 
Koko Kangasniemi Golfaa -hanke kaudella 2017 uusien harrastajien hankkimiseksi 

 Koko Kangasniemi Golfaa -hanke avaa PuulaGolfin lähiliikuntapaikaksi kaikille kuntalaisille 

 golf sopii kaikenikäisille 
o se on hyvää terveysliikuntaa, joka tukee erityisesti Kangasniemen ikärakennetta 
o golf tarjoaa sosiaalisen ympäristön ja uusia kontakteja, sillä yksin ei tarvitse pelata 

koskaan, ellei halua 
o lajikulttuuriin kuuluu kohtelias käytös kanssapelaajia kohtaan, joten junioripelaajien 

kannalta se opettaa myös elämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja 

 tarjoamme jokaiselle kangasniemeläiselle (alle 12 -vuotiaat aikuisen seurassa) mahdollisuu-
den aloittaa golfin pelaaminen maksutta seuraavasti: 

o järjestämme 4 tunnin lyhytkurssin, jonka aikana opetellaan golfin pelitaitoja ja tär-
keimmät säännöt turvalliseen kentällä liikkumiseen ja pelaamiseen 

o lyhytkurssi antaa valmiudet aloittaa itsenäinen harjoittelu, sekä harjoitusalue rangella 
että kentällä pelaten 

o jokainen lyhytkurssin osallistuja saa mukaansa itseopiskelumateriaalia sekä Koko 
Kangasniemi Golfaa Green Cardin, joka oikeuttaa pelaamaan kentällä tietyin rajoit-
tein 

o KKG-golfari saa pelata kenttää par3-pituisena (normaalia lyhyempänä), yksinään 
väyliä 1-3 ja kokeneemman kummipelaajan kanssa myös väyliä 4-9 

o KKG-golfarin ajanvarausoikeus on ma-pe klo 14.30-16 ja 18 jälkeen, la-su klo 15 jäl-
keen, kun kentällä on rauhallisempaa harjoitella lajia 

o lainaamme pelaamiseen tarvittavat välineet 

 hanke toteutetaan seuran vapaaehtoisvoimin 
o golfopettaja kouluttaa ohjaajat (8-10 hlöä), jotka pitävät 4h lyhytkurssit tutustujille 
o kummipelaajat uusien pelaajien tueksi perehdytetään tehtävään huhtikuun aikana 
o vapaaehtoisia em. tehtäviin on ringissä kevättalven soittokierroksen myötä jo n. 80 

henkeä  

 hankkeen tavoitteena on saada 250 hlöä käymään lyhytkurssilla ja saada heistä jo tänä 
vuonna 70-80 uutta lajin harrastajaa ja jäsentä seuraan, joista 20-30 juniori-ikäisiä 

 
 

Kangasniemellä 5.3.2017 
PuulaGolf ry 
Johtokunta 



Junioritoimikunnan toimintakertomus 2016  

 

Aloitimme kauden 2016 suunnittelun ristiriitaisissa tunnelmissa, ilman valmentajaa. Valmentaja otettiin 

loppujen lopuksi Jyväskylästä ostopalveluna, mikä osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Harjoitusten vetäjänä 

toimi pääsääntöisesti Kalle Särkkä Jyväsgolfista. Muita vetäjiä oli Miika Karjalainen ja Harri Oinasmaa. 

Suunnittelun tavoitteena oli tuplata harjoitusmäärät ja painottaa harjoitusten laatua. Harjoitusrungon 

suunnitteli Jouni Peltonen. 

Harjoitukset aloitettiin keskiviikkona 25.5. Harjoituksia pidettiin keskimäärin kaksi kertaa viikossa 

heinäkuun loppuun asti.  Harjoitusten kesto oli 1,5h/kerta. Harjoitukset pidettiin pääsääntöisesti 

keskiviikkoisin ja lauantaisin.  Juhannuksena harjoituksia ei pidetty. Kesän aikana jouduimme perumaan 

kahdet harjoitukset valmentajan äkillisen poisjäännin seurauksena. Viimeiset harjoitukset pidettiin 

keskiviikkona 3.8 

Junioreiden innostuneisuus ja aktiivisuus harjoituksissa oli hyvää. Kävijöitä oli keskimäärin 6 lasta/harjoitus. 

Parhaimmillaan harjoituksissa oli 14 lasta, mutta kesän edetessä into hieman hiipui.  

 

Junioritoimikunnan puolesta 

Miika Karjalainen 



Junioritoimikunnan toimintasuunnitelma 2017  

 

Kauden 2017 tavoitteena on lisätä junioreiden määrää harjoituksissa ja vakinaistaa kävijöitä. Lisäksi 

tavoitteena siirtää junioreita harjoitusalueelta kentälle pelaamaan ja tätä kautta paremmin lajin pariin ja 

myös kilpailutoimintaan. Järjestämme junioreille harjoitusten lisäksi erillisiä pelipäiviä, jonne tarvitsemme 

seuran jäsenistöä junioreille peliseuraksi. Kesän 2017 aikana pidämme yhden koko perheen ”avoimet ovet” 

tapahtuman. 

Harjoitusten määrät pysyvät ennallaan kaudelle 2017. Kilpailuja järjestämme 1-2kpl kaudessa.  

Suoritamme kentän valvontatehtäviä yhdessä muiden toimikuntien kanssa.  

Junioritoimikunnan puolesta 

Miika Karjalainen 
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  24.11.2017 

 

PuulaGolf ry 
Kenttätoimikunta 
Syvälahdentie 23 
51200 Kangasniemi      
 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2016 

 
 

1 Kenttätoimikunnan kokoonpano 
 
Jukka Kalkasmaa (puheenjohtaja) puh. 050 526 3131 
Harri Junni (PuulaGolf Oy, kenttämestari), puh. 040 563 7085 
Mari Soisalo (PuulaGolf Oy, tj), puh. 040 731 7625 
Juha Kemppi (PuulaGolf Oy, pj), puh. 040 730 3621 . 

 
2 Kokoontumiset 

 
Kenttätoimikunta kokoontui kahdesti vuoden 2016 aikana. Toisen kokoontumisen 
aiheena oli kenttäkatselmus 3.5, jonka piti Arto Teittinen. Kenttäkatselmuksen 
seurauksena muutettiin paikallissääntöjä sekä tehtiin kentälle muutamia 
korjauksia. Paikallissääntöihin liittyvät muutokset päätettiin erillisessä 
kokouksessa. Kenttää koskevia ehdotuksia käsiteltiin sähköpostikirjeenvaihtona. 
 

3 Kenttäkatselmus 
 

Vuonna 2016 Arto Teittinen piti kenttäkatselmuksen 3.5, josta toimitettiin 
kirjallinen raportti. 
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  24.11.2017 

 

PuulaGolf ry 
Kenttätoimikunta 
Syvälahdentie 23 
51200 Kangasniemi      
 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

 
 

1 Kenttätoimikunnan kokoonpano ja toiminnan tarkoitus 
 
Kenttätoimikunnan kokoonpano ja puheenjohtaja päätetään yhdistyksen 
kevätkokouksessa sekä toimikunnan järjestäymisen yhteydessä.  
 
Kenttätoimikunna tehtävänä on osaltaan huolehtia kentän hyvästä 
pelattavuudesta ja kunnosta. Kenttätoimikunta osaltaan edistää seuran 
yhteisöllisyyttä. 

 
2 Kokoontumiset 

 
Kenttätoimikunta kokoontuu tarvittaessa vuoden 2017 aikana. Kenttätoimikunta 
käsittelee jäsenistöltä ja pelaajilta tulleita aloitteita kenttää koskien sekä päättää 
toimenpiteistä toiminvaltansa ja budjettinsa puitteissa. 
 

3 Kenttäkatselmus 
 

Vuonna 2017 kenttäkatselmusta ei liiton kanssa järjestetä.  
 
 

4 Tapahtumat 
 

Suunnitelmissa on järjestää kauden aikana kevät- ja syystalkoot yhteisöllisyyden 
lisäämiseksi. Talkoot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä muiden 
toimikuntien kanssa. Talkoisiin järjestetään tarjoilu ja tämä edellyttää 
toimikunnalle budjettia. 
 

5 Muu toiminta 
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  02.10.2016 
PuulaGolf ry 
Naistoimikunta 
Syvälahdentie 23 
51200 Kangasniemi 
 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2016 
 

1 Naistoimikunnan kokoonpano ja toiminnan tarkoitus 
 
Taina Vuojolahti, puheenjohtaja 
Aila Kemppi 
Merja Alisalo 
 
Naistoimikunnan tarkoituksena on rohkaista ja kannustaa naisia pelaamaan 
enemmän, kehittämään omia pelitaitojaan ja osallistumaan kilpailuihin. 
Toiminnassamme keskeistä on iloinen, sosiaalinen yhdessäolo golftapahtumissa 
ja kilpailuissa. 
Lisäksi naistoimikunta osallistuu sovitusti seuran toimintaan ja yhteisiin 
tapahtumiin ja järjestää omia kilpailuja ja tapahtumia. 
 

 
2 Kokoontumiset 

 
Naistoimikunta kokoontui kaudella 2016 virallisesti yhden kerran. Sen lisäksi  
pidimme yhteyttä epävirallisesti tarpeen tullen esim. tapahtumien edellä. 
 

 
3 Yhteistyö muiden seurojen kanssa 

 
3.1 Naisten Rundi 

 
Naisten rundissa mukana olivat edelleen Jyväs-Golf, Laukaan Peurunkagolf, 
Muuramen golfseura, Revontuli Golf ja PuulaGolf. Pelipäiviä oli kesän aikana 1 
kunkin seuran kotikentällä ja pelimuotona oli pistebogey. Kisassa laskettiin 
yhteen kunkin seuran 3 parasta yksilötulosta. Seurojen naiset osallistuivat 
aktiivisesti kisoihin.  
 
Järjestävänä seurana oli tänä vuonna Laukaan Peurunkagolf. PuulaGolfin kisa 
pelattiin 10.6. PuulaG:n kisoissa osallistujia oli 26, joka oli 8 enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Oman seuran jäseniä oli 6. 
Tänä vuonna hävisimme Naisten Rudin joukkuekisan JyväsGolfin voittaessa. 
Lopputulokset ovat seuraavat: 
 

1.JG   459 pistettä 
2.LPG   458 
3.REG   433 
4.MGS  328 
5.PUULA  249 
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3.2 Lady Golf Tour South Savo 
 
Kesällä 2016 pelattiin toisen kerran Lady Golf Tour South Savo. Touriin 
osallistuivat PuulaG.n lisäksi Mikkelin Golf, Kartano Golf ja Golf Porrassalmi. 
Kisa on yksilökisa, jossa voitto ratkaistaan laskemalla yhteen kunkin pelaajan 
kolmen parhaan kisatuloksen bogipisteet. Puulagolfilaisten osallistuminen muihin 
kuin omaan osakilpailuun oli lähes olematon. 
 
PuulaGolfin osakisa pelattiin yhdessä Puulan Optiikka Ladies kisan kanssa 20.8. 
Osallistujia oli 15, joista 7 oli oman seuran jäseniä. Muiden seurojen 
mestaruuskisoja sattui samaan aikaan. 
 
3.2 Muu yhteistyö 

 

Kesällä 2016 seurojen välistä muuta yhteistyötä ei ollut naisten välillä. 

 
4 Tapahtumat 

 
4.1 Naisten sunnuntai 12.6. 
 

Tänä vuonna Naisten päivän teemana oli ’Tuo kaveri mukaan’ eli halusimme 

tutustuttaa lajiin naisia, joilla ei vielä ole paljoa tai ei ollenkaan kokemusta 

golfista. Naistoimikunnan opastettaviksi saimme kuusi asiasta kiinnostunutta 

naista. 

 

Aluksi puttailimme harjoitusgreenillä ja kokeilimme pallon lyömista matoilta 

rangealueella. Ruokailun jälkeen pelasimme 9-reikää par kolmosena eli mustilta 

paaluilta. Päivän aikana naistoimikunnan jäsenet kertoivat pelistä, etiketistä, 

välineistä ja muista gofiin liittyvistä asioista. 

 

Naistoimikunat maksoi budjetistaan pelin, poletit ja ruuan joten päivä oli ilmainen 

osallistujille. 
 
 

4.2 Late Night With Ladies 
 

Jo perinteeksi tullut Late Night with Ladies pelattiin heinäkuun alussa 1.7. Tällä 
kertaa naistoimikunta kutsui yhtä monta miestä kuin oli ilmoittautuneita naisia. 
Parit arvottiin ennen lähtöä. 
Osallistujia oli 11 paria.  
Pelin päätteeksi syötiin salaattia ja patonkia grillattujen makkaroiden kanssa. 

 
4.3 Ladies Open 

 
Viidennen kerran järjestetty pelkästään naisille suunnattu avoin kilpailu, Puulan 
Optiikka Ladies Open, pelattiin 20.8. yhdessä Lady Tour South Savo osakilpailun 
kanssa. Osallistujia oli 15, joista 7 oli oman seuran jäseniä. 
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4.4 Peli-illat 

 
Naisten peli-illat toteutettiin viikoittain perjantaisin kuten edellisinäkin vuosina. 
Osallistujamäärä oli vähäinen josko ketään monina perjantai-iltoina. Kesän 
aikana oli 4 kertaa naisille tarkoitettu  golfopettaja Jukka Ollilaisen pitämä 
opetustunti ennen pelikierrosta. 
 

 
4.5 Kauden päättäjäiset 
 
Kauden päättäjäiset pidettiin pienimuotoisesti pelikierroksen ja pullakahvien 
merkeissä klubilla lauantaina 1.10. Ilmoittautuneita oli 2. Naistoimikunnasta 
paikalla oli Aila Kemppi. 
 

5 Muu toiminta 
 
Naistoimikunta osallistui kentän valvontaan vuorolistan mukaisesti. 
 
Tapahtumista ja muista naispelaajia koskevista asioista on tiedotettu kahvion 
ilmoitustaululla, PuulaGolfin nettisivuilla, Kunnallislehden seurapalstalla ja 
lähettämällä sähköpostia postituslistalle mukaan ilmoittautuneille.  
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PuulaGolf ry 
Naistoimikunta 
Syvälahdentie 23 
51200 Kangasniemi      
 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

 

1 Naistoimikunnan kokoonpano ja toiminnan tarkoitus 
 
Naistoimikunnan kokoonpano ja puheenjohtaja sovitaan talven 2017 aikana. 
Nykyinen kokoonpano on Taina Vuojolahti (puheenjohtaja), Aila Kemppi ja Merja 
Alisalo.  

 
Naistoimikunna tavoitteena on ylläpitää ja edistää naisjäsenistön hyviä pelitaitoja, 
hyvää golfkulttuuria sekä lajin tuntemusta aktiivisesti ja innostavasti, osallistuen 
myös seuran muuhun toimintaan. Tavoitteena on myös saada aktivoitua uusia 
pelaajia sekä osallistumaan toimintaan että jatkamaan golfharrastusta green card 
-kurssin jälkeen. 

 
2 Kokoontumiset 

 
Naistoimikunta kokoontuu kaudella 2017 entiseen tapaan, aloittaen kokoukset 
kevättalvella. Lady kapteeni  osallistuu Suomen Golfliiton kapteeni- ja 
naistoiminnan tapahtumiin harkinnan mukaan. 
 

3 Yhteistyö muiden seurojen kanssa 
 

3.1 Naisten Rundi 
 
Aikaisempina vuosina Naisten Rundiin on osallituttu aktiivisesti mutta viime 
vuonna osallistuminen väheni PuulaGolfin tapaan myös muissa seuroissa. 
Rundilla on ollut hyvä maine ja jo aika pitkä perinne. Nyt on kuitenkin ehdotettu, 
ettei Rundia jatketa nykymuodossa. Alunperin ideana oli, että naiset pääsevät 
edullisesti kiertämään ja tutustumaan eri seuroihin, uusiin ladyihin ja 
kilpailemaan. Nyt kuitenkin osallistujamäärät ovat pinentyneet ja maksut 
nousseet.  
Muuramelaiset ovat esittännet alustavan ajatuksen, että kesäisin olisi esimerkiksi 
kaksi isompaa kilpailua eri kentillä, joista toinen kesäkuussa ja toinen 
heinäkuussa, joihin sitten osallistuttaisiin tarmolla.  
Järjestävänä seurana on 2017 Jyväs-Golf. Tämä varmistuu keväällä 2017 
samalla kun päätetään rundin jatkosta. 
 
3.2 Lady Tour South Savo 
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  02.10.2016 

Lady Tour South Savoon osallistuvat PuulaG:n lisäksi Mikkelin Golf, Kartano Golf 
ja Golf Porrassalmi. Seurojen naistoimikuntien puheenjohtajat kokoontuvat talven 
aikana suunnittelemaan kesän 2017 tourin.  
On ehdotettu, että tour lopetettaisiin nykyisessä muodossa, koska PuulaGolfin ja 
Kartanogolgin osallituminen ei ole ollut aktiivista. 
 

3.3 Muuta 
 
Yhteistyötä pyritään ylläpitämään lähialueen seurojen kanssa järjestämällä ei-
kilpailullisia pelireissuja naapurikentille. 
 

4 Tapahtumat 
 

Suunnitelmissa on järjestää kauden aikana ainakin SGL Naisten Sunnuntai ja 
Naiset kutsuvat miehiä -parikilpailu (joko Late Night With Ladies tai Early Bird).  
 

5 Muu toiminta 
 

Naistoimikunta osallistuu kentän valvontaan ja mahdollisuuksien mukaan kentällä 
järjestettäviin talkoisiin. Yhteistyötä muiden toimikuntien kanssa edistetään 
aktiivisesti.  



 

PuulaGolf ry   Senioritoimikunta                                                               

Toimintakertomus Kausi 2016 

 

1. Senioritoimikunnan kokoonpano, tavoitteet – ja toiminnan tarkoitus 

1.1. Senioritoimikunnan jäsenet toimintakaudella olivat:                  

- Jouko Erkkilä (puheenjohtaja)                                          - Veikko Laitinen (sihteeri)                                            

- Liisa Issakainen                   - Rauno Haapanen                                                                                                            

- Pekka Laitinen                                                  - Antti Niinikoski            

Toimikuntaan tulivat uusina jäseninä Arvo Hämäläinen ja Jouko Erkkilä.                                                                                       

1.2. Senioritoimikunnan  asettamia tavoitteita toteutettiin eri yhteyksissä                                           

- Esitellään seurana ja seuran jäseninä eri yhteyksissä golfharrastusta yhtenä hyvänä       

liikuntamuotona, joka sopii erittäin hyvin myös seniori-ikäisille                                                                                                                                                     

- Kannustetaan ja opastetaan (esim. yhteisillä pelikierroksilla ) aloittelijoita lajin pariin                                  

- Ylläpidetään ja edistetään seniorien pelitaitoja; - osallistutaan aktiivisesti harjoituksiin, 

normaaleihin pelikierroksiin ja kilpailuihin                                                                                                                   

- Edistetään sekä ryhmänä että yksilöinä omalla esimerkillä ja käyttäytymisellä hyvää 

yhteishenkeä ja golfkulttuuria omassa seurassa                                                                               

--- Päätarkoitus on se, että golfharrastus on mukavaa pelaamista ja yhdessäoloa  

1.3. Kokoukset, kokoontumiset ja yhteydenpito hoidettiin seuraavasti                                            

Toimikunta piti kauden aikana 2 tapaamiskokousta,  joista ei tehty pöytäkirjaa /muistiota. 

Kauden toiminnasta ja kisajärjestelyistä sovittiin myös toimikunnan jäsenten ja muiden 

seniorien henkilökohtaisissa tapaamisissa, puhelinkeskusteluissa ja sähköpostitse.  

Toimikunnalla oli käytössä seuramme seniori-ikäisten sähköpostiosoitteita ja yhteystietoja, 

Toimikunnan omat sekä toimikunnalle tulleet kilpailukutsut ja tiedotteet sekä muu 

materiaali lähetettiin sähköpostilla suoraan myös jäsenille. 

 

2. Yhteistyö ja pelitapahtumat muiden seurojen kanssa sekä toteutumattomat tapahtumat 

2.1. PuulaGolf Seniorit  järjesti 20.7.2016 kentällään perinteisen, Jyväs Golf - Mikkeli Golf - 

PuulaGolf seuraottelun (joukkue- ja parikilpailu), jonka pelimuoto oli scramble.                                     

- Joukkuekisan voitti  PuulaGolf; - 5 parin yhteistulos pistebogeyssa oli 200 p. – Upea a!   

PuulaGolf senioreista kisassa oli mukana 6 paria, joista pari                                                                                                     

- Pekka Laitinen – Risto Valkonen ylsi hienosti parikilpailussa  – 2. sijalle.  –  42 pistettä                                                                                                   

Mikkeli Golf järjestää tämän kisan kesällä 2017.                                                                                                                                     



2.2. Keski-Savon Tour-kisoihin osallistui Puula Golfista 4-10  seniori-ikäistä pelaajaa / kisa.  

Kisoja pelattiin Anola Golfissa, Kartano Golfissa, Konnus Golfissa, PuulaGolfissa ja 

Rantasalmen Golfissa.                                                                                                      

PuulaGolfin parhaat pelaajat kisoittain;   * PuulaGolf – Reijo Hakonen (4.);                                                   

* Konnus Golf – Pekka Laitinen (5.);            * Rantasalmen Golf – Arvo Hämäläinen (6.);                                   

* Anola Golf – Pekka Laitinen (10.);             *Kartano Golf – Raimo Järvinen (16.);                                             

2.3. Eläkeliiton SM-golfkisoissa heinäkuussa 2016 Ahtärissä oli mukana 4 seuramme senioria.                        

- Antti Lindqvist sijoittui hienosti – 3. sijalle 65-v sarjassa. 

2.4. Suunniteltu seuramatka ja uusi viikkokisan tyylinen kisa eivät toteutuneet. 

 

3. PuulaGolf Seniori-ikäisten Mestaruuskisa pelattiin 10.7.2016 (18 väylän tasoituksellinen 

pistebogeykisa), jossa oli mukana 24 miespelaajaa  ja 4 naispelaajaa                                                                                             

N 50 tulokset ;      M 55 tulokset:                                   

- 1. - Tuija Siven 36 p    - 1. - Pekka Siven  40 p                                                                                             

- 2. - Merja Alisalo 32 p  - 2. - Seppo Silmonen 39 p + Paras scratch 85 lyöntiä       

- 3. - Taina Vuojolahti 30 p  - 3. - Arvo Hämäläinen)  36 p  

 

4. Seniorien Aluetourissa IV Alueen osakilpailut pelattiin seuraavilla kentillä:                                                                                                                                

- Kymen Golf 7.6.2016:  - HC Golf Saimaa 5.7.20016; - KeriGolf 9.8.2016  

Alue-Tourin kisojen yhteistuloksissa menestyivät jälleen kerran parhaiten seuraavat 

seuramme luotettavat tour-pelaajat;                                                                                                                                                                                                    

M 55: - 14. Juha Pälve (paras osakilpailu - 5. sija);   - 25. Arto Manninen (paras osakilpailu - 11. sija)                        

M 65: - 19. Antti Niinikoski (paras osakilpailu – 13. sija); - 31. Keijo Alisalo (paras osakilpailu – 14. sija) 

 

5. PuulaGolfin seniori-ikäiset pelaajat osallistuvat aktiivisesti ja menestyksekkäästi myös 

oman kentän avoimiin kisoihin, joissa palkintosijoille pääsivät seuraavat pelaajat:     

- Puulan Pätkä 15.5.2016 Pistebpgey HCP            Y: - 2. Jouko Erkkilä 43 p             

    - 3. Heimo Lehikoinen 41 p                      

                                                                   N: - 2. Paula Alahuhta 37 p                               

- RevonPuula Open 11.-12.6.2016 Lyöntipeli HCP              Y: - 1. Seppo Silmonen 146 (70+76)                                                                                                                                                                                       

- Hartwall Open 19.6.2016  Lyöntipeli  HCP             Y:  - 3. Juha Kemppi  - nettotulos  74  

   Lyöntipeli HCP             N: - 2. Taina Vuojolahti –nettotul. 80

     - 3. Tuija Siven – nettotulos 81 

- Juhannuskisa - 3 mailaa 24.6.2016 Pistebogey HCP           Y:  - 1. Timo Savolainen 20 p  



- Osakastapahtuma 2.7.2016 Best Ball parikilpailu         - 2. Juha Pälve- Tapani Toivakka 43 p

                                                                                                                                             

- Rautia Open 24.7.2016    Parikilpailu Scramble HCP           Y:  - 1. Juho Halinen- Jukka Kalkasmaa 63  

- Viking Open 31.7.2016    Lyöntipeli HCP                Y:      - 1. Jukka Kalkasmaa  69       

                                - 2.  Heimo Lehikoinen 71 

                                - 3. Keijo Alisalo 71                                                                      

                        N:     - 1. Merja Alisalo 69                                                  

- Puuhammas Open 7.8.2016           Pistebogey HCP               N:    - 1. Tuija Siven 33 p                                                                              

      - 2. Merja Alisalo 32 p    

                      M:    - 2. Antti Lindqvist 37 p  

      - 3. Arto Manninen 35 p      

- Seuran Mestaruuskisa 13.-14.8.2016 Lyöntipeli scratch  A-Sarja:  - 3. Seppo Silmonen (96+85) 181                                                                         

       Lyöntipeli scratch  N-Sarja:   -3. Taina Vuojolahti (110+99)209

          Lyöntipeli HCP        B-Sarja:  - 1. Timo Savolainen (80+71)151                                                                                     

                                  - 3. Raimo Järvinen  (80+73)153

                                        

- Seuran Reikäpelimestaruuskisa 27.-28.8.2016      Lyöntipeli HCP     - 1. Seppo Silmonen  

          - 2. Pekka Laitinen 

- Puulan Optiikka Ladies Open 20.8.2016 Pistebogey HCP   - 1. Paula Alahuhta 37 p  

                                   - 3. Merja Alisalo 33 p 

- Puulan Pitkä 4.9.2016     Lyöntipeli HCP  Y:  - 1. Kari Roitto 70 

                                N: - 2. Tuija Siven 95   

- Puulagolfin Ryder Cup;  Kangasniemi – Muu Suomi pelattiin 27.7.-28.7.2016 Puula Golfissa.                     

- Muun Suomen joukkue voitti tämän järjestyksessä toisenkin Ryder Cupin, 9,5-8,5 numeroin.                        

- Molemmissa joukkueissa oli seniori-ikäisiä pelaajia yli puolet osallistujamäärästä.         

               

6. Muuta 

Seniori-ikäiset suorittivat omilla vastuuvuoroviikoillaan valvontaa PuulaGolfin kentällä.  

Seniori-ikäisiä oli toimitsijoina Volvo Golf Tourin Kansallisessa finaalissa PuulaGolfissa 18.9.2016. 

ISO JA LÄMMIN KIITOS KAIKILLE PUULAGOLF OY:N JA RY:N VASTUUHENKILÖILLE, TOIMIJOILLE JA 

TYÖNTEKIJÖILLE ERINOMAISESTA TYÖSTÄ JA PALVELUSTA !        

ERITYISKIITOS KENTÄNHOITAJILLE  ! 

- Teidän työnne tuloksena saimme pelata pitkän kauden, hienolla ja hyvin hoidetulla kentällä. 



PuulaGolf ry /  Senioritoimikunta 2017 

Jouko Erkkilä         (puheenjohtaja):          jouko.erkkila@pp.inet.fi           040 - 5969 301 

Veikko Laitinen                 (sihteeri):          vkt.Laitinen@gmail.com           040 - 1951 012                                                                                                                                     

Rauno Haapanen   (jäsen): haapanenrauno@gmail.com   0400 - 475 055                      

Liisa Issakainen  (jäsen): sohvi@koti.luukku.com            040 - 865 0539                   

Pekka Laitinen  (jäsen) pekkalaitinen@outlook.com    0400 - 705  593                                

Antti Niinikoski  (jäsen): antnii@saunalahti.fi         0400 - 443 641 

 

Senioritoimikunnan asettamia tavoitteita ovat mm. 

- Esitellään seurana ja seuran jäseninä eri yhteyksissä golfharrastusta yhtenä hyvänä 

liikuntamuotona, joka sopii erittäin hyvin myös seniori-ikäisille                                                    

- Kannustetaan ja opastetaan (esim. yhteisillä pelikierroksilla) aloittelijoita lajin pariin 

- Edistetään sekä ryhmänä että yksilöinä omalla esimerkillä ja käyttäytymisellä hyvää 

yhteishenkeä ja hyvää golfkulttuuria omassa seurassa 

- Päätarkoitus on, että golfharrastuksen parissa kaikki pelaajat pystyvät nauttimaan 

miellyttävistä pelihetkistä ja yhdessäolosta   

  

Seniori-ikäisten toimintaa kaudelle 2017  

Sisältöä, iloa ja haasteita päivittäiseen ja viikoittaiseen pelaamiseen                                

Ylläpidämme ja edistämme seniori-ikäisten omia pelitaitoja sekä yhteishenkeä;                                

- Osallistumme yhdessä aktiivisesti harjoituksiin                                             

- Voimme pelata sovittuina aikoina sopivissa ryhmissä yhdessä normaaleja pelikierroksia 

sekä aika ajoin kisailla niiden lomassa pienemmälläkin porukalla keskenämme 

Kannustamme seniori-ikäisiä osallistumaan oman seuran senior-kilpailuihin, oman 

seuran yleisiin kilpailuihin sekä Seniorien Aluetour-kisoihin. 

SEKÄ - Osallistumme talkoisiin ja vuorolistan mukaan oman kentän kenttävalvontaan. 

 

Kilpailutoimintaa ja kisoja kaudella 2017 

Osallistumme edelleen aktiivisesti, runsaalla joukolla (sekä hyvällä menestyksellä)                                      

- Seuramme yleisiin kisoihin, mestaruuskisoihin ja reikäpelikisaan sekä  Aluetour-kisoihin                                                            

- Yleisiin seuraotteluihin ja  Ryder Cupiin (Kangasniemi – Muu Suomi)                                        

mailto:vkt.Laitinen@gmail.com
mailto:haapanenrauno@gmail.com
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Muutamia muutoksia Suomen Golf Seniorien Aluetour-kisojen sääntöihin,  

jotka heijastuvat myös seuramme toimintaan.                                                                           

Muutokset näkyvät  Seniorien Aluetour-kisoissa mm. uusina sarja-ikärajoina.                                                                                                                          

Tämän lisäksi Aluetourin N50-sarjan pelimuodoksi tulee HCP/PB (nyt HCP/LP);                                                                      

- tällä on  tavoitteena madaltaa osallistumiskynnystä ja näin saada lisää naispelaajia                              

                                                                                                                                            

Seniorikisoja ja  muuta toimintaa - ajankohdat varmentuvat myöhemmin           

PuulaGolf ry, Seniori-ikäisten mestaruuskisa 2.7.2017, 18 väylän kisa                                      

- Sarjat naisille: -  N50 ja N65; - Pelimuoto; - Tasoituksellinen pistebogey                                                                                 

- Sarjat miehille: - M50 ja M65; - Pelimuoto: - Tasoituksellinen lyöntipeli  

Seniorien Aluetour 2017 /  Alue IV – Kaakkoissuomi;  - Osakilpailut  

 1/2017 IITIN GOLFSEURA Iitti tiistai 13.6.2017      Kaikki sarjat                                        

2/2017 PUULAGOLF  Kangasniemi tiistai 4.7.2017        N65 M65 M70      

2/2017           RANTASALMI GOLF Rantasalmi    tiistai 4.7.2017        N50 M50 M60                                       

3/2017 GOLF PORRASSALMI Mikkeli tiistai 8.8.2017        Kaikki sarjat

                                              

Kolmen seuran seuraottelu (Jyväs Golf - Mikkeli Golf – PuulaGolf) Mikkelissä                                                        

- Mikkeli Golf järjestää seuraottelun heinä-elokuussa 2017 kotikentällään 

                                                                                                        

* Järjestetään kauden 2017 aikana pelimatka jollekin sopivalle golf-kentälle, jolla 

seuramme seniori-ikäiset eivät ole seuraryhmänä aikaisemmin vierailleet ja/tai                              

* Kutsutaan jonkin vieraan seuran seniori-ikäiset peli- ja kisamatkalle PuulaGolfiin 

Toimikunta toivoo seuramme senioreilta ideoita ja ehdotuksia sopivan,  kesällä 2017 

toteutettavan  (viikkokisan tai sarjatyylisen) kisan järjestämisestä.                       

                                                                                                                                                      

Senioritoimikunta / Talousarvio kaudelle 2017 

                                                                                                
Toimikunnalle myönnetyllä määrärahalla (800 euroa) tuetaan määrärahan 

sallimissa rajoissa seuraavia tapahtumia ja kisoja sekä niihin osallistumista  

* Seniori-ikäisten oma mestaruuskisa ja mahd. muut omat jäsenkisat (palkinnot)                              

* Seniorien Aluetour-kisa Puulagolfissa (palkinnot ym. mahdolliset kulut)                                                                                                                

* Pelimatka sopivalle golfkentälle, jolla emme ole aikaisemmin vierailleet seuramme 

seniori-ikäisten jäsenten kesken (tuetaan yhteiskuljetusta)                                                                                                                               

* Aluetour-kisat senioreille (korvataan kimppakyytejä määrärahan sallimissa rajoissa)                                     

* Muut kilpailut ja yhteistoiminta(tuetaan matkoja määrärahan sallimissa rajoissa)  























PuulaGolf ry

Talousarvio 2017
TA 2017 2016 2015

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Muut tulot 2 600 1 960 2 248

Tuotot yhteensä 2 600 1 960 2 248

Kulut

Palkkakulut

Palkat 10 000 9 650 25 613

Sotumaksut 300 205 533

Tyel-maksut 1 750 1 605 4 865

Tapaturma-,tyött.- ja ryhmähenkivak. maksut 300 172 706

Puula Golf Oy, osuus palkkakuluista -185 -16 699

Työllistämistuki 0 0 -500

Palkkakulut yhteensä 12 350 11 447 14 518

Muut kulut

Toimikuntien kulut 5 200 3 111 6 157

Opetuksen kulut 1 300 1 367 945

Seuratoiminnan kulut 3 000 897 655

Muut kulut 350 -54 254

Muut kulut yhteensä 9 850 5 321 8 011

Kulut yht. 22 200 16 768 22 529

Varsinainen toiminta yht. -19 600 -14 808 -20 281

HALLINTO

Kulut

Matkakustannukset 1 300 946 1 041

Markkinointi 600 0 0

Postitukset 1 100 1 089 1 009

Puhelin, data ja järjestelmät 200 270 0

Muut kulut 3 000 2 529 749

Pankkikulut 180 179 280

Kulut yhteensä 6 380 5 013 3 079

Hallinto yhteensä 6 380 5 013 3 079

Tuotto- / kulujäämä yhteensä -25 980 -19 821 -23 360

VARAINHANKINTA

Tuotot

Jäsenmaksutuotot 39 000 39 220 37 500

Tuet 2 700 0 700

Tuotot yht. 41 700 39 220 38 200

Kulut

Jäsenmaksut 15 000 14 343 15 180

Kulut yht. 15 000 14 343 15 180

Varainhankinta yht. 26 700 24 877 23 020

Tuotto- / kulujäämä yhteensä 720 5 056 -340

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 6 11

Tilikauden tulos yhteensä 720 5 050 -351




