






PuulaGolf ry Esityslista 
 

 14.4.2019 

  
VUOSIKOKOUS 

 
Aika: 14.4.2019 klo 13.00 
Paikka: Osuuspankin kokoustilat, Kangasniemi 
 
 
1. Kokouksen avaus 

 
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 

 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valitseminen 

 
4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
5. Läsnäolevien toteaminen 

 
6. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 
7. Vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto  

 
8. Vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja 

vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille 
 

9. Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa kaudella 2019 
 

10. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 2019 
 

11. Päätetään liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksuista vuodelle 2019 
 

12. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely ja vahvistaminen 
 

13. Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtaja 
 

14. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
 

15. Valitaan seuran edustajat lajiin liittyvissä kokouksissa ja tapahtumissa 
 

16. Muut asiat 
 

17. Tiedotusasiat 
 

18. Kokouksen päättäminen  
 

 
Jouko Erkkilä 
puheenjohtaja 
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PuulaGolf ry 
TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2018  
 
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:  
 

− Jukka Kalkasmaa, varapuheenjohtaja ja kenttätoimikunta 

− Kari Lappalainen, kilpailutoimikunta 

− Timo Holttinen, kilpailutoimikunta 

− Jouni Peltonen, junioritoimikunta 

− Jarmo Lehtimäki 

− Tommi Pietarinen 

− Anitta Vainio, varajäsen 
 
Lisäksi kapteeneilla ja toiminnanjohtajalla oli osallistumisoikeus johtokunnan kokouksiin. Kapteeneina 
toimivat Ville Häkkinen ja Anni Laitinen. Mari Meriläinen oli toiminnanjohtajana ja toimi johtokunnan 
sihteerinä. 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 2018 toimikunnat olivat: 
 

− Kenttätoimikunta 

− Kilpailu- ja harrastetoimikunta 

− Senioritoimikunta 

− Naistoimikunta 

− Junioritoimikunta 
 
3. Jäsenet ja toiminta 

 
3.1. Jäsenmäärä 
 
Kehitys viime vuosien aikana on ollut Itä-Suomen alueelle tyypillisesti negatiivinen:  

Jäsenmäärä       

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Miehet 337 319 322 311 285 280 278 

Naiset 175 164 163 147 135 128 127 

Pojat 71 57 52 51 45 47 43 

Tytöt 20 19 18 16 16 20 16 

        

Yhteensä 603 559 555 525 481 475 464 

Muutos   -44 -4 -30 -44 -6 -11 
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Kaudella 2018 Koko Kangasniemi Golfaa -hanke tavoitti edelliskautta vähemmän väkeä, mutta silti jä-
seneksi liittyneiden määrä on hyvällä tasolla: 

 
 
 
 
 
 

 
PuulaGolfin jäsenille toteutettiin toista vuotta peräkkäin jäsenkysely Pelaaja Ensin -työkalun avulla. 
Sen perusteella Jäsenistömme tyytyväisyys omaan yhteisöön eli lähettiläspistemäärä (suositteluhaluk-
kuus) oli viime vuonna 58 se on parantunut edellisvuodesta ja on selkeästi yli valtakunnallisen keskiar-
von (BM 45) yläpuolella. Näin siitä huolimatta, että jäämme muille paljon ravintolan ja klubitalon palve-
luiden osalta. Tyytyväisyys omaan kenttään on valtakunnan toiseksi korkeinta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. Koko Kangasniemi Golfaa -hanke 
 
Toista kautta jatkuneen Koko Kangasniemi Golfaa -hankkeen tavoitteena oli harrastajamäärän kääntä-
minen kasvuun. Tarjosimme yhteistyössä PuulaGolf Oy:n ja Kangasniemen kunnan kanssa jokaiselle 
kangasniemeläiselle (alle 12 -vuotiaat aikuisen seurassa) ja alueen vapaa-ajanasukkaalle mahdolli-
suuden aloittaa golfin pelaaminen maksutta. 
 
Järjestimme kohderyhmälle neljän tunnin lyhytkursseja, joiden aikana opeteltiin golfin pelitaitoja ja tär-
keimmät säännöt turvalliseen kentällä liikkumiseen ja pelaamiseen. Koko Kangasniemi Golfaa -kurssi 
antoi valmiudet aloittaa itsenäinen harjoittelu sekä harjoitusalue rangella että kentällä pelaten. 
 
Jokainen lyhytkurssin osallistuja sai mukaansa itseopiskelumateriaalia sekä Koko Kangasniemi Golfaa 
Green Cardin, joka oikeutti pelaamaan kentällä tietyin rajoittein. Kenttää sai pelata par3-pituisena (nor-
maalia lyhyempänä), yksinään väyliä 1-3 ja kokeneemman kummipelaajan kanssa myös väyliä 4-9. 
KKG-golfarin ajanvarausoikeus oli myös rajattu rauhallisempiin kellonaikoihin. Välineet lainattiin aina. 
 
KKG-kursseja aikataulutettiin 14 kaikille avointa ja lisäksi 2 kurssia pidettiin yksityisryhmille. Avoimista 
kursseista toteutui 8. Osallistujia oli yhteensä 67. Heistä 31 % oli alle 21-vuotiaita, kun junioreiden 
osuus seuran jäsenistä (2018) oli 14 %. 5 Koko Kangasniemi Golfaria suoritti Green Cardin kaudella 
2018, ja lisää suorituksia on tulossa tulevilla kausilla. 9 edellisen kauden KKG-pelaajista pelasi kau-
sipelioikeudella kaudella 2018, joten toiminnan myötä on saatu uusia aktiiviharrastajia. Myös kauden 
2017 KKG-suorittajat saivat edelleen pelata samoin ehdoin ja yhteensä Koko Kangasniemi Golfarit 

Seuraan liittyneet uudet jäsenet    

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Yhteensä 20 17 17 29 21 45 36 

Muutos   -3 0 12 -8 24 -9 
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pelasivat kaudella 2018 n. 80 starttia aina myöhäiseen syksyyn saakka. Hankkeen toteuttamisessa oli 
mukana n. 50 vapaaehtoista toimien kummipelaajina ja kouluttajina. 
 
Hanketta on hyvä jatkaa kaudella 2019. 
 
3.3. Toimikuntien toiminta 
 
Toimikuntien puheenjohtajat kaudella 2018 olivat: 
 

− Kilpailutoimikunta Kari Lappalainen 

− Junioritoimikunta Miika Karjalainen 

− Naistoimikunta  Anni Laitinen 

− Senioritoimikunta Jouko Erkkilä 

− Kenttätoimikunta Jukka Kalkasmaa  
 

3.3.1. Kilpailutoimintakunta 
 

Kilpailutoimikunnan kokoonpano kaudella 2018: 
- Kari Lappalainen, puheenjohtaja 
- Tommi Pietarinen 
- Timo Holttinen 
- Jukka Kalkasmaa 
- Jouko Erkkilä 
- Anni Laitinen 
 
Kilpailutoiminta oli kaudella 2018 aktiivista ja monipuolista. Jäsenistölle pyrittiin tarjoamaan vaihte-
levasti erilaisia kilpailumuotoja ja varsinkin pelaajien suosimia parikilpailuja oli tarjolla runsaasti, 
kuitenkaan unohtamatta yksilökilpailuja. Arki-iltaisin pelattavien Ysi Open -kisojen järjestämistä jat-
kettiin, jotka keräsivät varsin mukavasti osallistujia. Kilpailustartteja kertyi omille jäsenille 483 ja 
vieraspelaajille 346 eli yhteensä 829 kpl (2017: 774). Kaikille avoimia kilpailuja järjestettiin 15. 
Kaksi open kisaa oli suunnattu vain naisille ja yksi vain senioreille. Vain omille jäsenille suunnattuja 
kilpailuja ja tapahtumia oli 4.  

 
Puula Golfin oma Raider Cup pelattiin Kangasniemen ja muun Suomen joukkueiden välillä neljättä 
kertaa. Kangasniemen joukkuetta vastassa oli kesäasukkaista koottu joukkue. Paripelien Four Ball 
ja Four Some pelien jälkeen Kangasniemi johti niukasti yhdellä pisteellä 4 ½ – 3 ½. Viimeisenä pe-
latut Match Ball reikäpelit olivat Kangasniemen joukkueen voiton avaimina. Tosin tiukkoja jopa vii-
meisen reiän ratkaisuja koettiin. Lopputuloksena oli Kangasniemelle vastaan muu Suomi 11 ½ – 4 
½. Neljän vuoden aikana pelattujen Raidereiden saldona on tasatulos 2 – 2. Voitokkaassa Kangas-
niemen joukkueessa pelasivat Juha Kemppi, Pekka Romo, kapteeni Keijo Alisalo, Veijo Laitinen, 
Anni Laitinen, Merja Alisalo, Kari Lappalainen, Harri Junni ja Tuukka Junni. 
 
Puula-Hartola seuraottelu pelattiin järjestyksessään neljännen kerran. Tiistaina 17.7. keli oli kuuma 
ja pelien edetessä veden juominen oli vähintään yhtä tärkeää kuin hyvien lyöntien lyöminen. Kil-
pailu käytiin tänä vuonna Puulan kentällä ja pelimuotona oli greensome reikäpelinä. Sekä Puulasta 
että Hartolasta oli kolme paria. Kahden ensimmäisen parin tultua maaliin tilanne oli kutkuttavasti 1-
1 ja ratkaisu jäi viimeiseen pariin. Siinä Puulan pelaajat olivat parempia ja näin voitto Puulalle siis 
lukemin 2-1. PuulaGolfia edustamassa olivat Anni Laitinen, Tuija Hälvä-Torday, Martti Vuojolahti, 
Pekka Romo, Kari Lappalainen ja Ville Häkkinen. 
 
Mestaruuskisat yleisten sarjojen ja senioreiden osalta oli ensimmäisen kerran yhdistetty samaan 
kisaviikonloppuun. Lauantain tulosten perusteella jaettiin senioreiden palkinnot tasoituksellisessa 
lyöntipelissä. Toisena kisapäivä pelattiin pelkkää scratchia. Seuran mestareiksi sarjoittain pelasi-
vat: 
 

− Miehet lyöntipeli Kim Karlsson 

− Naiset lyöntipeli Taina Vuojolahti 

− Juniorit pistebogey Lassi Järvinen 
 

Kilpailujen tuomaritoiminnasta vastasivat Jukka Kalkasmaa (aluetuomari), Mari Meriläinen, Juha 
Kemppi, Taina Vuojolahti, Timo Holttinen ja Kari Lappalainen.  
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Seuraa ovat edustanet Golfliiton kilpailuissa aktiivisesti seniorit (lisätiedot senioreiden toimintaker-
tomuksessa) ja yleisessä sarjassa Akseli Alisalo.  

 
3.3.2. Junioritoiminta 

 
Junioritoimikunnan kokoonpano: 
- Miika Karjalainen, puheenjohtaja 
- Jouni Peltonen 
- Harri Oinasmaa 
 
Aloitimme kauden 2018 suunnittelun keväällä sähköpostien välityksellä. Harjoitusten suunnittelusta 

vastasi pääasiassa kulloinkin vuorossa ollut harjoitusten vetäjä sekä Miika Karjalainen.  Varsinaisia 

toimikunnan kokouksia emme pitäneet kauden 2018 aikana. Harjoitusten vetovastuu jaettiin vetä-

jien kesken. Vetäjinä toimivat kaudella 2018 Kari Kolehmainen, Mari Meriläinen, Merja Alisalo, 

Miika Karjalainen, Akseli Alisalo ja Harri Oinasmaa. Harjoitusten tavoitteena oli ohjata pelaajia pik-

kuhiljaa kentälle pelaamaan ja madaltaa kynnystä pelaamisen aloittamiselle. Tavoitteena oli myös 

saada yksi junioripelioikeus myytyä. 

Harjoitukset aloitettiin keskiviikkona 30.5. Harjoituksia pidettiin keskimäärin kaksi kertaa viikossa 

elokuun ensimmäiselle viikolla.  Harjoitusten kesto oli 1-1,5h/kerta. Harjoitukset pidettiin pääsään-

töisesti keskiviikkoisin ja lauantaisin. Viimeiset harjoitukset pidettiin lauantaina 4.8 

Junioreiden innostuneisuus ja aktiivisuus harjoituksissa oli hyvää. Kävijöitä oli keskimäärin 7,6 

lasta/harjoitus. Harjoitteluringissä oli lapsia noin 20, mikä on selvästi enemmän kuin aikaisempina 

vuosina. Osa lapsista kävi kokeilemassa lajia vain kerran.   

3.3.3. Naistoimikunta 
 

Naistoimikunnan kokoonpano: 

− Anni Laitinen, puheenjohtaja ja ladykapteeni 

− Merja Alisalo 

− Tuija Hälva-Torday 

− Tuija Siven 

Naistoimikunnan tarkoituksena on houkutella ja innostaa sekä uusia että jo aiemmin golfia pelan-

neita naisia mukaan mukavan harrastuksen pariin, rohkaista naisia pelaamaan enemmän, kehittä-

mään omia pelitaitojaan ja osallistumaan kilpailuihin ja erilaisiin seuran järjestämiin tapahtumiin. 

Naistoimikunta suunnitteli toimintaansa lähinnä sähköpostikeskustelun ja muiden viestintäpalvelu-

jen avulla. Naistoimikunnan jäsenet asuvat eri puolella Suomea, joten yhteydenpito sähköisten 

viestintävälineiden välityksellä oli toimivaa. Lisäksi muutamia pikakokouksia pidimme pelikauden 

aikana klubilla. 

Vuoden 2018 tapahtumat 

Taina Vuojolahden luopuessa ladykapteenin tehtävistä ladykapteenina aloitti Anni Laitinen. Lady-

kapteeni osallistui tammikuussa 2018 Helsingissä pidettyyn Ladykapteenien kokoukseen, minkä 

pohjalta naistoimikunta suunnitteli toimintaansa. 

Golfopetusta naisille järjestettiin touko-elokuun aikana Akseli Alisalon ja Jukka Ollilaisen ohjaa-

mana. Opetustuokioiden jälkeen halukkaat menivät kiertämään kierroksen yhdessä. Uutena toi-

mintana järjestettiin huiman suosion saanut preppaus/sparrauskurssi naisille toukokuun lopussa 

Akselin ohjauksessa. 
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Naisten sunnuntaita vietimme 17.6.2018 pelaamalla Mimmien mittelöiden kesän ensimmäistä osa-

kilpailua PuulaGolfissa. Mimmien mittelöihin osallistui 18 naisgolfaria. Osallistujia oli oman seuran 

pelaajien lisäksi Laukaan Peurunkagolfista ja Jyväs Golfista. 

Late Night with ladies tapahtuma pidettiin pe 6.7.2018. Mukana oli yhteensä 10 paria. Pelimuoto 

vaati tarkkaa lasku- ja taktikointitaitoa pelitaidon lisäksi, kun väylän tulos muodostui toisen pelaajan 

väylälyönneistä ja toisen pelaajan puteista. Kierroksen jälkeen ruokailimme yhdessä klubilla. 

Seitsemännen kerran järjestetty Puulan Optiikka ladies open järjestettiin lauantaina 28.7. iltapäivä-

kilpailuna. Kilpailuun osallistui yhteensä 10 pelaajaa. PuulaGolfin naisten lisäksi kilpailussa oli ki-

sailijoita kolmesta muusta seurasta (HIFK, YSG ja HaGK). Mimmien mittelöiden kauden toinen 

osakilpailu järjestettiin Laukaan PeurunkaGolfissa ja osakilpailuun osallistui viisi PuulaGolfin 

naista. 

Uutena toimintana kehiteltiin klubi-iltaa naistoimikunta yhdessä muutamien muiden seura-aktiivien 

kanssa. Klubi-ilta järjestettiin la 11.8.2018. Klubi-ilta aloitettiin leikkimielisellä kisailulla, lohikeiton 

maistelulla, kahoot-visailulla ja ilta päättyi rentoon musisointiin. Musisoinnista vastasivat Juha Ahti-

linna ja Pekka Romo.  

Kaudella 2018 jatkui jo edellisenä vuonna tutuksi toteutettu pelaa100-kilpailu. PuulaGolfin naiset 

osallistuivat pelaa100-kilpailun valtakunnallisiin arvontoihin, mutta sen lisäksi järjestimme seu-

ramme naisille omia arvontoja kilpailukuponkien palauttaneiden kesken. Arvontoja oli kolmesti ke-

sän aikana. Uutena kilpailumuotona oli bongaa pelimies/lady- kilpailu. Kilpailussa oli tarkoituksena 

pelata mahdollisimman monen eri pelaajan kanssa PuulaGolfin kentällä. Naiset bongailivat mies-

pelaajia ja miehet naispelaajia. 

 
3.3.4. Senioritoimikunta 

 
Senioritoimikunnan kokoonpano: 

− Jouko Erkkilä, puheenjohtaja 

− Veikko Laitinen, sihteeri 

− Marja-Liisa Issakainen 

− Rauno Haapanen 

− Pekka Laitinen 

− Antti Niinikoski 
 

Senioritoimikunnan asettamia tavoitteita toteutettiin eri yhteyksissä 

 

− Esiteltiin seurana ja seuran jäseninä eri yhteyksissä golfharrastusta yhtenä hyvänä 

liikuntamuotona, joka sopii erittäin hyvin myös seniori-ikäisille. 

− Kannustettiin ja opastettiin esim. Koko Kangasniemi Golfaa (KKG) hankkeessa ja muissakin 

yhteyksissä aloittelijoita lajin pariin; lämmin kiitos kouluttajina ja kummeina KKG-kursseilla 

toimineille Jukka Kalkasmaalle, Pekka Romolle sekä Martti ja Taina Vuojolahdelle 

o Lämmin kiitos myös kymmenille KKG-hankkeessa kummeina mukana olleille senioreille, 

jotka toimivat kurssilaisten ohjaajina harjoittelu- ja pelikierroksilla 

− Ylläpidettiin ja edistettiin seniorien pelitaitoja harjoittelemalla ja pelaamalla 

o Osa senioreista myös harjoitteli aktiivisesti 

o Senioreista suurin osa pelasi vähintään viikoittain ja todella iso joukko liki päivittäin 

o Seniorit osallistuivat suurella joukolla ja hyvällä menestyksellä oman kentän kilpailuihin  

− Golfharrastus oli mukavaa pelaamista ja yhdessäoloa 

o Edistettiin sekä ryhmänä että yksilöinä omalla esimerkillä ja käyttäytymisellä hyvää 

yhteishenkeä ja golfkulttuuria  
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Kokoukset, kokoontumiset ja yhteydenpito 

 

− 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 

− Puheenjohtaja lähetti toimikunnan omat sekä toimikunnalle tulleet kilpailukutsut ja tiedotteet sekä 

muun materiaalin sähköpostilla suoraan myös jäsenille  

 

Yhteistyö- ja pelitapahtumat muiden seurojen kanssa sekä muut tapahtumat 

 

− JyväsGolfin seniorit järjestivät 21.8.2018 kentällään perinteisen, Jyväs Golf - Mikkelin Golf - 

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

o Joukkuekisan voitti JG, 5 parin yhteistulos pistebogeyssa oli 200  

o PuulaGolf senioreista kisassa oli mukana 5 paria, joista pari Alisalo Keijo – Savolainen 

Timo ylsi parikilpailussa 8. sijalle.  –  38 pistettä  

o PuulaGolf järjestää kolmen seuran seuraottelun kesällä 2019 

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

o Kisapaikat olivat Anola Golf, PuulaGolf, ja Rantasalmi Golf 

o PuulaGolfin omaan osakilpailuun 25.7. saatiin voittajaksi oman seuran Keijo Alisalo ja 

Risto Valkonen sijoittui viidenneksi.   

− Saimaa Senior Scramble laajeni myös PuulaGolfiin oma kilpailu järjestettiin to 12.7. ja mukana oli 

8 kotiseuran joukkuetta 

o PuulaGolfin paras pari oli Pekka Laitinen ja Risto Valkonen, he sijoittuivat toiseksi 

tuloksella 44 

o PuulaGolfin seniorit osallistuivat aktiivisesti myös muihin SSS-Tourin osakilpailuihin 

− Suunnitelmissa olleet senioreiden oma seuramatka ja uusi viikkokisan tyylinen kisa eivät 

toteutuneet; näitä peliasioita hoitamaan ja myös toimikuntaan otetaan ilolla vastaan uusia 

toimijoita 

 

Kilpailut ja menestys 

 

− PuulaGolf Seniori-ikäisten Mestaruuskisa pelattiin 18.8.2018 

 

                   N 50 LP HCP 

                  1. Alisalo Merja  70  

                  2. Vuojolahti Taina 74  

                  3. Järvinen Anja 81  

 

M 50 LP HCP  

1. Karlsson Kim 72 

2. Pälve Juha  73 

3. Laitinen Juha 74 

 

M 65 LP HCP    

1. Oinasmaa Sulo 73 

2. Laitinen Pekka 77 

3. Silmonen Seppo 78 

        

− Suomen Golfseniorien, Kaakkoissuomi (IV Alue) AlueTour-kisat pelattiin seuraavilla kentillä 

o 1/2018 Viipuri Golf (Kaikki sarjat)      5.6.2018 

o 2/2018 Imatra Golf (Kaikki sarjat) 10.7.2018 

o 3/2018 Koski-Golf  (Kaikki sarjat )     7.8.2018 
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− PuulaGolfin RYDER CUP Kangasniemi – Muu Suomi, pelattiin kolmannen 11.8.2018 

o Kangasniemen joukkue voitti tällä kertaa selvin luvuin 11,5 – 4,5 

o Molemmissa joukkueissa oli seuramme seniori-ikäisiä pelaajia yli puolet osallistujamää-

rästä   

− PuulaGolfin seniori-ikäiset pelaajat osallistuivat aktiivisesti ja menestyksekkäästi myös oman 

kentän avoimiin kisoihin, joissa parhaiten menestyivät seuraavat seniorit: 

 

 Kapteenin Kannu 20.5. bestball parikisa 

 1. Siven Tuija ja Pekka 49 

 

 Mimmien mittelöt 17.6. PB HCP 

 2. Vuojolahti Taina      41 

 4. Hälvä-Torday Tuija 35 

 

 Juhannuskisa 22.6. 3 mailaa PB 

 1. Alisalo Merja           22 

 2. Hälvä-Torday Tuija 20 

 3. Vuojolahti Taina     19 

 

 Ysi Open 26.6 PB Y 

 1. Kemppi Aila        23 

 2. Vuojolahti Taina 22 

 3. Alisalo Keijo       19 

 

 Hartwall Open 1.7. scramble LP HCP 

 2. Manninen Arto ja Pälve Juha 64 

  

 Ysi Open 10.7 Best Ball 

 4. Järvinen Anja ja Raimo 22 

 

Ysi open 17.7. PB Y 

1. Jäämaa Kirsi      22 

2. Niinkoski Antti    18 

3. Järvinen Raimo 18 

 

Osakas Closed 21.7 Best Ball 

1. Kaukanen Markku ja Lehtomäki Vesa 51 

2. Jäämaa Kirsi ja Julius             48 

3. Siven Tuija ja Pekka             47 

 

Keski-Savo Golf Tour 25.7. PB Y 

1. Alisalo Keijo 23 

 

Puulan Optiikka Ladies Open 28.7. PB HCP 

1. Kemppi Aila            37 

2. Hälvä-Torday Tuija 37 

3. Vuojolahti Taina     36 

 

Ysi Open 31.7 LP HCP Y 

1. Hakonen Reijo 32 

2. Niinkoski Antti  36 

3. Alisalo Merja    36 
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Ysi Open 7.8. Best Ball LP HCP 

1. Laitinen Pekka ja Valkonen Risto         32 

2. Lehikoinen Heimo ja Silmonen Seppo 33 

3. Järvinen Anja ja Raimo                        33 

 

Seuran Mestaruus 18.-19.8. 

1. Karlsson Kim 166 

2. Laitinen Juha 168 

 

1. Vuojolahti Taina 189 

3. Alisalo Merja      205 

 

PuulanPitkä 26.8. LP Y HCP 

1. Kalkasmaa Jukka 65 

4. Alisalo Keijo         72 

 

KinkkuKisa 30.9. 

1. Pälve Juha ja Lappalainen Kari     65 

2. Kemppi Juha ja Raatikainen Ilkka 67 

 

 

Muuta 

Seniori-ikäiset suorittivat omilla vastuuvuoroviikoillaan valvontaa PuulaGolfin kentällä. Iso ja läm-

min kiitos kaikille PuulaGolf Oy:n ja ry:n vastuuhenkilöille ja muille toimijoille ja työntekijöille erin-

omaisesta työstä ja palvelusta. Erityiskiitos kentänhoitajille; vaikka kauden sää- ja keliolosuhteet 

olivat ajoittain helteiset, teidän työnne tuloksena saimme pelata pitkän kauden hienolla ja hyvin hoi-

detulla kentällä. 

 
3.3.5. Kenttätoimikunta 

 
Kenttätoimikunnan kokoonpano: 
 
- Jukka Kalkasmaa, puheenjohtaja 
- Harri Junni, kenttämestari PuulaGolf Oy 
- Mari Meriläinen, toimitusjohtaja PuulaGolf Oy 
- Juha Kemppi, jäsen 

 
Kenttätoimikunnan tehtäväalueeseen kuuluvia toimia ei ollut kaudella 2018. 

 
3.4. Opetus- ja kurssitoiminta 

 
Seuran golf-opettajana toimivat Akseli Alisalo ja Jukka Ollilainen. Seura tarjosi jäsenilleen maksutto-
mia harjoituksia golfopettajan johdolla sekä talviharjoittelumahdollisuuden Kangasniemellä Tehomet 
Areenan juoksusuoralla. Sisäharjoittelu oli käytettävissä helmikuulta huhtikuun puoliväliin lauantaisin 
kaksi tuntia kerrallaan. Kerran kuussa golfopettaja Akseli Alisalo oli pitämässä harjoitukset, ja silloin 
osallistujia oli aina mukavasti. Kesäkaudella maksuttomat golfopettajan opetustunnit pidettiin n. kerran 
kuussa, ja niihin osallistuttiin aktiivisesti. Harjoituksia pidettiin talvikaudella 3 kertaa ja kesäkaudella 4 
kertaa ja niihin osallistui paljon väkeä, erityisesti tuoreita golfareita. 
 
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. 2018 yhteensä 29 kpl, joista 4 oli juniori-ikäisiä. Suorituksia 
tehtiin edelleen paljon myös näyttökokeella ja yksityisopetus tukena, mikä oli luonnollinen jatkumo 
Koko Kangasniemi Golfaa -hankkeelle. Suorituksia vastaanottivat golfopettajat ja toiminnanjohtaja. 
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3.5. Muu toiminta 
 
Jäsenhankintaa ja markkinointia edistettiin osallistumalla Kangasniemen Yrittäjät ry:n järjestämään 
Kesän avaukseen Rantatorilla. Saimme Golfliitolta lainaksi ilmatäytteisen, tarrapintaisen suuren darts-
taulun, mihin lyötiin palloja helpoilla Draivia kouluun -välineillä ja lisäksi rannalle oli rakennettu Puisto-
golfrata Golfliiton henkilökunnan avustamana. Golf sai päivän aikana hienosti näkyvyyttä ja paljon uu-
sia kokeilijoita. Viestinnän suhteen yhteistyö Kangasniemen Kunnallislehden kanssa oli toimivaa. 
Kaikki valmiiksi kirjoitetut juttuaiheet kuvineen julkaistiin.  
 
Yhteistyö kirkonkylän koulujen kanssa oli hyvää. Kaksi Beckerin koulun luokkaa kävi pitämässä retki- 
ja/tai liikuntapäivän golfkentällä, tutustuen lajiin ja kentällekin päästiin pelaamaan. Ohjaus toteutettiin 
yhteistyössä opettajien ja toiminnanjohtajan kanssa. Kalliolan koululla järjestettiin Golfliiton tarjoama 
Draivia kouluun -perehdytys opettajille, ja seuran tarjoamat välineet olivat mukavasti käytössä kevään 
liikuntatunneilla.  
 
Kaudella 2018 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. 

 
4. Talous  
 

Tilikauden tulos on 2170,22 €, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena siihen nähden, että Koko Kangas-
niemi Golfaa -hanke oli merkittävä panostus seuralle. PuulaGolf ry:n tulot koostuvat pääasiassa jäsen-
maksuista. Suurin pakollinen meno on Suomen Golfliiton jäsenmaksu. Kenttä- ja hallintokorvaus Puu-
laGolf Oy:lle toteutettiin palkkaamalla yksi kausityöntekijä kentänhoitoon. Toimikunnille jaettiin varoja 
omien menojen kattamista varten ja Koko Kangasniemi Golfaa -hankkeen kulut jaettiin yhteistyössä 
PuulaGolf Oy:n kanssa. 

 
 

Kangasniemellä 17.1.2019 

PuulaGolf ry, Johtokunta 
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TASE
31.12.2018 31.12.2017

V a s t a a v a a
  
VAIHTUVAT VASTAAVAT

    Lyhytaikaiset saamiset
      Muut saamiset 200,00
      Siirtosaamiset 8,02
    Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 8,02 200,00

    Rahat ja pankkisaamiset             9.853,30             7.465,32
  
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ             9.861,32             7.665,32

V a s t a a v a a yhteensä 9.861,32 7.665,32
––––––––––––– –––––––––––––

V a s t a t t a v a a
  
OMA PÄÄOMA

    Osake- osuus- tai muu vastaava pääoma 3.962,42 3.962,42

    Edellisten tilikausien voitto (tappio) 3.577,53 719,57
    Tilikauden voitto (tappio)             2.170,22             2.857,96
  
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9.710,17 7.539,95
  
VIERAS PÄÄOMA

    Lyhytaikainen vieras pääoma
      Ostovelat 21,70
      Muut velat 28,97 28,97
      Siirtovelat 122,18 74,70
    Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä                151,15                125,37
  
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ                151,15                125,37

V a s t a t t a v a a yhteensä 9.861,32 7.665,32
––––––––––––– –––––––––––––
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TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

Varsinainen toiminta

  Tuotot 5.553,50 2.831,00

  Kulut
    Palkkakulut -11.839,71 -11.179,43
    Muut kulut -9.066,21 -10.372,22
  Kulut yhteensä -20.905,92 -21.551,65

Varsinainen toiminta yhteensä -15.352,42 -18.720,65

Hallinto
  Kulut -8.278,26 -4.325,41
Hallinto yhteensä -8.278,26 -4.325,41

Varainhankinta
  Tuotot 38.645,00 39.059,00
  Kulut -12.843,00 -13.149,00
Varainhankinta yhteensä           25.802,00           25.910,00

Tuotto- / kulujäämä 2.171,32 2.863,94

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
  Kulut -1,10 -5,98
Sijoitus- ja rah.toiminta yhteensä                   -1,10                   -5,98

Tuotto- / kulujäämä             2.170,22             2.857,96

Tilikauden tulos 2.170,22 2.857,96
––––––––––––– –––––––––––––
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LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvotusperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien-  ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista
säädettyjen 2 ja 3 lukujen mikroyrityssäännöstöä noudattaen.

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Kangasniemellä  ____. päivänä __________ kuuta 2019

______________________ ______________________ ______________________

______________________ ______________________ ______________________
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LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOSTA

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA KIRJANPITOAINEISTOJEN LAJEISTA

Yhtiön pääkirjanpito on tehty Fivaldi-nimisessä kirjanpitojärjestelmässä.

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa

Tilinpäätös paperilla
Tase-erittelyt paperilla
Päivä- ja pääkirja paperilla
Tilikohtainen tuloslaskelma paperilla
Tilikohtainen tase paperilla
Tililuettelo paperilla

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

8 Pkviennit paperilla
19 Palkat paperilla
20 Kassamaksut paperilla
21 Tito Op paperilla
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PuulaGolf ry 
TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.-31.12.2019 
 
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. 
 
1. Tavoite 

 
Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti golfpeliin liittyviä kilpailuja, koulutusta ja opetusta sekä illan-
vietto- ja muita tapahtumia jäsenistölleen.  Yhdistyksen jäsenten sosiaalisen kanssakäymisen mahdolli-
suuksia edistetään lisäksi ympärivuotisesti mm. koulutustoiminnan ja golfmatkojen avulla. PuulaGolf ry 
tarjoaa kaikkia ikäluokkia palvelevan harrastusmahdollisuuden ja aktiivisesti toimivan seurayhteisön kai-
kille kangasniemeläisille. 
 
Seuran tarkoituksena on kehittää entisestään aktiivista seuratoimintaa jäsenistölleen, tehdä golfia tun-
netuksi terveellisenä kuntoliikuntamuotona, hankkia uusia jäseniä, painopisteenä erityisesti juniorit sekä 
parantaa osaltaan Kangasniemen palvelutarjontaa ja kiinnostavuutta vapaa-ajanasukkaiden ja matkaili-
joiden kannalta. 
 
Tavoitteen toteuttamiseksi seura tarjoaa jäsenilleen 

− Kilpailutoimintaa 

− Koulutustoimintaa 

− Tiedotus- ja suhdetoimintaa 

− Kuntoliikuntaa 

− Sosiaalista hyvinvointia aktiivisen yhteisön myötä 
 
2. Seuran hallinto 

 
Käytännön toimintaa ohjaavat johtokunnan lisäksi johtokunnan nimittämä toiminnanjohtaja ja toimikun-
nat. Johtokunnan jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja. 
Toimikunniksi vuodelle 2019 asetetaan 

− junioritoimikunta 

− naistoimikunta 

− senioritoimikunta 

− kilpailutoimikunta 

− kenttätoimikunta 
Johtokunta valitsee seuralle kapteenin ja ladykapteenin, joiden tehtävä on kehittää yhteisön henkeä ja 
edustaa seuraa yhteisissä tilaisuuksissa. 

 
3. Toiminta kaudella 2019 
 

3.1. Koko Kangasniemi Golfaa -hanketta jatketaan uusien harrastajien aktivoimiseksi 
 
Koko Kangasniemi Golfaa sai erinomaisen vastaanoton lanseerauskaudella 2017, sai hyvää pa-
lautetta ja toi koko Kangasniemelle mukavasti positiivista medianäkyvyyttä alueellisesti ja jopa val-
takunnallisesti. Hanketta jatketaan edelleen. 
 

− Koko Kangasniemi Golfaa -hanke avaa PuulaGolfin lähiliikuntapaikaksi kaikille kuntalaisille 

− golf sopii kaikenikäisille 
o 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) ja alueen vapaa-
ajanasukkaalle mahdollisuuden aloittaa golfin pelaaminen maksutta seuraavasti: 
o järjestämme 8-10 kpl  4 tunnin tutustumiskursseja, joiden aikana opetellaan golfin pelitaitoja 

ja tärkeimmät säännöt turvalliseen kentällä liikkumiseen ja pelaamiseen 
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o tutustumiskurssi antaa valmiudet aloittaa itsenäinen harjoittelu, sekä harjoitusalue rangella 

että kentällä pelaten 
o jokainen tutusmiskurssin osallistuja saa mukaansa itseopiskelumateriaalia sekä Koko Kan-

gasniemi Golfaa Green Cardin, joka oikeuttaa pelaamaan kentällä tietyin rajoittein 
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 jälkeen, 

kun kentällä on rauhallisempaa harjoitella lajia 
o lainaamme pelaamiseen tarvittavat välineet 

− hanke toteutetaan seuran vapaaehtoisvoimin 
o 4h tutustumiskurssien vetäjinä toimii 12 jäsentä vetäen kurssit golfopettajan suunnitteleman 

koulutusmateriaalin mukaisesti 
o kummipelaajina uusien pelaajien ja tutustujien tukena toimii n. 60 jäsentä 

− hankkeen tavoitteena on saada 100 hlöä käymään tutustumiskurssilla ja saada heistä ja v. 2017-
2018 osallistujista tänä vuonna 60-70 uutta lajin harrastajaa ja jäsentä seuraan, joista 20-30 ju-
niori-ikäisiä 

 
3.2. Jäsenistölle suunnattu toiminta ja toimikunnat 
 

Toimikunnat järjestävät omille kohderyhmilleen toimintaa kauden aikana omien toimintasuunnitel-
miensa mukaan. Talousarviossa osoitetaan varoja tätä toimintaa varten. Toimikunnat hoitavat mm. 

o Kilpailutoiminta ja kilpailujen tuomaritehtävät sisältäen seuran mestaruuskilpailut Suomen 
Golfliiton aikataulutuksen mukaan 

o Koululiikuntamahdollisuuden tarjoaminen 
o Potentiaalisten kilpaurheilijoiden tukeminen 
o Junioreiden harjoitukset kesäajalla 2/vko 
o Nais- ja senioritoimikunnan tapahtumat lady- ja senioripelaajille 

 
Kaikille jäsenille yhteisesti tarjoamme pelimatkamahdollisuutta kotimaassa sekä ohjattua laji- ja fy-
siikkaharjoittelua säännöllisesti sekä talvi- että pelikaudella. Vapaa-ajan verkostoitumista edistetään 
järjestämällä yhteinen illanvietto (Klubi-ilta) myös kaudella 2019.  
 
Tuoreita jäseniä ja golfareita huomioidaan erityisesti järjestämällä kummipelaamista eli yhteisiä peli-
iltoja kokeneemman pelaajan kanssa.  

 
3.2.1. Kilpailutoimikunta 

 
Kilpailutoimikunnan kokoonpano: 

− Tommi Pietarinen, puheenjohtaja 

− Kari Lappalainen 

− Timo Holttinen 

− Jouni Peltonen 

− Jukka Kalkasmaa 

− Jouko Erkkilä 

− Anni Laitinen 
 
Kilpailukalenteri valmistuu helmi-maaliskuun aikana, ja kilpailutapahtumia järjestetään edellis-
kausien tapaan 15-20 kpl. Varmistunut on jo Golfliiton Future Tour -kilpailu 9-16-vuotialle gol-
fareille 3.6.2019. Kilpailukalenteria suunniteltaessa otetaan huomioon jäsenistön toiveet eri 
kilpailumuodoista sekä kentän muu käyttö ja tapahtumat.  

 
3.2.2. Junioritoimikunta 

 
Junioritoimikunnan kokoonpano: 
- Akseli Alisalo 
- Jouni Peltonen 
- Harri Oinasmaa 
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Kauden 2019 tavoitteena on edelleen lisätä junioreiden määrää harjoituksissa ja vakinaistaa 
kävijöitä. Harjoitusten määrät pysyvät ennallaan (2 harjoitukset/vko) kaudella 2019. Harjoituk-
sista vastaa Akseli Alisalo.  Lisäksi tavoitteena siirtää junioreita harjoitusalueelta kentälle pe-
laamaan ja entistä aktiivisemmin lajin pariin ja myös kilpailutoimintaan. Tavoitteena on myydä 
vähintään yksi junioreiden pelioikeus kaudella 2019. Kesän 2019 aikana pidämme mahdolli-
sesti yhden koko perheen ”avoimet ovet” tapahtuman yhteistyössä muiden toimikuntien 
kanssa. Lisäksi edistämme valmiiksi suunniteltujen Draivia Kouluun -liikuntatuntien juurtumista 
osaksi koulujen liikuntatunteja. Tarjoamme välineet koulujen käyttöön. 
 
Kilpailuja järjestämme 1-2 kpl kaudessa ja olemme mukana järjestämässä kesällä Future Tou-
rin osakilpailua Puula Golfiin. Kilpailu pidetään 3.6.2019. Suoritamme kentän valvontatehtäviä 
yhdessä muiden toimikuntien kanssa.  

 
3.2.3. Naistoimikunta 

 
Naistoimikunnan kokoonpano: 

− Anni Laitinen, puheenjohtaja ja ladykapteeni 

− Merja Alisalo 

− Tuija Hälvä-Torday 

− Tuija Siven 

 
Naistoimikunnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää naisjäsenistön hyviä pelitaitoja, hyvää golf-
kulttuuria 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. Naistoimikunta kokoontuu kaudella 
2019 entiseen tapaan aloittaen yhteydenpidon ja toiminnan tarkemman suunnittelun kevättal-
vella. Ladykapteeni osallistuu Suomen Golfliiton kapteeni- ja naistoiminnan tapahtumiin harkin-
nan mukaan. 
 
Kaudella 2019 järjestämme opetustuokioita naisgolfareille. Preppaus/sparrauskurssi saavutti 
viime keväänä huikean suosion, joten vastaavanlainen kurssi tullaan järjestämään uudelleen ja 
lisäksi yksittäisiä opetustunteja järjestetään naisille muutaman kerran kesäkauden aikana. Ta-
voitteena on myös järjestää naisille sääntöilta, jossa käydään läpi tärkeimmät säännöt ja sään-
tömuutokset. 
 
Kilpailutoiminnassa pyrimme matalan kynnyksen kilpailuihin. Järjestämme PuulaGolfissa nai-
sille jo perinteeksi muodostuneet tapahtumat: parikilpailu, jossa naiset kutsuvat miehiä (joko 
Early Bird tai Late night with ladies) ja Puulan Optiikka ladies open- kilpailun. Yhteistyötä pyri-
tään ylläpitämään lähialueen seurojen kanssa osallistumalla yhdessä järjestettäviin kilpailuihin 
tai muihin tapahtumiin. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan myös Gloria Lady cup- osakil-
pailuun. 
 
Huomioimme toimintamme suunnittelussa Suomen Golfliiton valtakunnalliset tapahtumat ja toi-
minnot: esim. Kansallinen golfviikko ja naisten sunnuntai- tapahtuma ja Ladygolfin mahdolliset 
haastekilpailut (aiempina vuosina esim. Pelaa100). 
 
Naistoimikunta osallistuu kentän valvontaan ja seuran talkootapahtumiin resurssien niin sal-
liessa. Yhteistyötä muiden toimikuntien kanssa edistetään muun muassa suunnittelemalla yh-
teistä kesäretkeä lähiseudulle senioreiden kanssa sekä osallistumalla klubi-illan suunnitteluun 
ja järjestelyihin. 

 
3.2.4. Senioritoimikunta 

 
Senioritoimikunnan kokoonpano: 

− Jouko Erkkilä, puheenjohtaja 
− Marja-Liisa Issakainen 

− Rauno Haapanen 

− Pekka Laitinen 
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− Antti Niinikoski 
− lisäjäsen tervetullut 

 
 
 

Tavoitteita ovat mm. 
Esitellä seurana ja sen jäseninä eri yhteyksissä golfharrastusta hyvänä liikuntamuotona, joka 

sopii ikään katsomatta erittäin hyvin kaikille, myös seniori-ikäisille 

− Olla mukana Koko Kangasniemi Golfaa -hankkeessa ja sen jatkotoimissa 

− Kannustaa ja opastaa (esim. yhteisillä pelikierroksilla) aloittelijoita lajin pariin 

− Edistetä sekä ryhmänä että yksilöinä omalla esimerkillä ja käyttäytymisellä hyvää 

yhteishenkeä ja hyvää golfkulttuuria omassa seurassa 

− Päätarkoitus on, että golfharrastuksen parissa kaikki pelaajat pystyvät hyvässä 

ilmapiirissä nauttimaan miellyttävistä pelihetkistä ja yhdessäolosta 

 
Sisältöä, iloa ja haasteita pelaamiseen 

− Ylläpidämme ja edistämme seniori-ikäisten omia pelitaitoja sekä yhteishenkeä 
o Osallistumme yhdessä aktiivisesti harjoituksiin ja muihin kenttämme tapahtumiin 
o Voimme pelata sovittuina aikoina sopivissa ryhmissä yhdessä normaaleja pelikierrok-

sia sekä aika ajoin kisailla niiden lomassa pienemmälläkin porukalla keskenämme 

− Kannustamme seniori-ikäisiä osallistumaan seuran kisoihin sekä eri Tour-kisoihin sekä 

− Osallistumme talkoisiin ja vuorolistan mukaan oman kentän kenttävalvontaan 
 
Kilpailut ja muut tapahtumat 
Osallistumme edelleen aktiivisesti ja runsaalla joukolla (sekä hyvällä menestyksellä) 

− Seuramme yleisiin kisoihin, mestaruuskisoihin, Aluetour-kisoihin ja SSS-Tour-kisaan 

− Kolmen seuran seuraotteluun Jyväs-Golf - Mikkelin Golf – PuulaGolf, järjestelyvuorossa 
PuulaGolf heinä-elokuussa  

− Yleisiin seuraotteluihin ja seuramme Ryder Cupiin (Kangasniemi – Muu Suomi) 

− Suomen Golfseniorien Aluetour-kisojen sääntömuutokset näkyvät mm. uusina sarjaikärajoina 

− Tarkempia tietoja seniorikilpailuista 

− PuulaGolf ry, Seniori-ikäisten mestaruuskisa  (18 väylän kisa) 
o Sarjat naisille N50 ja N65, pelimuoto tasoituksellinen lyöntipeli 
o Sarjat miehille M50 ja M65, pelimuoto tasoituksellinen lyöntipeli  

− Seniorien Aluetour 2019 /  Alue IV – Kaakkoissuomi  
o 1/2019 Kymen Golf  11.6. Kaikki sarjat 
o 2/2019 Mikkeli Golf  9.7. Kaikki sarjat 
o 3/2019 Keri Golf  6.8. Kaikki sarjat 

− Saimaa Senior Scramble Tour = SSS Tour 2019, osakilpailut: 
o Mikkeli Golf   23.5.2019 
o Karelia Golf   06.06.2019 
o Viipuri Golf    27.06.2019 
o Laukaan Peurunkagolf   18.07.2019 
o Tahko Golf    08.08.2019 
o Kartano Golf   22.08.2019 Päätöskisa 
o Jäähdyttelykisa Holiday Club Saimaa  19.09.2019 

 
Kaudella 2019 pyritään järjestämään pelimatka sopivalle golfkentälle, jolla seuramme seniori-
ikäiset eivät ole ryhmänä aikaisemmin vierailleet. Toimikunta toivoo seuramme senioreilta eh-
dotuksia sopivan, kesällä 2019 tapahtuvan viikko- tai kesäkisan järjestämisestä joko itse tai 
yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa. 

 
3.2.5. Kenttätoimikunta 

 
Kenttätoimikunnan kokoonpano: 
 
- Jukka Kalkasmaa, puheenjohtaja 
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- Harri Junni, kenttämestari PuulaGolf Oy 
- Mari Meriläinen, toimitusjohtaja PuulaGolf Oy 
- Juha Kemppi 
 
Golfin säännöt muuttuivat 1.1.2019 merkittävästi. Järjestämme jäsenistölle koulutuksen uu-
sista säännöistä sekä päivitämme kentän paikallissäännöt. Kenttätoimikunta kokoontuu tarvit-
taessa, mikäli muita toimialueeseen kuuluvia asioita tulee ilmi. 

 
3.3. Opetus- ja kurssitoiminta 
 

− Huolehdimme kurssitoiminnasta ja yksityisohjauksesta yhteistyössä kenttäyhtiön ja golfopetta-
jien kanssa. 

− Opetustoimintaa jäsenistölle laajennetaan merkittävästi kaudella 2019 
o Talviharjoittelupaikka Tehomet Areenan juoksusuoralla lauantaisin klo 13.00 -15.00. Har-

joittelu alkaa helmikuun alussa ja kestää huhtikuun loppuun 
o Ohjatut golfopettajan lajiharjoitukset ja uutena lisänä fysiikkatreenit kaikille jäsenille talvi-

kaudella 3 kertaa ja pelikaudella 4 kertaa 
o Tuoreille golfareille tarjotaan lisäksi 10 lajiharjoitukset pelikaudella golfopettajan johdolla; 

tavoitteena on pelitaidon kehittäminen nopeammin ja sitä kautta peli-ilon kasvattaminen 
o Juniori- ja naistoimikunta järjestävät omille kohderyhmilleen harjoitukset kesäkaudella; 

junioreiden harjoituksiin ei edellytetä aiempaa golfkokemusta. 
 

3.4. Muu toiminta 
 

− Lajiin tutustumismahdollisuuksien järjestäminen  

− Ohjaajien ja seuratuomareiden kouluttaminen, mahdollisuus myös edetä tuomaritoiminnassa 

− Osallistuminen Itä-Suomen golfseurojen yhteiseen Kaupunkiotteluun 

− Yhteistyön edistäminen koulujen ja Kangasniemen muiden urheiluseurojen kanssa 

− Tarvittavan valvonnan järjestäminen kentälle 

− Osallistuminen tarvittaessa talkooapuna kentän kunnossapitoon ja kehittämiseen 
 

4. Talous 
Toimintaansa PuulaGolf ry rahoittaa 

− jäsenmaksutuotoilla 

− tapahtuma- ja kilpailutuotoilla 

− kunnan liikuntatoimen perusavustuksella 
 

Kangasniemellä 17.1.2019 
PuulaGolf ry 
Johtokunta 



PuulaGolf ry

Talousarvio 2019
Budjetti 2019 2018 Budjetti 2018 2017 2016 2015

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Muut tulot 2 500 5 553 2 800 2 831 1 960 2 248

Tuotot yhteensä 2 500 5 553 2 800 2 831 1 960 2 248

Kulut

Palkkakulut

Palkat 8 500 9 642 10 200 9 336 9 650 25 613

Työnantajakulut 2 000 2 198 1 940 1 844 1 982 6 104

Puula Golf Oy, osuus palkkakuluista 1 000 0 0 0 -185 -16 699

Työllistämistuki 0 0 0 0 0 -500

Palkkakulut yhteensä 11 500 11 840 12 140 11 180 11 447 14 518

Muut kulut

Toimikuntien kulut 5 250 2 941 6 050 4 030 3 111 6 157

Opetuksen kulut 1 600 240 0 1 440 1 367 945

Seuratoiminnan kulut 3 000 5 001 5 000 4 867 897 655

Muut kulut 1 100 884 200 35 -54 254

Muut kulut yhteensä 10 950 9 066 11 250 10 372 5 321 8 011

Kulut yht. 22 450 20 906 23 390 21 552 16 768 22 529

Varsinainen toiminta yht. -19 950 -15 353 -20 590 -18 721 -14 808 -20 281

HALLINTO

Kulut

Matkakustannukset 2 300 4 633 2 200 780 946 1 041

Markkinointi 900 120 1 000 116 0 0

Postitukset 600 512 600 598 1 089 1 009

Puhelin, data ja järjestelmät 300 108 300 320 270 0

Muut kulut 2 600 2 693 2 500 2 328 2 529 749

Pankkikulut 200 212 180 183 179 280

Kulut yhteensä 6 900 8 278 6 780 4 325 5 013 3 079

Hallinto yhteensä 6 900 8 278 6 780 4 325 5 013 3 079

Tuotto- / kulujäämä yhteensä -26 850 -23 631 -27 370 -23 046 -19 821 -23 360

VARAINHANKINTA

Tuotot

Jäsenmaksutuotot 38 000 37 395 39 000 38 059 39 220 37 500

Tuet 2 000 1 250 2 700 1 000 0 700

Tuotot yht. 40 000 38 645 41 700 39 059 39 220 38 200

Kulut

Jäsenmaksut 13 000 12 843 14 300 13 149 14 343 15 180

Kulut yht. 13 000 12 843 14 300 13 149 14 343 15 180

Varainhankinta yht. 27 000 25 802 27 400 25 910 24 877 23 020

Tuotto- / kulujäämä yhteensä 150 2 171 30 2 864 5 056 -340

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 1 0 6 6 11

Tilikauden tulos yhteensä 150 2 170 30 2 858 5 050 -351


