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1. Yleistä 
 

Vuosi 2018 oli Ylä-Savon Golfseuran 27. toimintavuosi.  
 
Toiminnan tulos poistojen jälkeen muodostui 27 239,11 euroa tappiolliseksi, poistoja tehtiin 
yhteensä hieman yli 33 000 euroa.  
 
Poistot suoritettiin kentän ja kaluston osalta täysimääräisinä.  
 
Seuralla oli pitkäaikaista velkaa 7 694,58 euroa ja taseen loppusumma oli 343 794,17 euroa, kun 
se edellisenä vuonna oli 389 983,43 euroa. 
 
Toiminnallisesti vuosi oli edellisten vuosien tapaan aktiivista, josta suuri kiitos vielä kerran 
toimikuntiemme tekemälle arvokkaalle talkootyölle. Kesä oli säiden osalta erinomainen, jopa 
liiankin lämmin. Muutamat erittäin helteiset päivät vähensivät kierrosmääriä, mutta koko vuonna 
saatiin kasaan yhteensä 15 542 kierrosta, mikä ylittää edellisen kesän kierrosmäärän (14 364 
kierrosta) 1178:lla eli 8,2 %:lla.  
 
Kilpailut saatiin myös vietyä läpi kisakalenterin mukaisesti. 
 
Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli 733, joista junioreita 60, naisia 200 ja miehiä 533. 
Edellisenä vuotena jäsenmäärä oli yhteensä 768. 
 

2. Johtokunta 
 

Johtokuntaan kuului toimintavuotena kuusi (6) jäsentä, Kari Puumalainen (pj), Tommi Korpihalla 
(vpj), Antti Piippo (kapt), Terhi Majamaa, Jari Aho ja Kari Leinonen. 
  
Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Ari Kyllönen ja sihteerinä Kirsi Hukkanen. Johtokunnan 
kokouksissa oli puhe- ja läsnäolo-oikeus myös kunniajäsenillä Kari Aminoffilla ja Eino Kurkisella 
sekä kaikkien toimikuntien puheenjohtajilla. Johtokunta kokoontui 9 kertaa ja lisäksi syksyllä 
pidettiin erillinen toimikuntien ja johtokunnan yhteinen suunnittelukokous. 
 
 
In memoriam 
 
 

 
Golfseuramme perustaja- ja kunniajäsen  

                      Eino Kurkinen 25.10.2018. 
 
 
 
 
 
 

Kenttätyöntekijämme Mikko Partanen 4.10.2018. 
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3. Varsinainen toiminta 
 

Kenttätoimikunta  
Kenttätoimikunnan puheenjohtajana toimi Jari Aho ja jäseninä Juha Aho, Kari Aminoff, Toni 
Heiskanen, Pasi Hyvärinen, Jukka Laakso, Harri Niiranen, Pauli Niiranen, Pasi Nissinen ja Hilkka 
Väisänen.  
 
Kevättalven aikaan kentän metsäalueilla suoritettiin mittavat hakkuut, joiden ansiosta 
varjoalueiden ongelmia ei kesän aikana ollut väylillä eikä viheriöillä. Niin ikään varjoalueiden 
liiasta kosteudesta ei olisi ollut edellisvuosien kaltaista haittaa, vaikka olisimme saaneet vettä 
enemmän taivaalta. 
 
Kevättalkoot kentällä pidettiin 12.5. ja kenttä avattiin talviviheriöillä 13.5. 
 
Suurin koneinvestointi oli keväällä hankittu viheriöjyrä. 
  
Lähes koko kesän oli Ahmolla loistava pelisää, joka haittasi omalta osaltaan kenttää. Kenttä sai 
kylpeä auringossa ja lämmössä, mutta vettä kasvusto sai sateen muodossa turhan niukasti. 
Väylien leikkuuta piti rajoittaa, ettei heinä olisi palanut auringossa. Viheriöitä sää ei haitannut, 
koska yökastelu toimi hyvin. 
 
Syksyllä kilpailukauden loputtua kentällä aloitettiin remontti. Nelosen viheriön ympäristöä alettiin 
muotoilla. Miesten kuutoslyöntipaikkaa laajennettiin ja muotoiltiin sekä vitosväylän 
epätasaisuuksia korjattiin. Remontin viimeistelytyöt suoritetaan keväällä 2019. 
 
Kentällä työskenteli vakituisen kenttävastaavan Pasi Nissisen kanssa kolme (3) työntekijää 1- 6 
kuukauden ajan. Lisäksi kentällä työskenteli kolme (3) kesätyöntekijää neljän viikon mittaisissa 
työsuhteissa. 
 

 
 

Nais-ja klubitoimikunta 
Toimikunnan puheenjohtajana oli Terhi Majamaa ja toimikunnan muina jäseninä toimivat Kirsi 
Hukkanen, Tommi Korpihalla, Pirkko Kyllönen, Jouko Ollinaho, Riikka Ollinaho, Leena Partanen 
Inkeri Pietikäinen ja Kaisa Silaskivi. Toimikunta kokoontui vuoden 2018 aikana 4 kertaa 
suunnittelemaan ja organisoimaan erilaisia tapahtumia. Toimintaa suunniteltaessa pyrittiin 
ottamaan huomioon Suomen Golfliiton toiminta-strategia ja seuran jäsenten esittämät toiveet.  

Kuvassa lokakuussa  
JanaCaravan Ky:ltä 
hankittu uusi 20 m2 pron 
”koppi”. 
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Golfmatka Tallinaan ja Pärnuun 
Kevätkauden avasi seuran jäsenten yhteinen pelimatka Viroon 7.- 10.5.2018. Matkan 
järjestelyihin ja toteutukseen osallistuttiin yhdessä senioritoimikunnan kanssa. Matkalle osallistui 
28 henkilöä. Pelisää ja kentät sekä Tallinnassa että Pärnussa olivat mainiot ja vastaavia matkoja 
toivottiin järjestettävän myös jatkossa. 
 
Golfviikko, naisten golfsunnuntai ja parikisa 
Naisten golf-sunnuntai avasi 10.6.2018 valtakunnallisen golfviikon. Silloin järjestettiin naisille 
suunnattu kisatapahtuma. Kesän kunniaksi pelaajat olivat sonnustautuneet kukkasiin. 
Pelimuotona oli greensome siten, että kokeneemmat pelaajat pyysivät itselleen pariksi vasta-
alkajan tai sellaisen naisen, joka saattaisi harkita golfharrastuksen aloittamista. Yhteisen 
hauskanpidon. Kisaan osallistui 20 pelaajaa. Peli aloitettiin Kaisa Silaskiven vetämällä 
verryttelyllä lattarimusiikin tahtiin. Kisan päätteeksi nautittiin keittolounas ja keskusteltiin. 
 
Parikisa pariskunnille järjestettiin 13.6.2018. Pelimuotona oli greensome ja mukana oli 32 
pelaajaa. Pelaajat toivoivat, että näitä illalla järjestettäviä 9-reiän kisoja olisi jatkossakin. 
 
Golfviikon aikana tarjottiin myös mahdollisuutta ilmaisiin kipinäkierroksiin golfista kiinnostuneille. 
 
Bingo, bango , bongo 
29.8.2018 vietettiin naisten iltaa Ahmolla pelaamalla hauskaa bingo, bango, bongoa. Tässä 
peliversiossa pelaaja, jonka pallo on ensimmäisenä viheriöllä, saa yhden pisteen (bingo). Kun 
kaikkien pallot ovat viheriöllä, annetaan yksi piste hänelle, jonka pallo on lähinnä reikää (bango).  
Hän, jonka pallo ensimmäisenä putoaa reikään, saa myös yhden pisteen (bongo). Tapahtumaan 
osallistui 24 pelaajaa.  
 

 
 
Talkootyötä  
Klubin terassin ja tiiauspaikkojen kukkaistutuksista vastasivat tuttuun tapaan Anne-Mari Bovellan 
ja Marita Ala-Raasakka. Nais- ja senioritoimikuntien jäsenet huolehtivat kesän aikana myös 
uuden väylä-puuceen siisteydestä.  
 
 
 
 

Kuvassa keskellä elokuun 
lopussa pidetyn Bingo, 
Bango, Bongo  
–kisan voittaja Pirkko 
Eskelinen 
pelikavereineen. 
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Pikkujoulut  
YSG:n pikkujoulut järjestettiin Iisalmen Seurahuoneella 7.12. Toimikunta osallistui perinteisten 
pikkujoulujen suunnitteluun ja vastasi arvanmyynnistä. Tupa oli täynnä iloisia juhlijoita. Kinkku 
maistui ja lopuksi pantiin jalalla koreasti. 
 
 
Markkinointi- ja viestintätoimikunta 
Golfseuran markkinointi- ja viestintätoimikuntaan kuuluivat Tommi Korpihalla (puheenjohtaja), 
Kirsi Hukkanen, Ari Kyllönen ja Kari Puumalainen. 
 
Kevään aikana toimikunnan jäsenet urakoivat seuran yhteistyösopimusten ja sponsorisopimusten 
kanssa. Uutena tuotteena yhteistyösopimuksiin tuli siihen sisältyvä Tyhy-päivät sekä videomainos 
klubin uudelle tv-näytölle. Sponsorihankinnassa jäätiin hieman tavoitteesta, mutta pysyttiin 
edellisvuoden tasolla. 
 
Kauden kynnyksellä toimikunta päivitti ja painatti uudet tuloskortit, joihin saatiin jälleen 
sponsoreina ravintola Mehevä ja Ravintola Raatihuone. Toimikunnassa valmisteltiin myös 
myyntiin tulleet peliliput. 
 
YSG otti käyttöön keväällä Smartum-liikuntasetelit maksuvälineenä, ja järjestelmä otettiin hyvin 
vastaan. Uutena alennuskorttina Veikkaus-kortin ja Golfpisteen lisäksi hyväksyttiin Golfhäftet. 
 
Golfkauden alussa julkaistiin golfista harrastuksena kertova juttu Yläsavolainen -lehdessä. Lisäksi 
YSG:n toiminnasta tehtiin juttuja Iisalmen Sanomiin. 
 
Facebook-sivuja hyödynnettiin entistä enemmän verkkosivujen lisäksi erilaisista tapahtumista 
viestimisessä. Seuran kilpailuista tehtiin Facebook-tapahtumat.  
 
Itä-Länsi-ottelusta tiedotettiin tehokkaasti ja aktiivisesti, koska tapahtumasta on tullut niin suosittu. 
Viestintä onnistui, sillä otteluun osallistui 57 pelaajaa. Pelaajille tilattiin joukkuehatut, jotta pelaajat 
erotettiin kentällä toisistaan. Hatut hankki ottelun sponsorina toiminut Iisalmen Sanomat. 
 
Seura osallistui elokuussa Kankaan Liikuntahallilla järjestettyyn Liikutaan Yhdessä Iisalmi -
tapahtumaan, vaikka se seuran markkinoinnin kannalta on ongelmallinen, kun kausi alkaa olla 
loppupuolella. 
 
Juniori- ja valmennustoimikunta 
Toimikuntaan kaudella kuuluivat puheenjohtaja ja kapteeni Antti Piippo, Pro Joonas Pirhonen ja 
Jori Haatainen. 

 
Peruskurssit:  
Kaudella järjestettiin 7 peruskurssia. Kurssilaisia oli n. 45 joista n. 15 oli alle 18-vuotiaita. 
 
Tyky-ja Tyhy-päivät: 
Järjestettiin kysynnän mukaan. Lähinnä pienyrityksille ja seuran yhteistyö kumppaneille.  
 
Jäsenten opetus: 
Yksityistunteja ja ryhmäopetusta. 
 
Valmennusryhmät: 
 
Pikkujunnuja (7-11v) 
Viiden junnun porukka ja ryhmän vetäjänä toimi pääosin Jori Haatainen.  
Harjoitukset pyörivät toukokuun alusta elokuun loppuun. 
Porukka vähentyi edellisestä vuodesta, koska osalla oli päällekkäisyyksiä harrastusten kanssa. 
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Tytöt 
Kolmen tytön porukka, alkukesästä treenejä 2x /viikko.  
Sitten treenit loppuivat, koska ei löytynyt yhteistä aikaa treeneille. 
Ryhmän vetäjänä toimi pro. 

 
Talviharjoittelu: 
Harjoitukset pidettiin Tennis-ja keilakeskus Liikkeellä viikonloppuisin ja vuorot olivat lähes 
poikkeuksetta täynnä. 
 
 
Kilpailutoimikunta 
Kilpailutoimikunnan puheenjohtajana toimi Ari Kyllönen ja jäseninä Harri Niiranen, Toni 
Heiskanen, Markus Korolainen, Aki Vainionpää ja Kari Leinonen. 
 
Ahmolla järjestettiin kesän aikana 17 kilpailua. Lisäksi pelattiin golfpuulaaki, joka toteutettiin tänä 
vuonna reikäpelityyliin. YSG osallistui myös GOLFLIIGA 2018 valtakunnalliseen tapahtumaan, 
joilla haettiin Suomen edustusjoukkueeseen amatööripelaajaa World Amateur Golfers Invitational 
kansainväliseen finaaliin Malesian Johor Bahruun lokakuussa 2018. 
 
Kilparyhmästä pelaajiamme osallistui myös senioreiden aluetouriin. 
 
Perinteiset seuraottelut Nurmesta (PG) ja Kajaania (KaG) vastaan yhdistyivät tänä vuonna 
kolmen seuran yhdistetyksi kisaksi. Kilpailu pelattiin vieraskentällä.  Vieraskentällä pelattiin myös 
Tervoa (EeG) ja Pyhäsalmea (STLGC) vastaan. 
 
Seuranmestaruus SCR/Lyöntipeli 
 
Miehet   Naiset   Seniorit    
1. Toni Heiskanen   1. Inkeri Pietikäinen 1. Kari Leinonen 
2. Aki Vainionpää       2. Nea Alaraasakka 2. Arto Haaksluoto 
3. Matias Halonen   3. Kaisa Silaskivi  3. Heikki Mähönen 
 
Reikäpeli SCR 
Miehet: 1. Jori Haatainen   Seniorit: 1. Heikki Mähönen 
 
Klubimestaruus HCP/lp 
1. Marita Alaraasakka 
2. Timo Sonninen 
3. Pauli Niiranen                            
 
Puulaaki:                     
1. Harri Partanen, Juha Ålander ja Joni Nousiainen 
2. Kari Aminoff ja Hannu Launonen 
 
 
Taloustoimikunta 
Taloustoimikunnan puheenjohtajana toimi Kari Puumalainen sekä jäseninä Kari Aminoff, Reijo 
Halonen, Esa Rissanen, Timo Hortling, Pekka Happonen ja Ari Kyllönen. 
 
Toimikunta kokoontui toimintavuoden aikana yhden kerran erilliskokouksissa sekä kerran 
toimikuntien yhteiskokouksen yhteydessä.  
 
Toimikunta käsitteli muiden toimikuntien esityksiä ja suunnitelmia tulevaisuuden 
kehittämistarpeista. Näitä esityksiä käytiin tarkemmin läpi toimikuntien yhteiskokouksessa.  
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Toimikunta evästi johtokuntaa golfseuran tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä oman arvionsa 
pohjalta. Toimikunta valmisteli johtokunnan pyynnöstä Ylä-Savon Golfseuran toimintaohjeen, 
jonka pohjalta seuran toimintaa jatkossa ohjataan. Toimintaohje kattaa seuran rakenteen, 
päätösvallan sekä eri toimikuntien ja toimihenkilöiden tehtävänkuvat. Toimintaohje esiteltiin 
jäsenistölle joulukuun vuosikokouksen yhteydessä. 
 
Senioritoimikunta  
Senioritoimikunnan kokoonpano toimintavuonna oli Hannu Launonen pj, Mikko Alaraasakka, 
Pentti Koppinen, Eino Kurkinen, Raimo Pehkonen ja Timo Sonninen. Toimikunnan kokouksia 
pidettiin toimintavuoden aikana 4 kpl. 
 
Kilpailutoiminta 
Kilpailutoiminnan pääpaino oli seniorien CM-viikkokilpailuissa, joita järjestettiin eri muodoissaan 
13 kpl. Parhaimmillaan yksittäiseen viikkokisaan osallistui reilusti yli 20 senioria. Osanotto 
viikkokisoihin oli keskimäärin yleisestikin aktiivisempaa kuin edelliskesänä. Lisäksi Suomen 
Golfseniorien järjestämiin Aluetourin ja Pohjois-Suomi Tourin kilpailuihin osallistui muutamia 
pelaajia.  
 
Seniorien seuraottelussa Nurmeksessa, YSG – Kajaanin Golf - Pielis Golf, pisimmän korren vei 
kotijoukkue oman porukkamme golfatessa toiseksi. Kisassa oli mukana seurastamme 15 
pelaajaa ja parhaiten onnistuivat omissa sarjoissaan Ulla Väänänen (1), Marita Alaraasakka (3) ja 
Raimo Pehkonen (3). 
 
Seuraottelu Eerikkala Golfia vastaan pelattiin Ahmolla ja isäntäjoukkueena otimme selvän voiton 
kotiin. Innostus otteluun oli puoleltamme erinomainen, sillä seniorejamme oli mukana 36 kpl. 
Parhaiten onnistuivat omissa sarjoissaan Päivi Hyyryläinen (2), Reijo Halonen (1) ja Raimo 
Pehkonen (1).  
 
Seniorien seuramestaruuden voitti Kari Leinonen ja reikäpelimestaruuden Heikki Mähönen. 
Lisäksi yleisen sarjan naismestaruuden voitti Inkeri Pietikäinen. 
 
Muu toiminta 
Monen vuoden tauon jälkeen järjestettiin toukokuussa seuran yhteinen pelimatka Viroon. 
Pelasimme kolmella eri kentällä ja mukana oli 40 seniorin innostunut ryhmä. Kokemukset 
reissusta olivat positiiviset ja vastaavia toivottiin järjestettävän myös tulevina vuosina.  
 
Ensi kesän Eerikkala Golfin -seuraottelua silmällä pitäen kävimme syyskuussa lähes 30 seniorin 
ryhmällä pelaamassa Tervossa, joten ennakkovalmistelut tulevan seuraottelun hyviin 
pelisuorituksiin on pohjustettu.  
 
Suomen Golfseniorien kesäkuussa järjestämään koulutus- ja informaatiotilaisuuteen 
senioritoiminnan vetäjille Karelia Golfissa Kontiolahdella osallistuivat toimikunnastamme Mikko 
Alaraasakka ja Raimo Pehkonen.  
 
Senioritoiminnasta tiedottamista tehostettiin toimintavuoden aikana niin kotisivuilla kuin klubilla ja 
siitä päävastuun kantoi Pentti Koppinen toimikunnan avustamana.   
 
Vuoden 2018 seniori 
Vuoden 2018 senioriksi valittiin Irja Niiranen, joka on tehnyt pitkän päivätyön seuran eteen niin 
toimikunnissa, talkoolaisena kuin aktiivisena pelaajana.     
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Talkootoimikunta 
Talkootoimikunnan puheenjohtajana toimi Risto Niskanen ja jäseninä olivat Harri Partanen, Kaisa 
Silaskivi, Arto Lappalainen ja Pauli Himanen. Toimikunnan kokouksia oli 1. 
 
Puiden hakkuun jälkeen kerättiin oksat kasoihin ja poltettiin, kannot sahattiin lyhemmäksi, griinien 
harsottaminen ja poistaminen, klubin rakennusten käyttöönotto toimenpiteet, kentän 
avaustalkoot, mainosten laitto, terassin pylväiden maalaus, pylväiden hankinta ja pystytys 4:os 
tiin viereen (koneella), suojaverkon laitto pylväisiin, Klubin sulkemisen jälkeen rakennusten laitto 
talvikuntoon, mainosten poisto. 
 
 

 

Kuvassa nelosväylän 
tiipaikan viereen 
asennettu uusi 
suojaverkko. 

Irja Niiranen palkittiin 
vuoden seniorina seuran 
pikkujouluissa 
Seurahuoneella. 
Senioritoimikunnan 
puheenjohtaja Hannu 
Launonen kiitti 
perusteluissa Irjan 
pitkäaikaista työtä 
golfseuran hyväksi. 


