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1. Yleistä 
 

Vuosi 2019 oli Ylä-Savon Golfseuran 28. toimintavuosi.  
 
Toiminnan tulos poistojen jälkeen muodostui 16 300,54 € voitolliseksi, poistoja tehtiin yhteensä 
hieman yli 8 500,00 euroa. 
 
Poistot suoritettiin kaluston osalta täysimääräisenä. 
 
Seuralla oli lyhytaikaista velkaa 17 679,09 euroa ja taseen loppusumma oli 345 248,00 euroa, 
kun se edellisenä vuonna oli 343 794,17 euroa. 
 
Toiminnallisesti vuosi oli edellisten vuosien tapaan aktiivista, josta kiitos vielä toimikuntiemme 
talkootyölle ja kaikille työntekijöillemme. Kesä oli ns. normaali suomalainen kesä, välillä kuumaa 
ja sadepäiviä sopivasti. Kenttä oli hyvässä pelikunnossa koko kesän. Alkusyksystä kentällä 
käynnistettiin Veturin kautta saadun Leader -rahoituksen turvin harjoitusalueiden remontti, jonka 
yhteydessä lähipelipaikat kunnostetaan. Saimme hanketukipäätöksen 60 %:lle hankkeen 
kokonaiskustannuksista. 
 
Kierroksia pelattiin 14 601 kpl (edellisenä vuonna 15 542 kpl) eli vähennystä oli 6,1 %. 
Jäsenmäärä vuoden vaihteessa oli yhteensä 675 jäsentä, joista junioreita 48 kpl, naisia 176 kpl 
ja miehiä 451 kpl. Edellisenä vuotena jäsenmäärä oli yhteensä 733 jäsentä. 
 
 

2. Johtokunta 
 

Johtokuntaan kuului toimintavuotena kuusi (6) jäsentä, Kari Puumalainen (pj), Tommi Korpihalla 
(vpj), Antti Piippo (kapt), Kaisa Silaskivi, Jari Aho ja Harri Partanen. Yhdistyksen 
rahastonhoitajana toimi Olli-Pekka Kuosmanen ja sihteerinä Kirsi Hukkanen. Johtokunnan 
kokouksissa oli puhe- ja läsnäolo-oikeus myös kunniajäsenillä Kari Aminoffilla sekä kaikkien 
toimikuntien puheenjohtajilla. Johtokunta kokoontui 14 kertaa ja lisäksi syksyllä pidettiin erillinen 
toimikuntien ja johtokunnan yhteinen suunnittelukokous. 
 
Vuosikokouksessa erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin uusia jäseniä. Uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Tommi Korpihalla ja uusiksi jäseniksi Joonas Pirhonen sekä Olli-Pekka Kuosmanen.  
 
 
 
 
  

Raatihuoneella pidetyn 
YSG:n vuosikokouksen 
jälkeen 23.11.2019 
seuran puheenjohtajuus 
siirtyi Karilta Tommille. 
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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.  
 
Lumet sulivat Ahmon kentältä huhti-toukokuun vaiheessa nopealla aikataululla eivätkä 
sulamisvedet aiheuttaneet normaaleja hetkellisiäkään tulvia. Jääpoltetta ei kentän alueella ollut 
missään. 
 
Kevättalkoot kentällä pidettiin 11.5. ja kenttä avattiin 12.5. 
 
Pelaaminen aloitettiin suoraan varsinaisille viheriöille, jotka olivat talvehtineet loistavasti. Koko 
pelikauden ajan Ahmolla nautittiin hienoista pelikeleistä hyväkuntoisella kentällä. Kesän 
kuivimmasta ajasta heinä- elokuussa selvittiin hyvin väyläleikkuita harventamalla. 
 
Edellisenä syksynä aloitettu remontti nelosen viheriön ympäristön muotoilu ja miesten kuutos- 
lyöntipaikkaa laajennus ja muotoilu saatettiin alkukesästä loppuun.  
 
Syksyllä Rakeikka Oy aloitti harjoitusalueiden remontin. Syyssateet keskeyttivät työt 
viimeistelyvaiheeseen, joten remontin loppuosuus jatkuu varhain keväällä 2020.  
 
Kentällä työskenteli vakinaisen 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 Kaisa Silaskivi ja toimikunnan muina jäseninä toimivat Kirsi 
Hukkanen, Tommi Korpihalla, Pirkko Kyllönen, Jouko Ollinaho, Riikka Ollinaho, Leena Partanen, 
Inkeri Pietikäinen ja Tiina Hyvönen. Toimikunta kokoontui vuoden 2019 aikana 4 kertaa 
suunnittelemaan ja organisoimaan erilaisia tapahtumia ja klubin uudistamista. Toimintaa 
suunniteltaessa pyrittiin ottamaan huomioon Suomen Golfliiton toiminta-strategia ja seuran 
jäsenten esittämät toiveet. 

Toiminta 
Klubi- ja naistoimikunta kokoontui ensimmäisen kerran 8.4.2019, jolloin laitettiin alulle 
klubirakennuksen remontin suunnittelu. Toimikunnan jäsen Riikka Ollinaho teki klubirakennuksen 
remontista piirustukset. Samalla tehtiin lista tehtävistä töistä ja tarvikkeista. Päätettiin hävittää 
kaikki vanha ja ylimääräinen tavara, mitä ei pystynyt enää käyttämään. Klubille päätettiin hankkia 
uusi astianpesukone, tietokone, tiskiallas ja miesten vessaan pisuaari. 

Uutena pelaajien aktivoimiskeinona järjestettiin läpi kesän kummi-iltoja. Kummit kävivät 
esittäytymässä Greencard-kurssilaisille ja kummien mukaan pääsi pelaamaan joka tiistai-ilta. 
Tämä oli onnistunut kokeilu ja sitä jatketaan tulevaisuudessakin. Yhteensä kummitiistain 
kierroksille osallistui 15 henkilöä. Kesän kummeina toimivat Tommi Korpihalla, Kirsi Hukkanen, 
Harri Partanen, Kaisa Silaskivi, Arto Lappalainen, Kari Puumalainen ja Ulla Väänänen. 

Kesän alussa järjestettiin sääntökoulutus Joonas Pirhosen avustuksella jäsenistölle uusista 
säännöistä. 

Pirkko Kyllösen aloitteesta päivitettiin kentän turvallisuusohjeet. 
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Klubin terassin ja tiiauspaikkojen kukkaistutuksista tänä vuonna vastasivat Anne-Mari Bovellan ja 
Päivi Hyyryläinen.   

Kilpailut ja tapahtumat 
Naisten kilpailu Helluntai Heilautus avasi 9.6.2019 valtakunnallisen golfviikon. Kilpailu pelattiin 
parikilpailuna. Kilpailun tavoitteena oli innostaa naisia kokeilemaan golfia ja kilpailemista. Kisaan 
osallistui 22 pelaajaa. Kisa pelattiin vaihtelevassa säässä ja jouduttiin ukkosen takia 
keskeyttämäänkin hetkeksi. Kisan yhteydessä aktivoitiin naisia kilpailuihin ja saatiinkin 9 naista 
mukaan kesän reikäpeleihin.  

Golfviikon aikana tarjottiin mahdollisuutta ilmaisiin kipinäkierroksiin golfista kiinnostuneille. 
Golfviikon päätti Itä/Länsikisa, johon kuului leikkimielinen kilpailu jäsenistölle ja klubitoimikunnan 
järjestämä iltajuhla. 

Naispelaajille järjestettiin oma viikkokisa, jonne kutsuttiin Kajaanin Golfseuran naispelaajia. 
Tapahtuma alkoi vieraiden ja omien pelaajien kahvituksella ja jalkahoitaja Anne Eskelisen 
luennolla golffarin jalkojen hoidosta. Kilpailu pelattiin 9-reiän pistebogey-kisana. Yhteistyötä 
Kajaanin kanssa päätettiin jatkaa. 

Nais- ja klubitoimikunta järjesti syksyn viimeisenä kauden päättäjäiskisan, joka oli 21.9.2019. 
Kilpailu pelattiin 9-reiän kilpailuna 3-hengen joukkuein. 
 

Markkinointi- ja viestintätoimikunta 
Golfseuran markkinointi- ja viestintätoimikuntaan kuuluivat Tommi Korpihalla (puheenjohtaja), 
Kirsi Hukkanen ja Kari Puumalainen. 
 
Kevään aikana toimikunnan jäsenet urakoivat seuran yhteistyösopimusten ja sponsorisopimusten 
kanssa. Mainossopimusten hintoja laskettiin hieman, jotta ne menisivät paremmin kaupaksi. Se 
onnistui, sillä sponsorisumma nousi korkeammaksi kuin aiempina vuosina. 
 
Kauden kynnyksellä toimikunta päivitti ja painatti uudet tuloskortit. Painatus kilpailutettiin ja 
edullisimman tarjouksen teki Painotalo Seiska, missä kortit painettiin. Toimikunnassa valmisteltiin 
myös myyntiin tulleet peliliput. 
 
Golfkauden alussa saatiin golfista kertovia juttuja paikallisiin lehtiin. Radiomainontaa ei otettu, 
mutta kokeilimme kauden aikana muutaman kerran maksettua Facebook-mainintaa. 
 
Facebook-sivuja hyödynnettiin entistä enemmän verkkosivujen lisäksi erilaisista tapahtumista 
viestimisessä. Seuran kilpailuista tehtiin edellisvuoden malliin Facebook-tapahtumat. 
 
 
Juniori- ja valmennustoimikunta 
Toimikuntaan kaudella kuuluivat puheenjohtaja ja kapteeni Antti Piippo ja Pro Joonas Pirhonen. 

 
Peruskurssit:  
Kaudella järjestettiin 5 peruskurssia. Kurssilaisia oli yhteensä n. 30. 
 
Tyky-ja Tyhy-päivät: 
Järjestettiin kysynnän mukaan. Lähinnä pienyrityksille ja seuran yhteistyö kumppaneille.  
 
Jäsenten opetus: 
Yksityistunteja ja ryhmäopetusta. 
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Valmennusryhmät: 
 
Pikkujunnut (7-11v) 
Viiden junnun porukka ja ryhmän vetäjänä toimi pääosin Nea Alaraasakka.  
Harjoitukset pyörivät maanantaisin toukokuun alusta elokuun loppuun. 
Porukka vähentyi edellisestä vuodesta, koska osalla oli päällekkäisyyksiä harrastusten kanssa. 
 
Talviharjoittelu: 
Harjoitukset pidettiin Tennis-ja keilakeskus Liikkeellä viikonloppuisin ja vuorot olivat lähes 
poikkeuksetta täynnä. 
 
 
Kilpailutoimikunta 
Kilpailutoimikunnan puheenjohtajana toimi Harri Partanen ja jäseninä Markus Korolainen, Aki 
Vainionpää ja Kari Leinonen. 
 
Ahmolla järjestettiin kesän aikana 27 kilpailua, joista neljä 9-väylän kisoina. Kolme kilpailua 
peruttiin liian pienen osallistujamäärän vuoksi.  
 
Perinteiset seuraotteluita Ahmolla pelattiin Nurmesta (PG) ja Kajaania (KaG) vastaan kolmen 
seuran yhdistettynä kisana sekä Tervoa (EeG) vastaan. Nivalassa seura kävi pelaamassa myös 
Nivalaa (NG) sekä Pyhäsalmea (STLGC) vastaan. 
 
Seuranmestaruus SCR/Lyöntipeli 
Miehet   Naiset   Seniorit    
1. Toni Heiskanen   1. Inkeri Pietikäinen 1. Kari Leinonen 
2. Joonas Pirhonen    2. Nea Alaraasakka 2. Esko Hyyryläinen 
3. Matias Halonen   3. Ada Kaurala  3. Timo Poikonen 
 
Reikäpeli SCR 
Miehet: 1. Joonas Pirhonen  Naiset 1. Inkeri Pietikäinen   Seniorit: 1. Kari Leinonen 
 

Klubimestaruus HCP/lp 
Miehet  1. Markku Laajalahti  
Naiset 1. Mirja Martikainen 
Seniorit 1. Esko Hyyryläinen   

 
 
 
 
 
 
 
 
Taloustoimikunta 
Taloustoimikunnan puheenjohtajana toimi Kari Puumalainen sekä jäseninä Kari Aminoff, Reijo 
Halonen, Esa Rissanen, Pekka Happonen ja Olli-Pekka Kuosmanen. Toimikunta kokoontui 
toimintavuoden aikana kaksi kertaa. 
 
Toimikunta käsitteli kentän harjoitusalueiden rahoitushakemusta sekä vuoden 2020 budjetin 
rakennetta sekä tulevien vuosien taloudellista arviota. 
 
 
 
 

Voittajien on helppo hymyillä. Kuvassa 
hymyilevät klubimestarit Markku Laajalahti 
ja Mirja Martikainen. 
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Senioritoimikunta  
Toimikunnan kokoonpano toimintavuonna oli Timo Sonninen pj, Mikko Alaraasakka, Pentti 
Koppinen, Raimo Pehkonen ja Esko Hyyryläinen. Toimikunnan kokouksia pidettiin 
toimintavuoden aikana 4 kpl. 
 
Viikkokisoja järjestettiin 15 kertaa joka torstai, osallistujia kesän aikana kaikkiaan 55 eri henkilöä. 
Aktiivisin kilpailuihin osallistuja oli Arto Lappalainen 14 kertaa ja toiseksi aktiivisin Raimo 
Pehkonen 13 kertaa. Seuraaville sijoille olikin jo runsaammin osallistujia. 
 
8.8. kävimme Eerikkala golfin seniorien vieraana seuraottelun merkeissä. ”Kotikenttäedun” turvin 
Eerikkala voitti 322/304. Meidän seuran paras sijoitus oli naisten sarjassa scr, voittaja Inkeri 
Pietikäinen. 
 
Seniorien seuraottelu vastaan Kajaani ja Nurmes olisi pelattu Kajaanissa, mutta ottelu peruuntui 
osanottajien vähyydestä johtuen. Kajaani järjestää vastaavan ottelun kesällä 2020. 
 
Kausi päättyi 19.9. 19-reijän päätöskisaan, jonka voitti Heikki Kokkoniemi, toisena Pentti 
Koppinen ja kolmantena Kari Leinonen. Samana iltana kokoonnuttiin päätös-/palautetilaisuuteen 
Kaisanetille. Siellä nautimme Prisman tarjoaman iltapalan ja suunnittelimme jo kesän 2020 
toimintaa. 
 
Vuoden 2019 seniori 
Vuoden senioriksi valittiin Inkeri Pietikäinen, joka on ollut innokas ja esimerkillinen senioripelaaja.     
 
 
Talkootoimikunta 
Talkootoimikunnan puheenjohtajana toimi Risto Niskanen ja jäseninä olivat Harri Partanen, Kaisa 
Silaskivi, Arto Lappalainen ja Pauli Himanen.  
 
Keväällä tehtiin 7-väylän griiniltä lumen poisto ja harsotettiin griinit. Toukokuussa pidettiin kentän 
avajaistalkoot ja kiinnitettiin mainostaulut. Hommattiin oksakasoille kyyti ja kasattiin kasojen 
pohjilta oksat, jotka poltettiin. Klubin uudistuksessa purettiin sisältä väliseinä, asennettiin 
näyttötaulu ja hyllytasot. Hommattiin uusi tiskiallas ja kaapisto keittiöön, jotka LVI-asentaja kävi 
asentamassa paikoilleen. Miesten puoleisen sosiaalitilan vessan koppien seiniä jatkettiin, jotta 
kopeissa ei olisi ahdasta. Samalla tilaan hommattiin pisuaari. Raivattiin 3-väylän griinin takana 
oleva risukko. Maalattiin parkkipaikan aita ja käsiteltiin suoja-aineella väylätornit ja penkit. 
Siirrettiin mailavaraston edestä portaat ja kiinnitettiin ne pron kopin eteen. Lähipelialueen 
laajennukseen liittyvät suojaverkon pylväät hommattiin valmiiksi asennusta varten. Toimikunta 
huolehti myös väylävessan säiliön vaihtamisen. Klubin sulkemisen jälkeen laitettiin rakennukset 
talvikuntoon ja poistettiin mainokset. 
 
 


