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1. Yleistä 
 

Vuosi 2020 oli Ylä-Savon Golfseuran 29. toimintavuosi.  
 
Toiminnan tulos muodostui 31 753,97 € voitolliseksi, jolla kirjanpidossa katettiin aikaisempien 
tilikausien tappioita. 
 
Seuralla oli lyhytaikaista velkaa 37 212,72 euroa ja taseen loppusumma oli 396 535,60 euroa, 
kun se edellisenä vuonna oli 345 248 euroa. 
 
Vuosi 2020 oli kaksijakoinen: alkukaudesta koronavirus säikäytti, sillä yhteiskunnan toimintoja 
kovalla kädellä vaientanut pandemia oli hiljentää myös golfkentät. Tilanne Suomessa kuitenkin 
parani juuri alkukesästä, joten koronarajoitukset huomioiden pääsimme avaamaan Ahmon 
kentän lähes normaalisti. 
 
Korona kuritti monia harrastuksia, mutta luonnonläheinen golf, jossa luontaisesti pidetään 
turvavälejä, osoittautui suosituksi ulkoilmaharrastukseksi. Golf kasvatti suosiotaan 
valtakunnallisesti ja positiivinen vire näkyi myös Ahmolla uusina ennätyksinä. 
 
Kauden aikana Ahmolla pelattiin kaikkiaan 17 346 kierrosta, mikä on uusi ennätys (14 601 
vuonna 2020). Myös vieraspelaajien kierrosten määrä kasvoi 1358:aan, joka oli noin 200 
vieraskierrosta enemmän kuin edellisvuonna. 
 
Golfkursseilla lajin suosi näkyi myös, sillä kursseilla kävi enemmän lajin aloittajia kuin aiemmin. 
uusien kurssilaisten sekä muista seuroista YSG:aan liittyneiden yhteisvaikutuksesta seuran 
jäsenmäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna ollen nyt kauden päätteeksi 683. Jäsenistä 
junioreita oli 64. 
 
Toiminnallisesti kauden merkittävimmät tapahtumat olivat harjoitusviheriön valmistuminen, 
vaikka sitä ei vielä otettu käyttöön vaan annettiin kasvaa koko kesän ajan rauhassa. 
Harjoitusalueen laajennus -hankkeessa ainoastaan kuntoiluvälineiden asennus jäi vielä 
seuraavaan kevääseen. 
 
Kenttäpuolella investointiin kalustoon. Ensin kesällä hankittiin viiltoilmastuslaite, johon saatiin 
Leader-tukea Ylä-Savon Veturilta 30 prosenttia kokonaiskustannuksista. Kauden lopulla tehtiin 
vielä hankintapäätökset kahdesta uudet ruohonleikkurista – karheikkoleikkurista ja 
väyläleikkurista. Koneet ovat aiemmin olleet käytössä Kytäjän golfkentällä, mutta niillä on edessä 
vielä kymmenkunta ajovuotta Ahmon ajomäärillä. 
 
YSG pääsi mukaan golfliiton Tehokehittämisohjelmaan, jossa saimme monenlaista apua 
golfliitolta käytännön toiminnan tueksi. Korona kuitenkin sotki keväällä monia suunnitelmia, jotka 
siirrettiin seuraavalle keväälle. Tällaisia ovat muun muassa golfohjaajien koulutus ja lasten ja 
nuorten golfleiri. 
 

2. Johtokunta 
 

Johtokuntaan kuului toimintavuotena kuusi (6) jäsentä, Tommi Korpihalla (pj), Antti Piippo 
(kapt./vpj), Kaisa Silaskivi, Jari Aho, Olli-Pekka Kuosmanen ja seuran pro Joonas Pirhonen. 
 
Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Olli-Pekka Kuosmanen ja sihteerinä Kirsi Hukkanen. 
Johtokunnan kokouksissa oli puhe- ja läsnäolo-oikeus myös kunniajäsen Kari Aminoffilla sekä 
kaikkien toimikuntien puheenjohtajilla. 
 
Johtokunta kokoontui 12 kertaa ja lisäksi syksyllä pidettiin erillinen toimikuntien ja johtokunnan 
yhteinen suunnittelukokous. 
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Vuosikokouksessa erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin uusia jäseniä. Olli-Pekka Kuosmasen 
tilalle valittiin Henri Kähärä, Antti Piipon tilalle kapteeniksi Arto Haaksluoto. 

 
 

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.  
 
Kenttä avattiin sunnuntaina 10.5., mutta jouduttiin sulkemaan aamupäiväksi heti maanantaina 
räntäsateen vuoksi. Kevät oli edellisiin vuosiin verrattuna myöhässä ja väylillä kasvukausi antoi 
odottaa itseään ja väylät saatiin vasta kesän edetessä hyvän kuntoon. Rangea ei voitu avata 
märkyyden vuoksi kuin vasta perjantaina 22.5. Lisäksi rangella käytössä oli vain joka toinen 
lyöntipaikka, joilla taattiin riittävät turvavälit.  
 
Alkukesän aikana Rakeikka teki harjoitusalueen remontin loppuun ja alue rauhoitettiin 
loppukaudeksi kasvulle. Päätetiin, että ruohon annetaan juurtua rauhassa. 
 
Alkukesällä ongelmia kentänhoidolla aiheutti aluksi karheikkoleikkuri, joka ei ollut 
toimintakuntoinen. Näin kentän karheikkoja ei päästy ajamaan normaalin aikataulun mukaisesti. 
Toinen alkukesän heikkoon kuntoon vaikuttanut seikka on rekrytointien viivästyminen. Koronan 
vuoksi oli kauden alku oli pitkään hämärän peitossa ja TE-keskuksen kautta saimme rekrytoinnit 
tehtyä vasta kesän alussa. 
 
Kesän sateiden aikaan kenttä pääsi tulvimaan, kun vesi ei poistunut ojien kautta. Rankkasateisiin 
sekä keväällä nurmikon ilmastuksen parantamiseksi hankittiin kesällä uusi ilmastuskone, josta 
toivotaan monenlaista apua kentänhoitoon. Uudella laitteella voimme keväällä harjata ruohikolle 
happea ja kauden aikana juuristoa voidaan ilmastaa aiempaa tehokkaammin. Koneella hoituu 
jatkossa myös ns. syysholkitus. 
 
Toinen iso investointi kauden päätteeksi oli kahden ruohonleikkurin hankinta, toinen 
karheikkoleikkuri ja toinen väyläleikkuri. Koneet hankittiin maahantuojan kautta käytettynä ja 
huollettuna, jonne ne tulivat myyntiin Kytäjän golfkentältä. 
 
Kentällä työskenteli vakinaisen kenttävastaavan Pasi Nissisen kanssa kaksi (2) työntekijää 
juhannukselta kauden loppuun, noin neljän kuukauden ajan. Lisäksi kentällä työskenteli kolme 
(3) kesätyöntekijää lyhemmissä jaksoissa. Viheriöitä kunnosti henkilökunnan ohella Toni 
Heiskanen. 

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 ei kokoontunut koronatilanteen vuoksi 
suunnittelemaan ja organisoimaan erilaisia tapahtumia ja klubin uudistamista. 

Toiminta 

Kummi-iltoja jatkettiin tänäkin kesänä. Kummit kävivät esittäytymässä green card-kurssilaisille ja 
kummien mukaan pääsi pelaamaan joka tiistai-ilta. Kesän kummeina toimivat Tommi Korpihalla, 
Kirsi Hukkanen, Harri Partanen, Kaisa Silaskivi, Arto Lappalainen, Leena Partanen ja Ulla 
Väänänen. 
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Klubin terassin ja tiiauspaikkojen kukkaistutuksista tänäkin vuonna vastasivat Anne-Mari Bovellan 
ja Päivi Hyyryläinen.   

Kilpailut 

Naisten perinteinen golfviikon avauskisa peruuntui golfviikon siirtymisen myötä ja Naisten 
sunnuntai pelattiin vasta 2.8.2020 

Naisille järjestettiin kesän 2020 aikana kaksi viikko kisaa 17.6 ja 22.7, joihin ei kuitenkaan tullut 
osallistujia. 

Viime kesänä aloitettu yhteistyö Kajaanin Golfin naispelaajien kanssa ei saanut jatkoa tänä 
kesänä vallitsevan pandemian takia. 

Nais- ja klubitoimikunta järjesti syksyn viimeisenä kauden päättäjäiskisan yhteistyössä KuntoStep 
Oy:n kanssa. 

Pikkujoulut   

YSG:n pikkujoulut peruttiin vallitsevan koronatilanteen vuoksi ja siirrettiin vuodella eteenpäin. 

 
Markkinointi- ja viestintätoimikunta 

Golfseuran markkinointi- ja viestintätoimikuntaan kuuluivat Tommi Korpihalla (puheenjohtaja), 
Kirsi Hukkanen ja Olli-Pekka Kuosmanen. 
 
Kevään aikana toimikunnan jäsenet uusivat seuran yhteistyösopimukset ja sponsorisopimukset. 
Mainossopimuksia tehtiin hieman enemmän kuin edellisvuonna. 
 
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. Alkukaudesta kuvasimme 
muutamia videomainoksia, joita näytettiin Facebookista. Videoiden pääosanesittäjinä olivat 
lumilautailija Rene Rinnekangas ja jääkiekkoilija Otto Huttunen. 
 
Facebook-sivuja hyödynnettiin entistä enemmän verkkosivujen lisäksi erilaisista tapahtumista ja 
kilpailuista viestimisessä. Lisäksi kauden alussa Facebook-sivuille avattiin uusi välinepörssi, 
jossa jäsenet voivat kaupitella omia käytettyjä välineitään uusille jäsenille tai käyttäjille. 
 
Juniori- ja valmennustoimikunta 
 
Toimikuntaan kaudella kuuluivat puheenjohtaja ja kapteeni Antti Piippo ja Pro Joonas Pirhonen. 

 
Peruskurssit:  
Kaudella järjestettiin 7 peruskurssia. Kurssilaisia oli yhteensä 36 hlöä, joista alle 18-vuotiaiden 
osuus oli 10 hlöä. 
 
Tutustumistapahtumia: 
Järjestettiin Pohjois-Savon Osuuspankin ja K-Citymarketin henkilökunnalle. Mukana yhteensä 
noin 20 henkilöä. 
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Jäsenten opetus: 
Yksityistunteja ja ryhmäopetusta. 
 
Valmennusryhmät: 
 
Pikkujunnut (7-11v) 
Viiden junnun porukka ja ryhmän vetäjänä toimi pääosin Nea Alaraasakka.  
Harjoitukset pyörivät tiistaisin ajalla 30.6.–28.7. ja kerhoa jatkettiin elokuulle, koska halukkaita 
lapsia oli. Elokuussa kerho muuttui torstaipäivälle.  
 
 
Kilpailutoimikunta 
Kilpailutoimikunnan puheenjohtajana toimi Henri Kähärä ja jäseninä Markus Korolainen, Aki 
Vainionpää, Antti Piippo ja Kari Leinonen. 
 
Ahmolla järjestettiin kesän aikana 38 kilpailua, joista 15 oli senioreidenviikkokisoja, loput 
viikkokisoja (ysikisoja) ja viikonloppukisoja. Kolmen seuran ottelu YSG-NSG-STLGC pelattiin 
Ahmolla elokuussa. EEG-YSG seuraottelu pelattiin Tervossa. Seniorit kävivät Kajaanissa 
pelaamassa KaG -PG-YSG seuraottelun.  
 
Seuranmestaruus SCR/Lyöntipeli 
 
Miehet   Naiset    Seniorit S50  Seniorit S65 
1. Vainionpää Aki 1. Inkeri Pietikäinen  1. Mähönen Heikki 1. Alaraasakka Mikko 
2. Halonen Matias 2. Nea Alaraasakka  2. Leinonen Kari 2. Hämäläinen Risto 
3. Svensk Janne 3. Ronkainen Outi 3. Haaksluoto Arto 3. Lappalainen Arto 
 
Reikäpeli SCR 
Miehet: 1. Arto Haaksluoto    Naiset: 1. Inkeri Pietikäinen  
Seniorit S50: 1. Kari Leinonen   Seniorit S65: 1. Timo Rajamäki 
 
Klubimestaruus HCP/lp 

 
 
Miehet   Naiset    Seniorit S50  Seniorit S65 
1. Qvintus Otso 1. Mirja Martikainen 1. Leinonen Kari 1. Martikainen Matti 
2. Laitinen Marko 2. Hyyryläinen Päivi  2. Kärkkäinen Heikki 2. Rajamäki Timo 
3. Poikonen Timo 3. Silaskivi Kaisa 3. Kuosmanen Olli-Pekka 3. Sonninen Timo 
 
 
Senioritoimikunta  
Toimikunnan kokoonpano toimintavuonna oli Timo Sonninen pj, Mikko Alaraasakka, Pentti 
Koppinen, Raimo Pehkonen ja Esko Hyyryläinen.  
 
Viikkokisoja järjestettiin kesäkuun alusta syyskuulle saakka pääsääntöisesti torstaisin, osallistujia 
kisoissa parhaimmillaan 18 henkilöä.  
 

Kuva: Otso Qvintus vei komeimman pokaalin omaan 
takkahuoneeseen YSG:n Klubimestaruuskisoista. 
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13.8. Eerikkala golfin seniorit kävivät Ahmolla vieraana seuraottelun merkeissä, jonka YSG voitti. 
Meidän seuran paras sijoitus oli miesten M65-sarjassa scr, voittaja Raimo Pehkonen. 
 
Seniorien seuraottelu vastaan Kajaani ja Nurmes pelattiin Kajaanissa 20.8. YSG:n senioreja oli 
mukana pelaamassa yhteensä 16. Seuran paras tulos tuli miesten 50-sarjassa, jonka voitti Matti 
Martikainen.  
 
Vuoden 2020 seniori 
Vuoden senioriksi valittiin Ulla Väänänen, joka on ollut innokas ja esimerkillinen senioripelaaja.     
 
 
Talkootoimikunta 
Talkootoimikunnan puheenjohtajana toimi Risto Niskanen ja jäseninä olivat Harri Partanen, Kaisa 
Silaskivi, Arto Lappalainen, Matti Martikainen, Pertti Heinonen ja Jorma Ripatti.  
 
Kevään ensimmäiset talkoot pidettiin laittamalla harsot griineille. Kentän avajaistalkoot pidettiin 
toukokuun ensimmäisellä viikolla, koska korona tilanteen takia haravointia tehtiin pienissä 
ryhmissä. Samalla kiinnitettiin myös mainostaulut. Talkoolaisten avajaispelipäivää vietettiin 
lauantaina 9.5.  
 

Harjoitusalueen laajennus -hankkeeseen 
liittyen kesäkuussa järjestettiin pelialueen 
reunojen haravointi-talkoot, harjoitus-
alueen urakoitsijan kanssa tehtiin 
pylväiden siirtoa ja laitettiin suojaverkko 
harjoitusalueen ja ykkösväylän reunaan. 
Lisäksi talkoilla asennettiin myös 
tekonurmea rangen kohdeviheriöille.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Elokuulla herrasmiesvoimin kunnostettiin klubin terassin reunus ja oikaistiin aitaa. Tervetuloa 
Ahmon kentälle -mainostaulu pystytettiin 7-väylän päähän tien reunaan. Rankemmat sateet 
aiheuttivat kuutosväylän polun täyttymisen vedellä, jota kunnostettiin polun korottamisella. 
 
Kauden lopuksi laiteltiin wc-tilat talvikuntoon sekä poistettiin mainostaulut talveksi. 
 
 

Kuva: Uuden harjoitusalueen 
viimeistelytalkoot 22.6.2020 


