
 

Karelia Golf Ry 

 

Toimintakertomus 2018 

 

Karelia Golf Ry:n hallitus 

 

Kokoonpano: Kimmo Kotro (puheenjohtaja), Jussi Hietava (varapuheenjohtaja), Päivi Vaarala 

(sihteeri), Kaija Partanen, Heikki Poutiainen (erosi kesken hallituskauden), Marko Tolvanen, Lauri 

Penttinen, Mauri Vihonen, Martti Varis ja Mikko Varis sekä Aki Keronen (vt-toiminnanjohtaja). 

Hallituksen kokouksiin osallistuivat lisäksi kutsuttuina Mika Kupiainen (Kontiolahti Golf Oy:n 

toimitusjohtaja) sekä toimikuntien puheenjohtajat Sirpa Rouhiainen (naistoimikunta), Leena 

Westman (senioritoimikunta), Jari Vaarala (Klubitoimikunta sekä Kim Wrange (juniori- ja 

valmennustoimikunta). Hallitus kokoontui vuonna 2018 yhdeksän kertaa. 

 

Golfkausi 2018 oli Karelia Golfin osalta hyvä. Erityisesti kenttien erinomainen kunto, aurinkoinen 

kesä sekä uudistetut green card –kurssit (237 kurssilaista 2018) loivat vahvan pohjan onnistuneelle 

golfvuodelle. Mehtimäen Golfhallin talvikausi marraskuusta 2017 toukokuulle 2018 onnistui hyvin. 

Karelia Golf ry järjesti alkeiskurssit kaudella 2018 Aki Kerosen ja Toni Laakkosen toimesta ja 

kurssien markkinointia sekä joustavuutta lisättiin. Lisäksi hinnoittelua uudistettiin mahdollistaen 

golfin kokeilu entistäkin matalammalla kynnyksellä. Palkkatuella seuran junioripäällikkönä 

toiminut Toni Laakkonen saatiin palkattua seuran valmennuspäälliköksi heinäkuun alusta alkaen. 

Organisaatiouudistuksen myötä Aki Keronen toimi seuran vt-toiminnanjohtajana 1.1.2018 alkaen. 

Organisaatiouudistuksen tulokset olivat hyviä golfyhteisön kannalta ja hallitus päätti vakinaistaa 

uudistuksen vuoden 2019 alusta. Seniorit vastasivat loma-aikaan ansiokkaasti uudistetusta 

kenttävalvonnasta menneellä pelikaudella. 

 

Karelia Golf ry:n ja Kontiolahti Golf Oy:n hyvä yhteistyö jatkui. Seura maksoi kenttäyhtiölle 

kenttävuokraa 50.000 euroa kuluneella pelikaudella.  

 

Karelia Golf ry:n 100 % omistama Pilkon golfalue: 6 reikäinen par-3 kenttä, range ja 

harjoittelualueet kehittivät toimintaansa pelikauden aikana. Pilkon golfalueella järjestettiin ”ilmaisia 

golfmaistiaisia” läpi kesän ja green card –kurssilaisia kävi kursseilla hieno määrä (237kpl). Seuraan 

liittyi vuoden aikana 149 uutta jäsentä ja erosi 132. Kokonaisuudessaan jäsenmäärä kasvoi 

kahdellatoista 1294:ään. 

 

Mehtimäen Golfhallin toimintaa kehitettiin talvikauden aikana ja kausikorttipelaajat pääsivät halliin 

harjoittelemaan klo 6-20 välisenä aikana omalla ovikoodilla. Uudistetut VIP-kausikortit rajattomalla 

Flightscopen käyttöoikeudella otettiin hyvin vastaan. KarG toimikunnat järjestivät aktiivisesti 

toimintaa sekä Pilkon golfalueella että Mehtimäen golfhallilla kauden aikana. Karelia Golf ry on 

mukana aktiivisesti Kontioniemen kehittämishankkeessa yhdessä alueen muiden toimijoiden 

kanssa. 

 

Tilastot Kontioniemi 

 

Vuosi  2018 2017 2016 2015 2014  

 

Lähdöt  22160 20480 22815 23045 23882  

Green feet  3815 3450 3646 3755 3690 

Kilpailijat  2730 2520 2437 2820 3121  



Kausimaksut  505 503 509 503 535  

Jäsenmäärä ry 1294 1277 1239 1251 1180 

Vieraspelaajat 4184 3842 4033 4204 3799 

Poletit  3807 3351 4661 4340 5278 

 

Tilastot Pilkko 

 

Vuosi  2018 2017 2016 2015 2014  

 

Lähdöt  5678 4102 5211 5866 5433 

Green feet  2235 2041 2258 2431 2457 

Poletit  8500 9427 13155 12952 11003 

Kausimaksut  619 565 542 560 578 

 

 

Toimikunnat, toimintakertomukset 

 

Kilpailutoimikunta  

Kilpailutoimikunnan muodostivat kaudella 2018: Mikko Varis (pj, ), Mikael Kotro (vpj), Jenni 

Varis (siht.), Juha-Pekka Pirhonen (tiedottaja), Juha Marola, Scott Milne ja Jukka Keto. Toimikunta 

kokoontui kauden aikana neljä kertaa. Lisäksi muutamissa asioissa riitti pelkkä sähköpostin 

välityksellä tapahtunut keskustelu ja päätösten teko.  

  

Talven aikana toimikunnassa kehitettiin seuraavan kesän kilpailuja, nimettiin kilpailujen johtajat 

avoimiin kilpailuihin ja päivitettiin seuran kilpailumääräykset sekä paikallissäännöt. Keväällä 

toimikunta päivitti myös seuran edustuspelaajien kriteeristön, pelaajasopimuspohjan ja 

kulukorvausperusteet. Toimikunta käsitteli sille tulleet edustuspelaajahakemukset ja esitti seuran 

puheenjohtajalle hyväksyttäväksi kriteerit täyttävät hakemukset. 

  

Toimikunnasta lähti talven aikana kehittymään myös hyväksi ideaksi osoittautunut Pilkon 

Firmaliiga, joka jo ensimmäisen kesän aikana osoittautui hyvin toimivaksi ja rennoksi 

kilpailumuodoksi ja se saa jatkoa myös ensi kesänä.  

  

Kontioniemen kisojen osalta suurin muutos aikaisempiin vuosiin oli ns. Kontioniemen Majorit, 

joiden myötä yksilökisojen suosion kasvoi kesällä 2018 ilahduttavasti. Myös joukkuekisat 

säilyttivät asemansa suosittuina tapahtumina, joten kilpailutoimikunnassa oltiin tyytyväisiä 

kokonaisuudessa kisaajien määrään kauden 2018 osalta.  

 

Tasoitustoimikunta 

 

Jäsenet: Mikko Varis(pj), Aki Keronen ja seuran kapteenit Lauri Penttinen ja Kaija Partanen 

 

Kaudella 2018 ei tasoitustoimikunnalla ollut käsiteltävään yhtään jäsenistön tasoitusta koskeva 

tapausta. 

 

Naistoimikunta 

 

KarG naistoimikunta kaudella 2018: puheenjohtaja Sirpa Rouhiainen, ladykapteeni Kaija Partanen, 

Tarja Simonen, Kirsi Pirinen, Saija Assinen Pirjo Vuoskoski ja Sisko Nuutinen-Mondell. 

Kauden aikana pidettiin 5 kokousta. 



 

Toimikunta osallistui aktiivisesti myös talkoisiin, maalasimme mm. naisten pukuhuoneen 

seinäpaneelit ja hankimme tilaan uudet matot. Helmi – maaliskuussa pidettiin hallilla Ladyjen 

lauantai eli tunti naisille, jolloin Toni antoi opetusta ja vinkkejä.  Huhtikuussa päätimme 

hallikauden yhteiseen illanviettoon pelailun, harjoittelun ja tutustumisen merkeissä.  

Pilkossa jatkui harjoittelu joka toinen keskiviikko, jolloin siellä pidettiin naisten vinkki-illat. 

Näissä tapahtumissa oli mukana mm aloittelijoita, jotka toivoivat näitä jatkossakin. 

 

Kontioniemessä pelattiin avajaiskisana Rusettigolf kisa, joka oli avoin kaikille jäsenille. 

Perinteinen Elli Open pelattiin kesäkuun lopussa ja päätöskisa syyskuussa. Lisäksi järjestimme 

klubilla saunaillan ja yhdessä senioritoimikunnan kanssa Ladys lunch & golf tapahtuman. 

Kaikkiaan tapahtumiin osallistujia oli noin 160. 

 

Kiitos kaikille osallistujille, tapahtumien toteuttamisessa mukana olleille sekä 

yhteistyökumppaneille, joiden ansiosta jälleen Ellin palkintopöytä oli vertaansa vailla. 

 

 

Kenttätoimikunta 

  

Jäsenet: Lauri Penttinen puheenjohtaja, Heikki Rosenius varapuheenjohtaja, Väinö Broman, Kaija 

Partanen, Jari Kervinen, Kimmo Kotro, Marko Kämäräinen, Mervi Holopainen, Mikko Varis, 

Juhani Långström ja Aki Martikainen. Toimikunta on kokoontunut kesän aikana lähinnä 

kenttäkatselmusten merkeissä.  

Pilkon kenttä avattiin rangen osalta 2.5 ja par 3 kenttä 4.5 2018. Heti kauden alusta kentän 

lannoituksissa on käytetty uutta biologista lisäravinneohjelmaa. Tarkoituksena pieneliökannan 

vahvistaminen kasvukerroksessa ja sitä kautta parempaa taudinkestoa. Poistettiin puita 13 greenin ja 

14 teepaikan takaa maisemoinnin vuoksi. Lyöntipaikan 14 taukokatos siirrettiin uudelle paikalle. 

Väylän 18 tiipaikkalle tehtiin laajennus. Greenin 6 takaosa saatiin hyvin pelattavaan kuntoon. 

Väylältä 16 postettiin muutamia haapoja sekä syksyllä tehdään harvennuksia ympäri kenttää. 

Kesäkuun lopulla saatiin käyttöön myös väylän 4 viheriön tausta-alue. Väylän 12 oikean puoleisella 

kummulla katajapensaan ympäristö saatiin siistittyä ja leikattavaksi alueeksi.  

Kauden lopussa tehtiin kaikkien punkkereiden kanttaukset. Kauden aikana tehtiin kaikkiaan kuusi 

torjunta-aineen ruiskutusta jossa mukana myös ennakkotorjunta-aine Medallion. Pelikausi kentällä 

päättyi Kontioniemen osalta 21.10.2018  

 

Senioritoimikunta 

 

Jäsenet: Leena Westman puheenjohtaja, Arto Hukka varapuheenjohtaja (14.5. saakka), Pirkko 

Voutilainen rahastonhoitaja, Raimo Toivanen sihteeri, Martti Tolvanen kilpailuvastaava, Maire 

Peltonen, Heikki Poutiainen, Martti Varis ja Urpo Varis.  

 

Toimikunta kokoontui kauden aikana 7 kertaa. Toimikunta teki juoksevaa toimintaa koskevien 

päätöksien lisäksi joukon kehittämispäätöksiä vuodelle 2019. Kuukausikisat tullaan uudistamaan: 

pistebogey sarjat jatkavat nykyisellään, mutta lisäksi palkitaan kussakin kisassa parhaan 

tasoituksellisen lyöntipelituloksen tehnyt pelaaja kummassakin sarjassa. Pentin ja Ipan maljat 

jaetaan kauden parhaille lyöntipelipelaajille. Lakka Cupista kehitetään seniorien tasoituksellinen 

reikäpelimestaruuskisa. Toimikunta on myös alustavasti esittänyt seuran mestaruuskisojen ja 

seniorimestaruuskisojen pelaamista samana viikonloppuna 



 

Senioritoimikunta työskenteli päivitetyn strategiansa mukaisesti seniori-ikäisten pelaajien sekä koko 

seuran toiminnan tukemiseksi. Työskentely jakaantui kolmeen pääryhmään: Jäsentoiminta, 

senioritoiminta osana KarG yhteisöä ja KarG:n senioritoiminta osana suomalaista golfkenttää. 

 

Jäsentoiminta – lohkossa senioritoimikunta järjesti pelikaudella 5 kuukausikisaa, avajais- ja 

päätöskisat, Seniorit suviyössä – kisan, seniorien mestaruuskisat/Pentin ja Ipan maljat sekä 

tasoituksellisen reikäpelikisan eli Lakka Cupin. Lisäksi seniorit osallistuivat runsaslukuisesti SGS 

Aluetouriin ja Saimaa Senior Scramble – touriin. Omissa seniorikilpailuissa ja muissa 

pelitapahtumissa KarG seniorit pelasivat kaikkiaan 609 kierrosta. Muiden tahojen järjestämissä 

seniorikisoissa ja pelitapahtumissa KarG seniorit pelasivat 186 kierrosta. Lisäksi senioripelaajat 

osallistuivat aktiivisesti oman seuran ja muiden tahojen järjestämiin avoimiin kilpailuihin.  

 

Seuran seniorimestaruudet: Kai Kastinen M50, Teuvo Kosunen M60, Eelis Hyvärinen M65, Heikki 

Poutiainen M70, Pentti Lauronen M75, Balk Liisu N50 ja Leena Sokkanen N65. Pentin ja Ipan 

maljat saivat Reijo Ruokonen ja Leena Sokkanen.  

Muu kilpailumenestys: Pentti Lauronen 4.sija, SM M75, Tourin 3. osakilpailu, Kari Rannasmaa 3. 

sija SGS Aluetourin finaali, sarja M50, Teuvo Kosunen 2. sija SGS Pohjois-Suomi Tour, sarja M60. 

Lisäksi KarG:n pelaajat saavuttivat seurojen välisen voiton SSS – Tourilla, pari Usko Roivas-Eelis 

Hyvärinen voittivat parikohtaisen kisan ja Eila Ilmakangas-Maire Peltonen olivat paras naispari.  

 

Talvikaudella senioriaamut vetivät hallille 15–30 senioria keskiviikkoaamuisin. Keväällä tehtiin 

pelimatka Viroon, kesällä järjestettiin kaksi lähipelitestiä Pilkossa sekä uutuuksina Ladies Lunch & 

Golf ja Keilagolf. Toimikunta jatkoi aktiivista tiedottamista seuran nettisivujen kautta ja kaikkien 

tapahtumien yhteydessä. Seniorit hoitavat omaehtoisesti varainhankintaa ja kertyneet varat 

käytetään senioritoiminnan toteuttamiseen, mm. palkintoihin, tuettuihin bussikuljetuksiin 

tapahtumiin, jne.  

 

Osana KarG yhteisöä – lohkossa toimikunta hoiti onnistuneesti kenttävalvonnan viiden viikon ajan 

vilkkaimpana peliaikana. Seniorit olivat myös aktiivisesti mukana klubitoimikunnan 

organisoimassa ”Pelikaverit” – toiminnassa ja kenttätoimikunnan organisoimissa kenttätalkoissa.   

 

Osana suomalaista golfkenttää – lohkossa yhteistyötä Suomen Golfseniorit ry:n (SGS ry) kanssa 

syvennettiin. Tämä näkyy mm. siinä, että onnistuimme saamaan SGS:n itäisen alueen kesäpäivät 

Karelia Golfiin ensi heinäkuulle. Järjestimme myös Keski-Suomen seurojen SGS vastaavien 

kokouksen meillä tämän vuoden kesäkuussa. Karelia Golf on toista vuotta SGS:n ns. 

pelioikeuskenttä ja tätä oikeutta käytti tänä vuonna 153 vieraspelaajaa.  

 

 

Klubitoimikunta 

 

Jari Vaarala (puheenjohtaja), Kirsi Tanskanen, Kari Hämäläinen, Juhani Hulkko, Christian 

Eiserbeck, Erkki Voutilainen, Jukka Keto, Juha-Pekka Pirhonen, Arja Jolkkonen, Teijo Kärki, Sisko 

Nuutinen-Mondal, Arto Hukka (senioritoimikunta), Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet 

muidenkin toimikuntien edustajia ja kapteenistoa, sekä seuran puheenjohtaja ja vt-toiminnanjohtaja. 

Klubitoimikunta kokoontui kolme kertaa ennen kauden alkua.  

Toimintaa olivat hiihtopäivän (18.3. Kontioniemessä) järjestelyt, talkoot klubilla, kaksi kertaa 

maalasimme eteisen seinät ja yhdessä naistoimikunnan kanssa naisten pukuhuoneen. Lisäksi 

ilmoitustaulut vaihdettiin. Klubibingoa kehitettiin ja toteutettiin, asiakaspolkua katsottiin 



epäsäännöllisesti säännöllisesti kesän aikana. Kenttätalkoissa korjattiin pelikenttää. Olimme 

mukana auttamassa seuraavissa tapahtumissa: creen-card pelikokeiden toteutus, päätöskisan 

järjestelyt, golfmaistiaistunnit. Loppuvuonna on vielä toimikuntien jäsenten kokoontuminen 

pikkujoulupöydän ääreen.  

Keväällä valittiin hallikauden klubilainen Eero Mönkkönen ja syksyllä kesän klubilainen Aulis 

Ikonen. Valintaperusteet lyhykäisyydessään: toimintaan osallistuva jäseniä ilahduttava ja hyvää 

henkeä tuova KarG:n jäsen. 

 

Juniori- ja valmennustoimikunta 

 

Kokoonpano: Kim Wrange (puheenjohtaja), Seppo Balk, Mikko Frisk, Jyrki Hartikainen 

(rahastonhoitaja), Aki Keronen, Toni Laakkonen, Harri Leppänen (varapuheenjohtaja), Juha 

Marola, Juha-Pekka Pirhonen, sekä juniorikapteenit Emilia Tukiainen ja Mitro Hartikainen.  

Toimikunta kokoontui vuoden 2018 aikana 2 kertaa ja piti lisäksi 2 sähköpostikokousta (kesän omat 

kisat ja vuoden juniorin valinta). Juniori- ja valmennustoimikunnan toiminta on vakiintunut 

tukemaan junioreiden harjoittelua ja kilpailutoimintaa sekä Midien, erityisryhmien ja senioreiden 

harjoittelu- ja kilpailutoimintaa sekä muuta jäsenistölle tarjottavaa harjoittelutoimintaa.  

Junioriharjoitukset vedettiin läpi talvella Mehtimäen Golfhallilla sekä kesällä niin Pilkonpuistossa 

kuin Kontioniemessä. Vastuuvalmentajina juniorivalmennuksen osalla toimivat edelleen Aki 

Keronen sekä Toni Laakkonen.  

Karelia Golfin junioreita osallistui liiton alueellisiin sekä kansallisiin kilpailuihin kaikilla 

mahdollisilla tasoilla (Future ja Challenge Tour sekä Finnish Junior Tour).  

KarG:n junioirit ovat kunnostautuneet mukavasti ja tänä vuonna Eetun SM-kulta reikäpelissä 

kruunasi tämän kauden. On hyvä mainita lisäksi Petri Takkusen SM-kulta erityisgolfissa ja Emilia 

Tukiaisen SM-pronssi, jotka ovat pitäneet pelaajamme ja seuramme tapetilla pitkin vuotta. Juniorit 

ovat lisäksi edenneet hienosti varsinkin tyttöjen sarjoissa laajallakin rintamalla.  

Toimikunta päätti valita vuoden junioriksi itseoikeutetusti tänäkin vuonna Eetu Taivaisen, joka toi 

seurallemme vihdoin kauan kaivatun poikien SM-kultamitalin.  

Toimikunta kiittää seuraa tuesta ja pelaajia kuluneesta vuodesta! 

 


