
KARTANOGOLF RY    
 
SÄÄNTÖJEN MUKAINEN TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 
Yleistä 
 
Vuosi 2019 oli seuran 31. toimintavuosi.  Seuran jäsenmäärä laski ollen vuoden lopussa 1 051 (1 066 
vuonna 2018), joista naisia 301 (318) ja miehiä 671 (657). Tyttöjä oli 18 (20) ja poikia 57 (71), yhteen-
sä junioreja oli 75 (91). Senioreja oli 723 (730). Itä-Suomen alueen 23 seuran jäsenmäärä väheni 1 
192, ollen (20 128). Valtakunnallisesti liiton jäsenmäärä oli elokuun lopussa 140 228 (138 955) eli 
liiton jäsenmäärä kasvoi 1 273 jäsenellä. Liitossa oli 129 (131) jäsenseuraa. Golfkenttiä Suomessa oli 
vajaat 160. 
 
Talven jälkeen pelaaminen aloitettiin 16. huhtikuuta, jolloin avattiin 14 väylää kesäviheriöille. Koko 
kenttä oli auki 23.4. Pelikierrosten määrä oli 26 700 (27 450). Vieraspelaajien määrä oli noin 5 700 (5 
800). Kausi päättyi pääosin 27.10 pakkaspäiviin.  

Elinvoimaa Savon golfkentille -hanke 1.3.2019-31.12.2020 

Hanke on kolmen golfseuran yleishyödyllinen kehittämishanke, jossa ovat mukana Kartanogolf ry 
Joroisista, Rantasalmi Golf ry Rantasalmelta ja Kerigolf ry Savonlinnasta. Hankkeen ensisijainen tavoi-
te on kasvattaa siihen osallistuvien golfseurojen jäsenmäärää ja säilyttää näin golfharrastuksen ja 
seurojen elinvoima tulevaisuudessa. Tavoitteena on saada uusia jäseniä kaikista ikäluokista. Kahden 
vuoden aikana on tavoite innostaa golfin pariin 600 uutta harrastajaa.  

Kartanogolf järjesti yhteistyössä Varkauden Ladun kanssa perinteisen puistokävelytapahtuman, johon 
osallistui noin 70 henkilöä. Tapahtumassa vieraili mediapersoona ja entinen huippuhiihtäjä Jari Iso-
metsä.  
 
Klubitalolla järjestettiin 27.7. yhteistyössä Joroisten Musiikkipäivien kanssa konsertti. Esiintyjänä oli 
ryhmä Aarne Pelkonen, Iiro Rantala ja Mikko Perko. Viihteellisen ja jazzahtavan konsertin teemoina 
oli kesä, rakkaus ja luonto. 
 
Yksi kauden merkittävin yksittäinen tapahtuma oli Kartanogolfin Aluetourin finaali syyskuun ensim-
mäisenä viikonloppuna. Valtakunnalliseen tapahtumaan osallistui 140 pelaajaa ympäri Suomea. 
Suomen Golfsenioreita tapahtumassa edusti Maili Soukka ja Paavo Reunanen. Kartanogolfista kilpai-
lussa oli mukana Aila Korhonen, Tuula Nykänen ja Yrjo Nykänen. Parhaiten sijoittui Yrjö Nykänen 
sijalle kolme sarjassa miehet 70 vuotta. 
 
Taito Tuovisen muistoa kunnioitetaan Karl Grotenfeltin lahjoittamalla kiertopalkinnolla, joka jaetaan 
vuosittain henkilölle, jolla on ollut positiivinen asenne golfharrastukseen. Vuonna 2019 palkinto luo-
vutettiin pikkujoulukilpailun yhteydessä Sirja Attilalle. 
 
Seura toimii kiinteässä yhteistyössä Joroisten Kartano-Golf Oy:n kanssa suunnitellen ja kehittäen 
Kartanogolfyhteisön toimintaa kokonaisuutena.  
 
Seuran golfopettajana toimi Pro Alpo Pakarinen. 
    
Pelaaja Ensin-jäsenkyselyssä Kartanogolfin jäsenet olivat Suomen 3. tyytyväisimpiä golfyhteisöönsä. 
Kyselyyn osallistui vajaat 100 suomalaista golfyhteisöä.  
 
Arto Teittinen piti sääntöillan Kartanogolfilla 11.4. Illan aikana käytiin läpi uudet säännöt ja vähän 
vanhojakin. 
 
Seura järjesti pelimatkan Portugalin Cascaihin 26.3.-2.4. Matkalle osallistui 32 kartanogolfilaista. 



 
Golflehden tekemän kenttäranking-kyselyssä Kartanogolf menestyi taas erittäin hyvin, ollen ”paras 
hinta- laatusuhde ”- sarjassa toinen. Lisäksi Kartanogolf oli 3. viihtyisin kenttä, 11. paras kenttä. 
 
Kartanogolf toimii vastuullisena Saimaa Seniori Scramble -tourin järjestämisessä. Eero Attila on kilpai-
lun järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ja Aila Korhonen toimii sihteerinä. Kilpailusarjaan osallistui 
vuonna 2019 yhteensä 726 pelaajaa Itä-Suomen alueelta. 
 
 
Junioritoimikunta 
  
Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Ville Liuska sekä jäsenet Sami Korhonen, Altti Fihlman, 
Jaakko Henttunen, Jyrki Tauschi, Mikko Nykänen, Olli Nyyssönen ja Sonja Valtonen. Toimikunta ko-
koontui vuoden aikana 3 kertaa. 
 
Tammikuusta alkaen kerran viikossa järjestettiin ohjatut junioreiden talviharjoitukset Kuoppakankaan 
kisahallissa huhtikuulle saakka. Harjoituksissa kävi 5-8 junioria / kerta. 
 
Lajia tukevia leikin omaisia liikkuvuus ja pallopeli harjoituksia lisättiin harjoitusten yhteyteen (lämmit-
tely, polttopallo, tervapata jne.) 
 
Simulaattoria käytettiin muutaman innokkaan juniorin kanssa Leppävirralla.  
Junioritoimintaa kehittävän henkilön palkkausta ei tehty. Toisen hankkeen vetäjä toimi kuitenkin 
hienosti juniorijäsen hankinnassa/markkinoinnissa. Harjoitusten sisällöstä vastasi Ville Liuska. 
 
Järjestettiin ulkokaudella 1 kerta viikossa ohjattua toimintaa elokuulle saakka jokaiselle juniorille 
tasoa katsomatta. 
 
Pro Junior – kilpailun järjestäminen onnistui jälleen hyvin, kiitos vakio sponsoreiden! 
 
Uusia SGL nuoriso-ohjaajia ei koulutettu, mutta saatiin uusia vanhempia aktivoitua toimintaan mu-
kaan, muutenkin kuin kuljettajan roolissa.  
 
Golfkoululaisille erityisen mielekästä oli totta kai kentällä pelaaminen ja tarragolf johon panostetaan 
edelleen. 
 
Juniorijäsenhankinta oli tärkeä tavoite vuonna 2019 ja toimikunta osallistui Savon Sampo messuille, 
jossa lasten määrät golf pisteelläkin oli riemastuttavan suuria.   
 
 
Kilpailu- ja kenttätoimikunta 
 
Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Hannu Antikainen sekä jäsenet Janne Aali, Jukka Heikkinen, 
Hillevi Loimusalo, Jorma Peiponen, Mikko Nykänen, Marko Puumalainen, Petteri Ruuskanen, Jari 
Maaranen, Pentti Korhonen ja Jussi Viljakainen. Toimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. 
 
Kauden aikana järjestettiin 16 (15) avointa kilpailua ja 12 (12) kilpailun viikkosarja, josta saadut tuotot 
käytettiin syksyn Ruskariehamatkan järjestelyihin. Kilpasarjan parhaat palkittiin matkapalkinnoilla.  
 
Talviharjoittelupaikka oli Kuoppakankaan tennishalli, jossa seuralla oli kevätkaudella kolme harjoitus-
vuoroa viikossa. Syyskaudelle harjoitushallia ei vuokrattu vähäisen tarpeen vuoksi. 
 
 
 



Naistoimikunta 

Toimikuntaan kuuluivat toimikunnan puheenjohtaja Saara Kiviluoto sekä jäsenet Marjut Hedman, 
Sonja Korhonen, Pirjo Väisänen, Eve Reiss ja Nina-Maria Ahonen. Toimikunta kokoontui neljä kertaa. 

Naistoimikunnan perinteinen kauden avaustapahtuma Mikkelissä jäi järjestämättä, koska emme saa-
neet sopimaan aikatauluja yhteen Jarno Hovilan kiireiden kanssa. Vuonna 2019 emme järjestäneet 
myöskään erillistä naisten tapahtumaa kansallisella golfviikolla. 

Jarno Hovilan pitämiä golfklinikoita pidettiin kolme kertaa – toukokuussa, kesäkuussa ja heinäkuussa. 
Toukokuussa osallistujia oli 10, kesäkuussa 7 ja heinäkuussa 7 henkilöä. Klinikoista kolmas oli kaikille 
jäsenille avoin. 

Perinteiseen naisten birdie-kisaan naiset osallistuivat todella innokkaasti. Tällä kertaa kisailtiin siitä, 
kuka saa tehtyä birdien mahdollisimman monelle eri väylälle. Kilpailun voitti Mari Liuska, joka palkit-
tiin naisten kauden päättäjäisissä. 

Toimikunnan järjestämä kesäretki suuntautui Lappeenrantaan. Pelasimme Holiday club Saimaan ken-
tän ja Viipurin Golfin kentän. Osallistujia matkalla oli 25.  

Perinteinen Mansikka & shampanja-kilpailu pelattiin 14.7. Kilpailuun osallistui 40 kolmen hengen 
joukkuetta. Pelimuotona oli Texas Scramble. Kisan teema oli luonto, mikä näkyi niin asuissa kuin bä-
gien koristeluissa. Harrin Daami -kiertopalkinnon voitti Kartanogolfin Nina Järveläinen. 

Naisten oma Kartanon Katariina -kilpailu pelattiin 28.7. Osallistujia kilpailussa oli 19 omasta seuras-
tamme. Kilpailu pelattiin pistebogeyna ja lisäksi oli erikoiskilpailuja. Kilpailun voitti Asta Viljakainen 
tuloksella 40 bp.  

Naisten kauden päättäjäisiä vietettiin 25.8. Kilpailumuotona oli kolmen mailan kisa, jonka voitti Anne-
Marie Voutilainen tuloksella 34 bp. Kilpailun jälkeen saunottiin, syötiin kolmen ruokalajin päivällinen 
ja palkittiin kesän birdiekisan voittaja.  

Toimikunta kehitti kauden aikana tiedotustaan. Toimikunnan ilmoitustaulu siirrettiin näkyvämmälle 
paikalle käytävällä ja naisjäsenille lähetettiin kauden aikana infokirje tulevista tapahtumista. Puku-
huoneeseen hankittiin myös vieraskirja, johon vieraspelaajat jättivätkin innokkaasti terveisensä. Kar-
tanogolf sai paljon myönteistä palautetta. 

Väylävessojen sisustamista suunniteltiin ja niiden maalausta aloitettiin, mutta projektia ei ehditty 
saada valmiiksi kauden aikana. 

 
Senioritoiminta 
 
Senioritoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Kaarina Rastas ja jäsenet Pirjo Vokkolainen, Harri Rossi, 
Kari Ruutiainen, Pekka Valkovirta, Jussi Viljakainen ja seniorikapteeni Juhani Hedman. 
 
Toimikunta kokoontui neljä kertaa ja lisäksi käytiin keskusteluja sähköpostin välityksellä. 
Seniorigolffareiden kauden avaustapahtuma oli suunniteltu pidettäväksi yleisen avaustapahtuman 
yhteydessä, mutta tapahtuma peruuntui kokonaan sääolosuhteiden vuoksi. 
 
9.5 pidettiin Kartanogolfissa Keski-Suomen alueen Seniorivetäjien aluepalaveri ja kisa. Palaverissa 
käsiteltiin alueen seurojen kuulumisia ja kenttämme sai hyvää palautetta muiden kenttien seniorive-
täjiltä. Erityisesti golfharrastuksen positiivisista vaikutuksista ihmisen terveyteen tehty tutkimus oli 



mielenkiintoinen. Golf on aidosti todellista terveysliikuntaa. Sitä kannattaa korostaa esimerkiksi jä-
senhankinnan yhteydessä. Palaveriin osallistui Kari Ruutiainen ja Kaarina Rastas. 
 
Golfopetusta senioreille antoi pro Alpo Pakarinen. Suunnitteilla oli alkukesästä 4:n kerran sarja, mut-
ta innokkaita golftaitojensa treenailijoita riitti niin, että opetuskertoja kertyi kaikkiaan 10 kertaa. 
 
Perinteinen seuraottelu Golf Porrassalmen kanssa käytiin tällä kertaa Kartano Golfin kentällä 25.6 ja 
kisa päättyi Kartanogolfin voittoon, joten kiertopalkinto saapui takaisin meidän hoiviimme. 
 
Golfvälineiden ja -tarvikkeiden kirpputori pidettiin jälleen 29.6 ja sen tuotto meni seuramme juniori-
työlle.  
 
Kenttävalvontaa tehtiin tänä vuonna heinäkuun ajan. Kenttävalvojina toimi 12 henkilöä. Lähtöaikojen 
välien lyhentyessä 8 minuuttiin, koettiin tärkeänä valvoa, että lähtöaikaa noudatetaan. Tämä on hy-
vin tärkeää pelin sujuvuuden kannalta. Valvojia tarvitaan myös lisää. 
 
Kenttävalvojien ”ysi” -kisa ja ruokailu oli 27.9. Tilaisuudessa käsiteltiin ruusut ja risut kuluneelta kau-
delta ja mietittiin, miten valvontatyötä voitaisiin kehittää ja miten saadaan lisää valvojia toimintaan 
mukaan. 
 
 
Klubitoimikunta 
 
Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Juha Romo sekä jäsenet Else Korhonen, Timo Rahikainen ja 
Riitta Toivanen. 
 
Kevään ensimmäisenä tapahtumana tehtiin 16.3. seuramatka golfmessuille. Kauden avaustapahtuma 
4.5. jäi huonon sään vuoksi toteutumatta. 
 
Kansallisen golfviikon yhteydessä järjestettiin perinteinen puistokävelytapahtuma. Golfin 
terveysvaikutuksista saimme kuulla alustuksen tohtori Olli Airaksisen esittämänä. 
 
Toimitusjohtaja Petteri Ruuskanen haastatteli hiihtäjälegenda Jari Isometsää hänen hiihtourastaan, 
golfharrastuksestaan ja saimme kuulla hänen ajatuksiaan urheiluvalmennuksen nykytilasta.  
 
Dennis Nylund ohjasi kävelijöille kehon jumppaa lämmittelyhetken ennen kävelyä. Kävely-
tapahtumaan osallistui 70 kävelijää. 
 
Lähi-Tapiolan ja Oma-Säästöpankin kesätapahtuma kilpailut olivat 26.7. 
 
Klubitalolla järjestettiin 27.7. yhteistyössä Joroisten Musiikkipäivien kanssa konsertti. Esiintyjänä oli 
ryhmä Aarne Pelkonen, Iiro Rantala ja Mikko Perko. Viihteellisen ja jazzahtavan konsertin teemoina 
oli kesä, rakkaus ja luonto. 
 
Olimme edistämässä jäsenhankintaa Elävä Maaseutu messuilla Joroisten lentokentällä 17.8. 
 
Uutena teematapahtumana oli viini-karaokekilpailu 24.8.2019. Iltapäivän aikana pelasimme bestball 
kisan ja illalla vietimme viinien maisteluillan ruokatarjoiluineen. Viiniasiantuntijana oli Janne 
Miettinen ja karaoken laulattajina olivat Elisa Hämäläinen ja Raimo Vaskelainen. 
 
Ruskariehamatka suuntautui Kytäjälle ja Hyvinkäälle 14.-15.9.  Matkalle osallistui 44 Kartanogolfaria.  
 
Kartanogolfin syys-scramble ja pikkujoulut pidettiin 12.10. Jouluaterian jälkeen Petteri juonsi 
tietokilpailun ja kuultiin viihdyttävää nuorisobändin tanssimusiikkia. 
 



 
Jäsenhankintatoimikunta 
 
Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Sirja Attila ja jäsenet Petteri Ruuskanen, Ilpo Keinänen ja 
Tarja Vainionpää. Toimikunta kokoontui neljä kertaa. 
 
Jäsenhankinnan tavoitteena oli saada 100 henkilöä golfkurssille, joista vähintään 70 aloittaisi harras-
tuksen.  Green card -kursseille osallistui 70 aloittajaa. Uusia varsinaisia jäseniä kirjattiin yhteensä 89 
ja klubijäseniä 25. 
  
Erilaisia markkinointitoimenpiteitä toteutettiin edellistä vuotta enemmän. Uudet kotisivut, joilla ha-
ettiin helpompaa asiointia sekä parempaa luettavuutta otettiin käyttöön kauden alkaessa. Mainontaa 
ja kampanjoita Aloita golf – teemalla toteutettiin sosiaalisessa mediassa, alueen lehdissä, Led-
mainostauluilla Varkaudessa ja Iltasanomien nettisivuilla.  
 
Yrityksille ja yhteisöille liikunta- ja tutustumistapahtumia markkinoitiin sähköpostitse. Kilpailutulokset 
julkaistiin Varkauden Lehdessä, jossa kesän mittaan julkaistiin useita golfuutisia Kartanogolfista. 
 
Osallistuttiin seuraaviin tapahtumiin: Savon Sampo -messut Varkauden Liikuntatalolla, Vekara-
Varkaus tapahtuma sekä Iltatori-tapahtuma Karhulahden museoalueella, Kesäkatuilta Varkaudessa, 
Elävä Maaseutu -messut Joroisten lentokentällä. Carlson 160 vuotta -tapahtuma sekä joulutapahtu-
ma ja Unelmien liikuntapäivä Joroisissa.  
 
Elinvoimaa golfkentille hankkeen myötä käynnistettiin maksuttomien tutustumistapahtumien sarja, 
yhteensä 5 tapahtumaa, joista yksi range-party ruokatarjoiluineen. Näiden tapahtumien avulla tavoi-
tettiin yhteensä 60 kokeilijaa. 
  
Yllä mainittujen tapahtumien lisäksi toteutettiin lukuisia yritys-, yhteisö- ja koululaistapahtumia. Osal-
listujamäärältään suurin yli 50 osallistujaa oli Joroisten nuorille yleisurheilijoille järjestetty tutustumi-
silta.  
Kouluyhteistyön merkeissä jaettiin Joroisten ja Varkauden kouluihin stipendit (Green Card-kurssit) 
kahdelle opiskelijalle / koulu. 
 
Jäsenistön huomioiminen jäsenhankintatoiminnassa huomioitiin. Seuran jäsen sekä tutustuja palkit-
tiin maksuttomalla lounaalla tuotuaan tutustujan kipinäkierrokselle. Jäseniä informoitiin ajankohtai-
sista tapahtumista, toiminnasta ja tuloksista tekstiviestein sekä kotisivuilla, Kartanogolfin Facebook -
sivulla ja klubin ilmoitustaululla. 
 
Jäsenhankintatoimikunnan edustajia teki kesäkuussa tutustumiskäynnin Karelia Golfiin, jossa tutus-
tuttiin seuran markkinointitoimenpiteisiin ja -käytäntöihin. Erityisen hyvin seurassa oli onnistuttu 
sitouttamaan kurssilaiset aloittamaan golfharrastus.  
 
Hallinto 
 
Kartanogolf ry:n hallitukseen kuuluivat: 
 
Paavo Tervonen Puheenjohtaja 
Sirja Attila  Jäsenhankintatoimikunnan puheenjohtaja / Varapuheenjohtaja 
Jukka Kaartinen Kapteeni 
Kaarina Rastas   Senioritoimikunnan puheenjohtaja 
Hannu Antikainen Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan puheenjohtaja 
Juha Romo   Klubitoimikunnan puheenjohtaja 
Saara Kiviluoto Naistoimikunnan puheenjohtaja 
Ville Liuska  Junioritoimikunnan puheenjohtaja  
Pekka Teppola  Sihteeri 



 
Seuran toimitusjohtaja Petteri Ruuskanen osallistui hallituksen kokouksiin asioiden esittelijänä. Myös 
Joroisten Kartano-Golf Oy:n puheenjohtaja Jussi Viljakainen osallistui hallituksen kokouksiin. 
 
Hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Seuran kevätkokous pidettiin 14.4. klubitalolla. Läsnä oli 24 seu-
ran jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilpo Keinänen. Seuran syyskokous pidettiin 19.11. 
klubitalolla. Läsnä oli 23 seuran jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jussi Viljakainen.  
 
Seuran puheenjohtaja Paavo Tervonen oli Joroisten Kartano-Golf Oy:n hallituksen jäsen. 
 
Talous 
 
Seuran taloudellinen tulos oli lievästi alijäämäinen, tase on edelleen varsin vahva. Seuran talous- ja 
toimintanäkymät vuodelle 2020 ovat melko positiiviset yleisestä epävarmasta talouskehityksestä 
huolimatta. 
  
Kirjanpidon hoiti Heli Sarell. Tilintarkastuksesta vastasi PricewaterhouseCooper Oy. 
 
Seuran palveluksessa oli yksi vakinainen työntekijä. Lisäksi seuralla oli kaksi Varkauden kaupungin 
tuella palkattua kesätyöntekijä sekä kaksi Joroisten kunnan tukemaa työntekijää. 
 
Jäsenmaksutulot olivat 90 280 € (90 525 €), josta maksettiin jäsenmaksuna Suomen Golfliitolle 
30 069 € (30 456 €). Jäsenmaksuun sisältyvät golflehti sekä vakuutus. 
 
Tilikauden ylijäämä oli 26,87 € (23,79 €), jonka hallitus esittää kirjattavaksi tulostilille.  
 
Joroisissa, helmikuun 17. päivänä 2020 
 
Kartanogolf ry:n hallitus 


