
KARTANOGOLF RY    
 
SÄÄNTÖJEN MUKAINEN TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
Yleistä 
 
Vuosi 2020 oli seuran 32. toimintavuosi.  Seuran jäsenmäärä nousi hieman ollen vuoden lopussa 10 
60 (1 051), joista naisia 291 (301) ja miehiä 681 (671). Tyttöjä oli 25 (18) ja poikia 59 (57), yhteensä 
junioreja oli 84 (75). Senioreja oli 722 (723). Itä-Suomen alueen 23 seuran jäsenmäärä väheni 1 192, 
ollen (20 128).  
 
Valtakunnallisesti liiton jäsenmäärä oli elokuun lopussa 148 190 (140 228) eli liiton jäsenmäärä kasvoi 
7 962 jäsenellä. Liitossa oli 129 (131) jäsenseuraa. Golfkenttiä Suomessa oli vajaat 160. 
 
Talven jälkeen pelaaminen aloitettiin 16. huhtikuuta, jolloin kenttä avattiin talviviheriöille. Kesävihe-
riöt saatiin käyttöön 29.4. Pelikierrosten määrä oli 34 300 (26 700). Vieraspelaajien määrä oli noin 
7 400 (5 700). Kesäviheriöille pelattiin marraskuun alkuun saakka. Kausi päättyi pääosin 22.11 pak-
kaspäiviin.  

Koronan vaikutukset seuran toimitaan  

Koronaepidemian vuoksi ulkomaan loma- ja työmatkustaminen vähentyi merkittävästi. Vastaavasti 
ulkoilu ja kotimaan matkailu lisääntyi, jolla oli positiivinen vaikutus golfkenttien pelaajamääriin. 

Huhtikuun lopulla alkanut pelikausi käynnistyi tiukin hygieniarajoituksin, jotka näkyivät mm. peliryh-
mien koossa ja kilpailujen puuttumisena. Ravintola toimi kioskiperiaatteella toukokuun loppuun 
saakka.  

Kesäkuun alussa seuran toiminta oli lähes normaalia, mutta turvallisuussyistä johtuen lukuisia toimin-
tasuunnitelmissa olleista tapahtumia jouduttiin perumaan.  

Elinvoimaa Savon golfkentille -hanketta jatketaan vuodelle 2021 

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.  

Hankkeen suunnitelmissa olleet jäsenhankintatapahtumat golfkentällä sekä muualla jouduttiin pe-
rumaan. Tämän vuoksi hankkeen ohjausryhmä päätti hakea projektille jatkoaikaan, jonka Leader- 
alueet myönsivät.   

Klubitalolla järjestettiin 1.8. yhteistyössä Joroisten Musiikkipäivien kanssa kaksi kesäkonserttia. Päi-
vällä esiintyi ryhmä Eija Ahvo, Markus Bäckman ja Soili Perkiö teemana Muumi-laulut. Illalla lavalle 
nousi Waltteri Torikka ja maestro Marko Hilppo esittämään rakkaimpia kotimaisia, romanttisimpia 
slaavilaisia ja upeimpia italialaisia kappaleita. Iltakonserttia seurasi lähes 300 henkilöä.  
 
Taito Tuovisen muistoa kunnioitetaan Karl Grotenfeltin lahjoittamalla kiertopalkinnolla, joka jaetaan 
vuosittain henkilölle, jolla on ollut positiivinen asenne golfharrastukseen. Vuonna 2020 palkinto luo-
vutettiin syyskokouksen yhteydessä Ari Laineelle. 
 
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 vastasi 234 kartanogolfilaista. Tutkimukseen osallistui vajaat 100 suomalaista golfyhteisöä.  
 
Golfyhteisö teki Varkauden kaupungin kanssa sopimuksen alle 16-vuotiaiden maksuttomasta pelaa-
misesta golfkentällä. Vastaava sopimus tehtiin Joroisten kunnan kanssa vuonna 2016. 
 
Junioritoimikunta 
 
Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Ville Liuska sekä jäsenet Sami ja Sonja Korhonen, Jaakko 
Henttunen, Jyrki Tauschi, Janne Taivalantti, Olli Nyyssönen. Toimikunta kokoontui kauden aikana 
kolme kertaa. 
 
Koronan vuoksi junioritoimintaa jouduttiin supistamaan merkittävästi. 
 
Ulkokaudella järjestettiin kerran viikossa ohjattua toimintaa elokuulle saakka jokaiselle juniorille ta-
soa katsomatta.  
 
Pro Junior – kilpailun järjestäminen onnistui jälleen hyvin ja siihen osallistui 36 joukkuetta. 
 
Golfkoululaisille järjestettiin omia leikkimielisiä kilpailuja. Vanhempia junioreista kannustettiin seuran 
kisoihin, mutta vielä ei rohkeutta riittänyt kuin muutamalla. 
 
Uusia junnuja saatiin mukaan kaveri mukaan ajatuksella. 
 
Yleisesti nuorilla on kasvanut mielenkiinto golfharrastusta kohtaan. Syksyllä järjestetty lukiolaisten 
alkeiskurssi on suosittu, ja poiki monta nuorta innokasta harrastajaa loppukaudeksi.   
 
Kilpailu- ja kenttätoimikunta 
 
Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Hannu Antikainen sekä jäsenet (11) Janne Aali, Jukka Heik-
kinen, Hillevi Loimusalo, Jorma Peiponen, Mikko Nykänen, Marko Puumalainen, Esa Koljonen, Petteri 
Ruuskanen, Jari Maaranen, Pentti Korhonen ja Jussi Viljakainen. 
 
Toimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. 
 
Kauden aikana järjestettiin 13 (13) avointa kilpailua ja 10 (10) kilpailun viikkosarja, josta saadut tuotot 
käytettiin syksyn Ruskariehamatkan järjestelyihin. Kilpasarjan parhaat palkittiin matkapalkinnoilla.  
Syksyllä pelattiin vielä syys cup (4) jonka parhaat palkittiin lahjakortein. 
 
Juha Nissinen osallistui M60 SM kisoihin 18. - 19.7. Aulanko Golfissa, sijoitus 28. 
 
Juha Nissinen ja Risto Pennanen osallistuivat M50 SM kisoihin 26.-28.6. Laukaan Peurunka Golfissa, 
karsiutuen jatkokierroksilta. 
 
Aluetourille otti osaa eri sarjoissa vuoden aikana (7) Kartanogolfin pelaajaa. 
 
Seuran mestaruuskilpailujen voittajat sekä hole in one tekijät lueteltu toimintakertomuksen liittees-
sä. 
 
Talviharjoittelupaikka oli Kuoppakankaan tennishallissa, jossa seuralla oli kevätkaudella 12.1-7.4.2020 
kolme harjoitusvuoroa viikossa. Seuralla oli myös yhteistyösopimus Savon Golf-tiimin kanssa Mikke-
lissä. 
 



Toimikunta oli suunnittelemassa kentälle tehtyjä parannuksia. Etuysin vesiesteiden pohjat tiivistettiin 
ja laidat reunustettiin kivillä. Väylän kahdeksan vasenta laitaa levennettiin ja kumpuja tasattiin pelat-
tavammaksi.  

Naistoimikunta 

Naistoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja ja ladykapteeni Saara Kiviluoto sekä jäsenet Katja Palviai-

nen, Nina-Maria Ahonen, Eve Reiss, Nina Järveläinen, Pirjo Väisänen ja Jaana Kärkkäinen. Toimikunta 

kokoontui toimintakaudella kolme kertaa.  

Toimikunta oli suunnitellut naisille kaudelle 2020 monenlaista toimintaa ja kivoja tapahtumia. Vali-

tettavasti jouduimme pitämään tapahtumien määrän melko vähäisenä ja osa tapahtumista jouduttiin 

perumaan kokonaan koronatilanteen vuoksi. 

Kesän aikana järjestimme onnistuneesti Mansikka-samppanja scramblen hauskalla hawaii-teemalla. 

Kilpailut pelattiin la 11.7. ja niihin osallistui 42 kolmihenkistä ryhmää. Kilpailun voitti Pirjo Väisänen, 

Janne Aali ja Jukka Heikkinen.  

Tänä vuonna myös Kartanon Katariina-kilpailu keräsi ennätysmäärän naisia pelaamaan yhdessä au-

rinkoisessa säässä. Kilpailut pelattiin su 14.6. piste-bogeyna ja lisäksi oli erityskilpailuja. Kilpailuihin 

osallistui 43 daamia, joista 16 vieraspelaajaa. Kilpailun voitti Tarinasta Maire Niemelä 37 pisteellä. 

Kilpailu sai paljon kehuja hyvistä väylätarjoiluista ja palkintojen laadusta sekä arpajaispalkintojen 

runsaasta määrästä. 

Heinä- ja elokuussa pidettiin Tuomas Sistosen golfklinikoita. Osallistujia molemmilla kerroilla 8 eli 

ryhmät olivat täynnä. 

Naiset osallistuivat innokkaasti tänäkin vuonna koko kesän kestävään birdie-kilpailuun, jossa kilpail-

tiin siitä, kuka tekee birdien useimmalle kentän väylälle. Kilpailun voitti Hillevi Loimusalo ahkeroiden 

11 väylälle birdiet.  Lisäksi birdie- kilpailun osallistujien kesken arvottiin palkintoja. 

Pukuhuoneeseen hankittuun vieraskirjaan vieraspelaajat jättivät runsaasti terveisiä sekä kiitoksia 

kentän loistavasta kunnosta, hyvästä ruuasta sekä miellyttävästä asiakaspalvelusta ja kivoista pelika-

vereista. 

Valitettavasti elokuun lopulle suunnitellut kauden päättäjäiset jouduimme perumaan kiihtyneen ko-

ronatilanteen takia.  Pelaamista sentään korona ei estänyt. Kartanon ladyt pelasivat kaudella 2020 

ahkerasti, sillä kenttä oli erinomaisessa kunnossa. 

 
Senioritoiminta 
 
Senioritoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Kaarina Rastas ja jäsenet Pirjo Vokkolainen, Harri Rossi, 

Kari Ruutiainen, Pekka Valkovirta, Jussi Viljakainen ja seniorikapteeni Jari Maaranen 

Koronapandemia sekoitti aika tavalla suunnitelmat ja yhteydenpitoa toimikunnan jäsenten kesken 

pidettiin sähköpostin avulla, mikä osaltaan kyllä vähensi kannanottoja. Face to face- kokoukset ovat 

antoisampia. 

Seniorigolffareiden kauden avaustapahtuma oli suunniteltu pidettäväksi yleisen avaustapahtuman 

yhteydessä, mutta tämäkin tapahtuma jäi ”koronan jalkoihin”. 

Kun ohjeistukset ja turvallisuusasiat selkenivät, uskalsivat seniorigolffaritkin palata innokkaasti golfin 

pariin. 

Perinteinen seuraottelu Golf Porrassalmen kanssa käytiin tällä kertaa Annilan kentällä 16.6 ja kierto-

palkinto matkasi jälleen Golf Porrassalmelle. Meiltä osallistui kisaan 15 henkilöä. 



Kenttävalvontaa tehtiin myös tänä vuonna onnistuneesti ja kenttävalvojien työ palkittiin Tahkon 

matkalla 23.9. Matkalle oli mahdollista osallistua myös muiden jäsenien. Valvojille matka oli ilmainen, 

muille maksullinen. 

Kaiken kaikkiaan golfkesä muodostui myös seniorien osalta vilkkaaksi ja yleisesti oltiin onnellisia siitä, 

että golfharrastus on luonteeltaan sellaista, että sitä voi myös tällaisena pandemia-aikana turvallises-

ti harrastaa. 

Kiitos tästä kaudesta kaikille toimijoille ja toivotaan, että kausi 2021 voisi jo olla ”normaalin” toimin-

nan kausi ja SSS-kilpailut ym. voitaisiin jälleen pelata. 

 
Klubitoimikunta 
 
Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Juha Romo sekä jäsenet Else Korhonen, Timo Rahikainen ja 
Riitta Toivanen. 
 
Keväällä alkanut koronapandemia supisti vuodelle 2020 laaditun toimintasuunnitelman minimiin. 
 
Musiikkipäivien Waltteri Torikan yhteistyökonsertti buffee-illallisineen 1.8. onnistui hyvässä 
kesäsäässä. 
 
Seuran ruskariehamatkan pelit pelattiin Lakeside- ja Pirunpelto kentillä Sastamalassa. Matkalle 
osallistui 38 Kartanogolfaria 
 
Pikkujoulujuhlinta supistui pelattuun kisaan ja glögitarjoiluun. 
 
Jäsenhankintatoimikunta 
 
Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Sirja Attila ja jäsenet Petteri Ruuskanen, Tarja Vainionpää, Eve 

Antikainen sekä Essi Pajunen Elinvoimaa Golfkentille -kehittämishankkeesta. Toimikunta kokoontui 

neljä kertaa. 

Jäsenhankinnan tavoitteena oli saada golfharrastuksen pariin 100 aloittajaa, joista vähintään 70 aloit-

taisi harrastuksen.  Uusia varsinaisia jäseniä kirjattiin kauden aikana yhteensä 67 ja  klubijäseniä 27. 

Vasta-alkajille järjestettiin yhteinen kilpailutapahtuma elokuun lopussa. 

Kehityshankkeen puitteissa julkaistiin 8-sivuinen golflehti Pieni pallo, iso ilo, jossa esiteltiin monipuo-

lisesti lajia sekä infottiin alkeiskursseista ja tutustumistapahtumista. Jakelu oli 40 000 lehteä. 

Kun yleisiä tapahtumia tai messuja ei koronan takia kauden aikana pidetty, järjestettiin Kartanogolfis-

sa viisi avointa tutustumistapahtumaa. Yhteensä tutustujia tapahtumissa oli 50. 

Markkinointikampanjoita Aloita golf – teemalla toteutettiin sosiaalisessa mediassa ja alueen lehdissä, 

Kartanogolfin nettisivuja päivitettiin, jolla haettiin helpompaa asiointia sekä parempaa luettavuutta 

erityisesti mobiililaitteilla.  

 
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 / naiskapteeni 
Ville Liuska  Junioritoimikunnan puheenjohtaja  
Pekka Teppola  Sihteeri 
 
Jari Maaranen  Seniorikapteeni 
 
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 ylijäämäinen, 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 2021 
 
Kartanogolf ry:n hallitus 


