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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Seuran hallitus johtaa ja koordinoi seuran tehtäviä. Kankaisten Golf Ry:n sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet vastaavat yhdistyksen hallinnosta ja toimivat toimikuntien puheenjohtajina. Hallituksen jäsenet vastasivat myös toiminnan suunnitellusta ja toteutumisesta. Toimikuntien vetäjät olivat hallituksen jäseniä. Toimikunnille annettiin omat määrärahat vuosikokouksessa hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Toiminnanjohtaja toimi lisäksi toiminnan koordinaattorina ja suunnittelijana.
Vuosikokous pidettiin ravintola Kiisan-Pirtissä 28.2.2017. Kokoukseen osallistui 52
jäsentä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Raimo Miettinen, kapteeni, Ismo
Puolamäki, valmennus- ja junioritoiminta- asiat ja Hannu Kankarjärvi, klubin hoitoja miestoimikunta-asiat.
Uusia jäseniä liittyi seuraan 146 henkilöä ja jäsenmäärämme on 1 424, joista junioreita 146, naisia 360 ja miehiä 916. Kasvua viime vuoteen on 38 henkilöä.
Hallitus kokoontui kauden aikana seitsemän kertaa. Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt:
Timo Vainio, puheenjohtaja
Raimo Miettinen, kapteeni ja varapuheenjohtaja
Tarja Ahokas, ladykapteeni, naistoimikunta
Marko Asell, kilpailu- ja tasoitus- ja sääntöasiat
Hannu Kankarjärvi, klubi- ja miestoimikunta
Oona Vartiainen, valmennus- ja junioritoiminta-asiat
Markku Vartiainen, senioritoimikunta ja kuntogolfasiat
Lauri Leppänen, tiedotustoimikunta ja seuran sihteeri
Seuran puheenjohtaja edusti seuraa SGL:n liittokokouksessa 4.3.2017.
Puheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan ja kapteenien kanssa edusti seuraa
Golfliiton Lounais-Suomen aluetapaamisissa.
Kapteeni avasi pelikauden järjestämällä "Kapteenien kierros" tapahtuman 22.4.
Pelaajia oli tapahtumassa 139 seuran jäsentä.
Kapteeni huolehti jäsenistön sääntö- ja etikettiosaamisesta;
- ennen kauden alkua toteutettiin perinteinen sääntökertaus
- uusille pelaajille järjestettiin perehdyttämiskierroksia
osaamista valvottiin ja puututtiin poikkeaviin tulkintoihin.
Kentän valvonnan toteutuksen Kapteeni organisoi hallituksen ja kilpailutoimikunnan kanssa.
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Kapteeni osallistui Lounaisen Suomen Kapteenien aluetapaamiseen ja valtakunnalliseen Kapteenien päiviin.
Kapteeni edusti seuraa mm. ulkoisissa ja sisäisissä tapahtumissa puheenjohtajan
ja toiminnanjohtajan kanssa.
Kapteeni toimi Salon ja Uudenkaupungin seuraotteluissa joukkueenjohtajana.
Ennen uuden kentän avajaisia Kapteeni järjesti seuran jäsenille bunkkeritalkoot.
Talkookertoja oli kaikkiaan seitsemän ja työrupeamia saatiin kasaan yli sata. Talkookisa kruunasi tuon ison ja taloudellisestikin merkittävän urakan.
Liiton jäsenmaksu vuodelle 2017 oli aikuisilta 30 € ja 9 € juniorijäseneltä. Seuran
jäsenmaksu (sisältäen em. liiton maksun oli 90 € aikuiselta ja 25–60 € juniorijäseneltä).

Talous
Kankaisten Golf Ry:n tulos toteutui lähes suunnitellusti. Tilikauden tulos oli
15 162 € positiivinen. Kassassa oli rahaa kauden päätyttyä 69 648 €, kun vuotta
aiemmin kassa oli rahaa 51 773 €.
Seura maksoi Kankaisten Golfpuistolle omistamiensa 41 osakkeen osalta hoitovastiketta 27 880 €. Kauden päättyessä seuran omistuksessa on Kankaisten
Golfpuiston osakeita 41 kpl. Seuran omistamista osakkeiden/pelioikeuksista vuokrattiin edelleen 17 golfseuran jäsenille.
Golfyhtiön kenttä ja palvelut olivat seuran käytössä. Seura maksoi Golfyhtiölle
keskinäiseen sopimukseen perustuvan korvauksen (40 000 €) yhtiön tuottamista
hallinto- ym. palveluista.
Seuralla ei ole pitkäaikaista lainaa.

Toimikuntien toiminta
Toimikuntien kokoonpanot
Juniori- ja valmennustoimikunta:
Oona Vartiainen, puheenjohtaja
Marko Kallinen, valmennus ja koulutus
Petri Hietikko
Pasi Siltala
Mika Aho
Vesa Nerg
Kössi Rehmonen
Senioritoimikunta:
Markku Vartiainen, puheenjohtaja
Hannu Aavikko
Ritva Koskinen
Aino Lehto
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Naistoimikunta:
Tarja Ahokas, puheenjohtaja / lady kapteeni
Elise Alppi
Taina Lyyra
Marjo Leppänen
Tuire Eloranta
Pirkko Rasi
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta:
Marko Asell, puheenjohtaja
Kari Ojanen
Jari Suomi
Tero Ahokas
Tarja Ahokas
Raimo Miettinen
Jussi Karppinen
Sari Ruhkala
Anne Rokka
Klubi- ja miestoimikunta:
Hannu Kankarjärvi, puheenjohtaja
Jussi Uuttu
Urho Halonen
Tiedotustoimikunta:
Yhdistyksen tiedotuksesta vastasi Lauri Leppänen.
Kenttätoimikunta:
Timo Vainio, puheenjohtaja
Sami Lahti, sihteeri
Jussi Perho (KGP oy)
Heikki Koskilahti
Petri Ahokas
Taina Lyyra
Kunniapuheenjohtaja:
Timo Juhala

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta vastasi kilpailuorganisaation toimivuudesta ja huolehti Kankaisten Golfpuistossa järjestettävien sisäisten ja avoimien kilpailuiden järjestämisestä. Kilpailutapahtumia oli kaikkiaan 54 joista avoimia kilpailuja oli 11.
Kausi avattiin perinteisesti Kapteenin kierros kilpailulla 22.4. johon osallistujia oli
144.
Kauden aikana valtakunnallisia Golfliiton kilpailuina pelattiin seniorien Haastajatour M50, Juniorien Future Tour 3 osakilpailu ja Mid Tourin 5 osakilpailu. Kilpailukierroksia pelattiin yhteensä 4 174, joista vierailijoita 813. Seuramme jäsenistä
438 otti osaa kentällämme järjestettyihin kilpailuihin.
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Kilpailukausi päättyi 14.10 Scandic Cross Country kilpailuun jossa osanottajia oli
44.
Toimikunta vastasi seuran tasoitusjärjestelmän toimivuudesta ja käsitteli ongelmallisia sääntökysymyksiä yhdessä kapteenien kanssa.

KGM jäsentasoitukset HCP -luokittain:
HCP
+4,4 – 4,4
4,5 – 11,4
11,5 – 18,4
18,5 – 26,4
26,5 – 36,0
Virallinen tasoitus
37 – 54
Tasoitus pelaajia

2017
13
136
246
343
356
1 094
330
1 424

Single-pelaajia 82
Toimikunta osallistui kentän paikallissääntöjen ajanmukaistamiseen ja kilpailukohtaisten väliaikaisten paikallissääntöjen laatimiseen.
Kilpailutoimikunnan piiristä perustettiin myös ryhmä, joka huolehti kentän viikoittaisesta valvonnasta lähes koko kauden ajan. Viikoittaiseen valvontaan osallistuivat
myös muut hallituksen jäsenet. Raimo Miettinen toimi ryhmän kokoojana.
Seuran mestaruuskilpailut pelattiin 18-20.8.2017
Osallistuja oli yhteensä 90 henkilöä.
Naiset
1. Taija Viklund
2. Anne Rokka
3. Tuire Eloranta

Miehet
1. Sakke Siltala
2. Henri Hilpinen
3. Oskari Mertanen

M50
1. Kimmo Lehto
2. Marko Asell
3. Kari Tolonen

M60
M70
1. Kari Ojanen
1. Seppo Savola
2. Juha Kuninkaanniemi 2. Kari Jokila
3. Heikki Hallanoro
3. Martti Virtanen
Reikäpelimestaruus
Miehet
1. Sakke Siltala
2. Henri Hilpinen
3. Petri Ahokas
Teppo Vihervä

Naiset
1. Satu Tuominen
2. Eeva Määttä
3. Tarja Ahokas
Marjo Leppänen

Miehet 65+

Naiset 50+
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Miehet 50-64
1. Pauli Äikäs
2. Kari Ojanen
3. Marko Asell
Johan Gustafsson

1. Raimo Miettinen
2. Seppo Savola
3. Urho Halonen
Sauli Laihonen

1. Eeva Määttä
2. Tarja Ahokas
3. Päivi Mykrä
Anne Rokka

KM- nelinpelimestaruus
Miehet
1. Marko Kallinen / Sakke Siltala
2. Marko Asell / Kari Ojanen
3. Timo Anttonen / Tapio Tuominen
LÄHITAPIOLA TOUR
1. Kari Jokila
2. Kalle Nurmela
3. Hannu Aavikko

Naiset
1. Anne Rokka / Taija Viklund
2. Päivi Mykrä / Ritva Sorkamo
3. Taina Lyyra / Satu Tuominen
PERHE CUP
1. Rasmus ja Tuomo Haavisto
2. Martti Heinonen ja Eeva Määttä
3. Henna Kulmala ja Harri Lehto
Venla ja Vesa Nerg

HCP CUP
1. Pauli Äikäs
2. Antti Perho
3. Veikko Hyvölä
Kalle Nurmela

Senioritoimikunta
Aikaisempiin vuosiin verrattuna seuran ulkopuolisiin kilpailuihin osallistuminen oli
vähäisempää, seuran omiin kilpailuihin osallistuttiin totutusti.
Senioriliigan peleihin saatiin joukkueet kasattua melko hyvin, kapteenit toimivat rutiinilla kootessaan joukkueita. Liigan voitti Aura Golf, KGM oli neljäs, seuran paras
sijoitus kautta aikain.
Kuukausikilpailun lyöntipelimestaruuden voitti Marko Asell, pistebogeysarjan paras
oli Jyrki Taimen. Naisten sarjan voitto meni Seija Paloposkelle.
Seuran mestaruuskilpailun voitti m60-sarjassa Kari Ojanen, m70-sarjassa Seppo
Savola, naisten seniorimestaruudesta ei pelattu.
Reikäpelimestaruuden voitti Pauli Äikäs 50-60- vuotiaiden sarjassa, 60-70vuotiaiden mestaruuden voitti Raimo Miettinen. Naisten mestaruuden voitti Eeva
Määttä.
Senioreiden kesäpäivät vietettiin Kankaisissa heinäkuussa. Tapahtumaan osallistui yli sata senioria eri puolelta Suomea. Järjestelyt sujuivat hyvin ja kilpailua suosi
hieno sää.
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Naistoimikunta
Kauden avajaisia vietettiin 13.5. lauantaina leikkimielisesti kisaillen. Osallistujia oli
32. Oona Vartiainen piti sääntökertauksen kierroksen jälkeen.
Naisilla oli mahdollisuus osallistua Oonan lähipelin kertauskursseille toukokuun ja
kesän aikana.
Naisten sunnuntai 11.6. oli tänä vuonna samalla valtakunnallinen golfiin tutustumispäivä. Naiset kutsuivat omia ystäviään mukaan tutustumaan golfiin. Saimme
mukaan innokkaita naisia n. parisen kymmentä. Kerroimme ensin perusasioita
golfista ja mahdollisuudesta aloittaa golf Kankaisissa. Lyhyen luennon jälkeen naiset pääsivät kokeilemaan golftaitojaan Markon ja naistoimikunnan avustuksella.
Kahden tunnin harjoittelun jälkeen nautimme lounaan yhdessä. Saimme muutaman naisen innostumaan niin, että heistä tuli uusia golffareita seuraamme.
Perinteinen naisten sunnuntai ja Pink Ball-kisa aloitettiin lounaan jälkeen.
Kummipeli-iltoja pidettiin joka toinen tiistai-ilta alkukesän ajan. Alkukesästä osallistujia oli mukavasti mukana. Ideana oli, että uudet naispelaajat saavat tukea ja
opastusta sääntöihin ja etikettiin ja rohkeutta tulla mukaan naisten iltoihin.
Naisten kauden isoimpaan kisaan Ceciliaan osallistui 65 naista. Valitettavasti jouduimme keskeyttämään kilpailun 6:n väylän jälkeen. Kaatosade yllätti ja kenttä
lainehti vettä. Nautimme kuohuviinit ennen ruokailua ja kaikki palkinnot arvottiin.
Kaikki lähtivät sateesta huolimatta iloisin mielin kotiin.
Mestaruuskisoihin osallistui tänä vuonna ennätyksellisen vähän naisia. Vain naisten sarja toteutui ja osallistujia oli 10, joista nuorin 11- vuotias.
Elokuussa pelasimme taas yhdeksän reikäisen leikkimielisen kisan. 22 naista
osallistui kisaan, joka oli nimeltään kolmen mailan kisa.
Päätösiltaan ja -kisaan syyskuussa osallistui naisia 38. Pelasimme Best Ball-kisaa
ja parit arvottiin. Illassa palkittiin kauden Birdie- ja Eclectic-kisan voittajat. Eclectickisa oli tänä vuonna tasoituksellinen ja sen voitti ylivoimaisesti Satu Tuominen.
Birdie-kisan palkinto arvottiin.
Kaksi vuotta sitten aloitettu Gentleman-haaste seuran miehille sai uuden manttelinperijän. Jokaisella seuran naisjäsenillä oli yksi ääni, jolla he saivat äänestää
omaa ehdokastaan. Säännöissä tavoiteltiin mm. kohteliasta, naisia pelikentällä
huomioivaa ja säännöissä ohjaavaa miestä. Äänestäjien kesken arvottiin lahjakortti. Vuoden Gentleman saa oman parkkipaikan seuraavaksi kaudeksi ja kiertopalkintoon oman nimensä. Vuoden Gentleman 2017 on Kari Ojanen. Onnittelut hänelle!

Klubi- ja miestoimikunta
Miestoimikunta aloitti kautensa 12.5 pelaamalla tasoituksellisen lyöntipelin omalla
kentällä. Osallistujia oli ennätykselliset yli 40 pelaajaa.
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Toinen kilpailu pelattiin Aurinko Golfissa 9.6. Molemmat kilpailut olivat samalla
karsinta heinäkuussa pelattuun Ryder Cuppiin, joka oli myös AGN kentällä. Naantalista vierasjoukkue poistui kohtaamisesta tappion kärsineenä.
Heinäkuussa järjestettiin Klubimatka Nokia River Golfin uudelle Rock-kentälle, joka oli loistavassa kunnossa heti ensimmäisenä vuotena. Mukaan lähti yli 30 seuramme jäsentä.
Elokuussa pelasimme Paraisten kentällä ja syyskuussa kävimme myös katsastamassa Uudenkaupungin kentän kunnon.
Lokakuun alussa oli miestoimikunnan kauden päätöskilpailu uudistuneella omalla
kentällämme.
Kauden aikana oli kaikissa kisoissa mukavasti porukkaa ja oli ilahduttavaa huomata paljon uusia kasvoja mukana kauden aikana.
Marraskuussa aloitettiin valmistautuminen uuteen kauteen Leaf Areenalla ja heti
ensimmäisellä kerralla oli mukana jo yli 10 innokasta treenaajaa.
Kiitos kuluneesta kaudesta ja hyvää talven aikaa ja odotusta tulevaa kautta kohti.

Valmennus- ja junioritoimikunta
Kankaisten Golfin junioritoiminta kaudella 2017, on ollut kehittävää ja hyvä
henkistä.
Junioreita puuha-, harraste-, haastaja- ja kilparyhmien harjoituksissa on ollut
yhteensä noin 50.
Puuharyhmä harjoitteli maanantaisin klo 17 -18, ohjaajinaan Mika, Petri, Pasi,
Kössi ja Oona. Harrasteryhmä harjoitteli maanantaisin klo 18 -19 ohjaajinaan Oona, Kössi ja Marko. Haastaja- ja kilparyhmä harjoittelivat maanantaisin klo 19-20
ja torstaisin klo 16.30 – 17.30. vetäjänä Marko ja apuohjaajana Vesa. Ryhmät harjoittelivat 22 viikkoa kesäkauden aikana.
Kilpailumenestystä tuli tänä vuonna taas runsaasti. Future Tourilla oli useita menestyjiä: Venla Nerg ja Matti Sankari voittivat kumpikin osakilpailun ja nappasivat
myös kakkossijoja useasti. Noel Salo sijoittui myös hienosti 4. Kankaisten kotikisassa. Matti Sankari haki myös kokemusta Jr Challenge tourilta. Antti Jaakola voitti Jr Challenge tourin kilpailun Alastarolla ja pääsi kilpailemaan FJT.lle. Sakke Siltala niitti menestystä niin Jr Challenge tourilla, FJT:llä kuin kansainvälisestikin.
Sakke voitti Vierumäellä pelattavan Finnish International Junior Championshipin
Pojat 16v sarjan ja näin poikien 16v Lyöntipelin Suomen Mestaruuden. Sakke
pääsi edustamaan Suomea kansainvälisiin kisoihin ulkomaille ja kauden päätteeksi valittiin poikien maajoukkueeseen.
Kentällämme järjestettyyn alueelliseen Future Tour -kilpailuun 11.7. osallistui 11
seuramme junioria.
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Seuramme junioreille järjestettiin myös Junioreiden kk-kilpailuja, joihin saatiinkin
mukaan junioreita, jotka eivät aiemmin olleet kilpailleet. Ensi vuonna Junioreiden
omia kilpailuja jalostetaan taas vielä paremmiksi.
Jo perinteeksi muodostunut Junioreiden Golfkoulu järjestettiin kesäkuussa 6.- 9.
päivä ja tänäkin vuonna mukana oli yli 20 junioria. Vetäjinä Golfkoulussa oli Pga
Pro Marko Kallinen ja golfammattilainen Oona Vartiainen.
Jatkoimme yhteistyötä lähialueen koulujen kanssa. Usealla koululla oli liikuntapäivän aktiviteettina golfia Kankaissa. Lisäksi Golfliiton Draivia kouluun - kampanjaa
on toteutettu Junioritoimikunnan jäsenten toimesta lähialueen kouluissa.
Varainkeruutapahtumat 24h junnugolfille ja KGM Scramble keräsivät useita iloisia
junioritoiminnan tukijoita yhteen.

Tiedotustoimikunta
Tiedotustoimikunta huolehtii golfseuran tiedottamisesta. Seuran tiedotuksen pääkanavat ovat kgm.fi -internetsivut, sähköpostiin toimitettavat seuran tiedotteet sekä kauden aikana julkaistavat tiedotteet. Sosiaalista mediaa käytetään tukemaan
muuta viestintää. Kankaisten Golf löytyy sosiaalisesta mediassa Facebookista, Instagramista ja Twitteristä.
Seuran nais- ja miestoimikunnille on perustettu Facebook-ryhmät, jossa voidaan
viestiä jäsenten kesken ja käydä vapaamuotoisempaa keskustelua.
Seuran sisällä on käytössä myös erillisiä Whatsapp-pikaviestiryhmiä, joissa voidaan esimerkiksi hakea peliseuraa tai tiedottaa muuta harrastamiseen liittyvää tavoittaen laaja joukko nopeasti ja tehokkaasti.
Ulkoisen tiedottamisen tehostamisessa esim. avoimet kilpailukutsut, voidaan kaudella 2018 käyttää Golfpiste.com sivuston Kenttäuutiset -osiota.
Seuran toimikunnat huolehtivat omasta tiedottamisestaan tiedotustoimikunnan ylläpitämien välineiden avulla. Tapahtumatiedotteita julkaistaan aktiivisesti.

Kenttätoimikunta
Kenttätoimikunta on määritelty golfyhtiön ja golfseuran keskinäisessä sopimuksessa toimimaan linkkinä Kankaisten Golf ry:n ja Kankaisten Golfpuisto Oy:n välillä golfkentän rakentamiseen, kunnossapitoon ja kentän merkitsemiseen liittyvissä
asioissa.
Kenttätoimikunta kokoontui kerran kauden aikana. Toimikunta keskusteli kentän
kuntoon liittyvistä asioista huomioiden kilpailukauden asettamat vaatimukset. Paikallisäännöt tarkistettiin.
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Jäsenmäärä
Kankaisten Golf ry:n jäsenmäärä kauden alkaessa oli 1386 ja 31.12.2017
jäseniä on 1424.
Kankaisten Golf ry
HALLITUS
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