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Yleistä
Seuran puheenjohtajana jatkoi Tero Niskanen ja sihteerin tehtävien hoidosta vastasi entiseen tapaan
seuran toiminnanjohtaja Juha Holopainen. Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkoivat Hannu Malinen,
Henri Kettunen, Jyrki Mikkonen ja Jani Tolvanen. Erovuoroisista uudelle kolmivuotiskaudelle
jatkamaan valittiin  Ritva Kuosmanen ja uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Lasse Haikonen.

Seuran varapuheenjohtajana toimi Jyrki Mikkonen, rahastonhoitajana Ritva Kuosmanen, kapteenina
Hannu Malinen ja naiskapteenina Pirjo Kurkela.

Seuran varsinaisina tilin-/toiminnantarkastajina toimivat tilintarkastaja Sulo Karhu ja
toiminnantarkastaja Heli Kuvaja sekä varatoiminnantarkastajina Helena Turunen ja Lasse Hyytiäinen.

Jäsenet
Seuran jäsenmäärä tippui edellisestä vuodesta 16 henkilöllä, ollen vuoden lopussa 635. Jäsenistöstä
poistettiin maksamattomien maksujen vuoksi (jäsenmaksu), harrastuksen lopettaneita sekä toisiin
golfseuroihin siirtyneitä yhteensä 68 henkilöä. Uusia jäseniä seuraan liittyi 52 henkilöä.

Kaudenpäättäjäislounaalla palkittiin kauden aikana ansioituneita seuramme jäseniä seuraavasti; vuoden
juniorina Aapo Talasterä, vuoden tulokkaana Olli-Pekka Suhonen sekä vuoden golfteosta Tero
Niskanen. 

Toiminta   
Seura toimi aktiivisesti koulutuksen järjestäjänä sekä golfin tunnetuksi tuojana asiasta kiinnostuneille.
Koulutusta järjestettiin golfin tutustumistuntien, green card –kurssien, ryhmätuntien sekä
nuorisokoulutuksen muodossa. Green card –kurssit olivat lähialueen asukkaille ilmaisia ja kursseilla
olikin ennätysmäärä 59 osallistujaa. Kursseja oli kauden aikana kaikkiaan seitsemän ja osallistujista
seuraan liittyi 29. Kurssien vetäjänä toimi Tero Niskanen.

Talviharjoittelupaikkana toimi Kartanohotellin väestönsuojassa sijaitseva Sport Coach GPS
golfsimulaattori, jonka omistaa Simi Oy. SiMi Oy on antanut simulaattorin Pielis-Golfin jäsen-
osakkaiden käyttöön veloituksetta. 

Pelikierrokset
Kauden aikana pelattiin kaikkiaan noin 15.800 pelikierrosta (18-reikäisiksi muutettuna 7.300).
Vastaaviin kierros määriin on edellisen kerran päästy vuonna 2014. Koko pelikausi oli tasaisen hyvä,
vaikka toukokuussa Korona rajoitukset vielä hieman rajoittivat toimintaa. Range avattiin 29.4.,
ensimmäiset pelikierrokset päästiin pelaamaan talvikuppeihin 9.5. ja kesägriinit avattiin 15.5. Viheriöt
suljettiin 14.10. ja tämän jälkeen pelaamista pystyttiin jatkamaan jonkin aikaa vielä talvikuppeihin.

Kenttäennätys ja Hole-In-Onet
Kenttäennätykset säilyivät ennallaan; valkoinen 70 lyöntiä (Mikko Heikkinen, Kajaanin Golf) sekä
keltainen 66 lyöntiä (Arto Tiainen, Pielis-Golf).

Kauden aikana tehtiin kaksi Hole-In-Onea ja ne tehtiin peräkkäisinä päivinä toukokuun lopussa.
Ensimmäisen holarin teki Erkki Timonen 29.5. ja 30.5. oli vuorossa Riitta Heikkinen. Molemmat
holarit tehtiin väylällä 9.

Varainhankinta ja muut tulot
Yhdistyksen varainhankinta koostui pääasiassa jäsenmaksuista ja jonkin verran tuloja saatiin myös
kilpailujen järjestämisestä.



Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan puheenjohtajana toimi Juha Holopainen. Muina jäseninä
toimikunnassa olivat Terttu Komsa, Tero Niskanen ja Ari Oinonen. Alkukauden osalta muutama
kilpailu jouduttiin Koronan vuoksi perumaan ja myös kaikki seuraottelut peruttiin kaudelta 2020.
Kilpailuja järjestettiin yhteensä 25, jossa on mukana myös senioreiden ja naisten kilpailut,
yritystapahtumat sekä klubitoimikunnan viikkokisat (5 kpl). Suurimpia olivat Ruska Open ja Varaosa
Mikkonen Open. Yhteensä kilpailuissa oli osallistujia 772, kun parhaina vuosina osallistujia kilpailuissa
on ollut yli tuhat. 

Seuran mestarit olivat lyöntipelikilpailussa Terttu Komsa ja Tero Niskanen sekä senioreissa Jari
Seitavuo ja veteraaneissa Yrjö Räsänen. Reikäpelikilpailussa seuran mestariksi pelasi miehissä Antti
Honkanen. 

Klubitoimikunta
Klubitoimikunnan puheenjohtajana toimi Jyrki Mikkonen. Muina jäseninä toimikunnassa olivat Jani
Tolvanen ja Henri Kettunen. Toimikunta järjesti kauden aikana viisi viikkokilpailua sekä
Juhannuskisan. Viikkokilpailut järjestettiin arki-iltaisin 9-reikäisinä, enemmän tai vähemmän
leikkimielisinä kilpailuina. Viikkokilpailuissa oli kesän aikana osallistujia yhteensä 159.  

Senioritoimikunta
Senioritoimikunnan puheenjohtajana toimi Lasse Haikonen ja muina toimikunnan jäseninä Terttu
Komsa, Hannu Malinen, Markku Pirinen ja Vesa Kärki. Seniorit järjestivät omalla kentällä
kuukausikilpailuja sekä senioreiden reikäpelimestaruuskilpailut. Seuraottelu Pielis-Golf - Ylä-Savon
Golfseura - Kajaanin Golfseura pelattiin Kajaanissa. Lisäksi järjestettiin pelimatka Revontuli Golfiin
sekä Tahkolle.

Nuorisotoimikunta
Nuorisotoimikunnan puheenjohtajana toimi Tero Niskanen, joka vastasi junioreiden valmennuksesta.
Golfiin tutustumistilaisuuksia järjestettiin niin paikallisille kouluille kuin leirikoulu ryhmille. Greencard
-kurssit olivat junioreille ilmaisia. 

Naistoimikunta
Naistoimikunnan toiminnasta vastasi Pirjo Kurkela ja kaikki toiminnassa mukana olevat naiset saivat
olla suunnittelemassa toimintaa. Naisten peli-iltoja järjestettiin kesäkuusta elokuuhun joka tiistai ilta
pelimuotoja vaihdellen. Osallistuja määrät peli-illoissa vaihtelivat 8 - 15 pelaajan välillä. Naisille
järjestettiin opetusta rangella ja lähipelialueella sekä kaikille jäsenille suunnattu kierrätystori, jonne
jäsenet saivat tuoda tarpeettomaksi käyneitä golftarvikkeita ja vastaavasti löytää itselleen jotain
tarpeellista. Naisilla oli oma Whatsupp ryhmä "Ilona golf", jossa oli jäsenenä 43 naista. Tätä kautta
tiedotteet kulkivat naisille nopeasti ja naiset pystyivät antamaan myös palautetta sekä esittämään
toiveita tulevien tapahtumien suhteen.
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