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Yleistä
Seuran uutena puheenjohtajana aloitti Seppo Kurkela. Seppo luopui puheenjohtajan tehtävistä 12.5. ja
menehtyi 27.5. nopeasti edenneen sairauden uuvuttamana. Tästä eteenpäin puheenjohtajan tehtävistä
vastasi seuran varapuheenjohtaja Jyrki Mikkonen. Sihteerin tehtävien hoidosta vastasi entiseen tapaan
seuran toiminnanjohtaja Juha Holopainen. Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkoivat Ritva Kuosmanen,
Hannu Malinen ja Jani Tolvanen. Erovuoroisista uudelle kolmivuotiskaudelle jatkamaan valittiin Henri
Kettunen ja uusina jäseninä hallitukseen valittiin Anna-Maria Latosaari, Terttu Komsa ja Jari Itäaho.
Rahastonhoitajana toimi Ritva Kuosmanen, kapteeneina toimivat Hannu Malinen ja Anna-Maria
Latosaari.
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 39 henkilöllä, ollen vuoden lopussa 596. Jäsenistöstä
poistettiin maksamattomien maksujen vuoksi (jäsenmaksu), harrastuksen lopettaneita sekä toisiin
golfseuroihin siirtyneitä yhteensä 78 henkilöä. Uusia jäseniä seuraan liittyi 39 henkilöä.
Kaudenpäättäjäislounaalla palkittiin kauden aikana ansioituneita seuramme jäseniä seuraavasti; vuoden
juniorina Kaisla Kortelainen, vuoden tulokkaana Anton Öystilä, vuoden golfarina Terttu Komsa,
vuoden toimikuntana naistoimikunta sekä vuoden golfteosta Pielis-Golfin kenttähenkilökunta.
Toiminta
Seura toimi aktiivisesti koulutuksen järjestäjänä sekä golfin tunnetuksi tuojana asiasta kiinnostuneille.
Koulutusta järjestettiin golfin tutustumistuntien, green card –kurssien, ryhmätuntien sekä
nuorisokoulutuksen muodossa. Kokeilimme kummitoimintaa, jonka tavoitteena oli uusien pelaajien
auttaminen ja opastaminen mukaan golfin pariin.
Talviharjoittelupaikkana toimi Kartanohotellin väestönsuojassa sijaitseva Sport Coach GPS
golfsimulaattori, jonka omistaa Simi Oy. SiMi Oy on antanut simulaattorin Pielis-Golfin jäsenosakkaiden käyttöön veloituksetta.
Pelikierrokset
Kauden aikana pelattiin kaikkiaan noin 14.500 pelikierrosta (18-reikäisiksi muutettuna 7.250).
Pelikierroksissa oli laskua noin 8%, verrattuna edelliseen vuoteen. Laskua kierrosmäärissä tuli elosyyskuussa, jolloin säät olivat epävakaisempia kuin edellisenä vuonna. Range avattiin 29.4. ja kenttä
suoraan kesägriineille 12.5. 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 kolme Hole-In-Onea. Oman seuran Nikke Kortelainen teki niistä kaksi, 13.6.
väylällä seitsemän sekä 10.9. väylällä yhdeksän. Kolmannen Hole-In-Onen teki Maija Ahonen Master
Golfista 21.7. väylällä seitsemän.
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 Jari Itäaho ja toisena jäsenenä toimikunnassa
toimi Tero Niskanen. Kilpailuja järjestettiin yhteensä 31, jossa on mukana myös senioreiden ja naisten
kilpailut, yritystapahtumat sekä klubitoimikunnan viikkokisat. Suurimpia olivat Ruska Open ja
Senioreiden PK:n mestaruuskilpailut. Yhteensä kilpailuissa oli osallistujia 908, kun parhaina vuosina
osallistujia kilpailuissa on ollut yli tuhat.
Seuran mestarit olivat lyöntipelikilpailussa Terttu Komsa ja Tero Niskanen sekä senioreissa Jari Itäaho
ja veteraaneissa Pentti Ilmakangas. Reikäpelikilpailussa seuran mestariksi pelasi miehissä Nikke
Kortelainen.
Klubitoimikunta
Klubitoimikunnan puheenjohtajana toimi Jyrki Mikkonen ja toisena jäsenenä toimikunnassa toimi Jani
Tolvanen. 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 141.
Senioritoimikunta
Senioritoimikunnan puheenjohtajana toimi Terttu Komsa ja muina toimikunnan jäseninä Petri
Honkanen, Hannu Malinen, Jari Seitavuo ja Vesa Kärki. Seniorit järjestivät omalla kentällä
kuukausikilpailuja sekä senioreiden PK:n mestaruuskilpailut. Seuraottelu Pielis-Golf - Ylä-Savon
Golfseura - Kajaanin Golfseura pelattiin Iisalmessa.
Nuoriso- ja koulutustoimikunta
Nuoriso- ja koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimi Tero Niskanen, joka vastasi greencard
-kurssien pitämisestä sekä järjesti ryhmätunteja toimikunnille. Golfiin tutustumistilaisuuksia
järjestettiin niin paikallisille kouluille, leirikoulu ryhmille kuin myös muutamille työporukoille.
Greencard -kurssit olivat ilmaisia lähialueen asukkaille ja kursseja järjestettiin kuusi kappaletta, joille
osallistui 45 henkilöä.
Naistoimikunta
Naistoimikunnan puheenjohtajana toimi Anna-Maria Latosaari ja muina toimikunnan jäseninä Heljä
Pulkki sekä Katja Juntunen. Naisten peli-iltoja järjestettiin kesäkuusta heinäkuuhun tiistai iltaisin
pelimuotoja vaihdellen. Naisille järjestettiin opetusta rangella ja lähipelialueella. Naisilla oli oma
Whatsupp ryhmä "Ilona golf", jota kautta viestittiin naisten tapahtumista ja naiset pystyivät antamaan
myös palautetta sekä esittämään toiveita tulevien tapahtumien suhteen.

