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Toimintakertomus kaudelta 2019
Yleistä
Kemin Golf Klubi ry:n toimintaa kaudella 1.11.2018 - 31.10.2019 ovat toteuttaneet seuran jäsenten
pyörittämät toimikunnat, seuran hallitus ja seuran kapteenit. Hallitukseen ovat kuuluneet
puheenjohtajana Osmo Happonen, jäseninä Jouni Knihtilä, Tiina Lamminen, Mika Rajaniemi, Topi
Ronkainen, Raimo Torvela ja Katja Soronen. Seuran ladykapteenina on toiminut Raija Haapa ja
kapteenina Topi Ronkainen. Seuran sihteerinä on toiminut Hannele Huttunen ja taloudenhoitajana
Eeva-Liisa Aula. Kaikilla edellä mainituilla sekä Kemin Seudun Golf Oy:n puheenjohtaja Kari
Honkasella on ollut oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Hallitus kokoontui kauden aikana 10
kertaa.
Talous
Vuoden 2019 talousarviossa seuran tulojen määräksi arvioitiin 42.250 € ja menoiksi 42.240 €.
Jäsenmaksujen määräksi arvioitiin 29.350 €. Jäsenmaksuja kertyi kuitenkin vain 29.025,34 €, koska
seuran jäsenmäärä aleni 23 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Elokuun lopussa jäseniä oli
365 henkilöä, joista miehiä 235, naisia 97, tyttöjä 7 ja poikia 26. Uusia jäseniä liittyi elokuun
loppuun mennessä yht. 31 henkilöä. Toimintavuoden tulos oli pitkästä aikaa 1810,04 €
ylijäämäinen, kun edellisenä vuonna tappio oli 1830,14 €.
Toiminta
Kenttä avattiin suoraan kesäviheriöille jo toukokuun lopussa. Kenttä oli erittäin hyvässä kunnossa,
ehkä paremmassa kuin koskaan koko kauden ajan ja sai erittäin paljon myönteistä palautetta
pelaajilta. Myös kentän yleisilme parani jälleen huomattavasti tehtyjen maisemointitöiden ansiosta
ja tästä kaikesta suuret kiitokset kenttäyhtiön väelle ja talkoolaisille. Pelattujen kierrosten määrä oli
selvästi edellistä vuotta suurempi eli 7396 varattua pelikierrosta. Vieraspelaajien kierroksia oli 531
kpl, joka oli hieman edellistä vuotta suurempi. Simulaattorin varausten määrä oli 1293 kpl.
Yhteistyö kenttäyhtiön kanssa on toiminut erinomaisesti.
Kansallisella golfviikolla kesäkuun alussa järjestettiin vuoden teeman mukaisia tapahtumia sekä
avointen ovien päivä kentällä. Osanottajia niissä oli kiitettävästi. Samoin lasten urheilukoululaiset
kävivät jälleen tutustumassa golfiin. Heinäkuussa järjestettiin naisille suunnattu tutustumispäivä.
Topi Ronkainen osallistui kapteenien päiville. Kentällämme kävi kauden aikana taas suuri määrä eri
koulujen luokkia tutustumassa golfiin. Kemin kaupungin henkilöstön liikuntapäivänä kesäkuussa
olimme jälleen mukana esittelemässä golfia.. Myös monille muille yhdistyksille, kuten esimerkiksi
seudun omaishoitajille, järjestettiin tutustumistilaisuuksia golfiin.
Lisäksi olimme esittelemässä golfia syyskuussa kaikille Kemin yläasteiden oppilaille, ammattiopistolaisille
ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille järjestetyssä Be-Acrive - liikuntatapahtumassa.

Kilpailutoiminta
Kilpailutoimikunta toimi tämän kauden ilman puheenjohtajaa, mutta hoiti silti kilpailujen
järjestämisen mallikkaasti Sen jäseninä olivat Jouni Knihtilä, Raija Haapa, Tiina Lamminen, Katja
Soronen , Hannu Kankaanpää, Pentti Ypyä ja Topi Ronkainen. Kilpailujen tuloslaskennasta ja
lähtöaikojen laatimisesta vastasivat Katja ja Vili Soronen apunaan kilpailutoimikunnan jäseniä.
Kilpailuja järjestettiin edellisen vuoden malliin, avoimia kilpailuja oli 4 kpl. Elokuun alussa
järjestettiin Kemin kaupungin 150-vuotisjuhlakilpailu, jossa oli 53 osallistujaa. Kaupunginjohtaja
Tero Nissinen toi kilpailun alussa kaupungin tervehdyksen. Seniorien viikkokilpailuja pelattiin joka
toinen viikko. Niissä osanottajien määrä oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Seuran

mestaruuskilpailut pelattiin heinäkuun lopussa. Miesten yleisen sarjan voitti Jouni Knihtilä, naisten
sarjan Katja Soronen, seniorimiehet Tapani Kotkansalo, seniorinaiset Pirjo Heiskanen,
veteraaninaiset Maija Honkavaara, veteraanimiehet Aimo Juopperi. Seuran reikäpelimestaruuden
voitti Juho Vaara. Seuran scramblemestaruuden voittivat Juho Vaara ja Raija Haapa. Seniorien
kuukausikilpailujen miesten sarjan voitti Martti Koskela ja naisten sarjan Tiina Lamminen.
Juhannuksena pelattiin perinteinen juhannussrcamble, johon osallistui myös vieraspelaajia.
Pelaajiamme osallistui myös seniorien Lappi Cup-kilpailuun.ja seniorien aluetourille. Palanssiliiga
järjestettiin nyt kolmannen kerran. Siihen osallistui nyt14 joukkuetta, A-sarjan voitti Ajoksen Mela
ja B-sarjan Par 1. Vili Soronen menestyi hienosti Koululiikuntaliiton mestaruuskilpailuissa Nokialla
voittaen poikien alle 16v pistebogeyn ja tullen toiseksi lyöntipelissä. Myös Matti Salmela menestyi
mukavasti samassa kilpailussa. Elokuun alussa kentällämme järjestettiin Golfliiton Pohjoisen
Alueen Future -tason kilpailu junioreille, siinä oli 25 osanottajaa alueen seuroista. Myös tässä
kilpailussa Vili Soronen voitti sarjansa.
Seuran kapteenin Topi Ronkaisen ideoima ja järjestämää Eclectic-kilpailua pelattiin koko kauden
ajan kentällämme. Osanottajia oli 32 henkilöä, viimeiset kierrokset pelattiin lokakuussa. Kilpailussa
pelattiin yhteensä 560 tasoituskierrosta ja siinä tehtiin 153 birdiea ja 3 eaglea. Kilpailussa oli hyvät
palkinnot ja monta sarjaa. Yleisen sarja täysin tasoituksin voitti Juha Kolehmainen ja parhaan
scratch - tuloksen teki Markku Kumpulainen.
Simulattorissa pelattiin talvella kilpailuja joka kuukausi.

Koulutus
Seuran prona toimi Jari Saviaro. Hän vastasi myös juniorivalmennuksen vetämisestä apunaan
golfohjaajat. Kesäkaudella järjestettyihin Green Card - kursseihin osallistui kurssin suorittaen yht.
31 henkilöä. Kurssilaisille tarjottiin samaan kurssihintaan mahdollisuus osallistua kerran viikossa
jatko-opetukseen koko kesän ajan. Muita kursseja ja esittelytilaisuuksia järjestettiin entiseen tapaan.
Junioritoiminta
Junioritoiminnassa oli jo seitsemäs ympärivuotinen harjoittelu- ja valmennuskausi.
Junioritoimikunnan puheenjohtajana toimi Mika Rajaniemi, jäseninä, Raija Haapa, Hannu
Luukinen ja Jaakko Paavilainen. Juniorivalmennuksessa on ollut edelleen 25-30 junioria.
Valmennuksesta on vastannut Jari Saviaro apunaan 5 golfohjaajaa. Kesäkuun lopussa seuramme
järjesti jälleen valtakunnallisen 24 h juniorigolf- tapahtuman, josta kertyi merkittävä summa
käytettäväksi seuramme junioritoimintaan. Tapahtumaa on tarkoitus jatkaa valtakunnallisesti myös
tulevina vuosina. Junioritoiminnassa on jatkettu yhteistyötä Meri - Lapin Golf Klubin kanssa.
Naistoimikunta
Naistenillat käynnistyivät kesäkuussa. ja päättyivät syyskuussa. Sampanjaa ja Mansikoita ja Ladies
Open- kilpailut pelattiin heinäkuussa. Naistoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Raija Haapa,
jäseninä Kyllikki Nisula, Marissa Rajaniemi ja Mirja Torvela. Naistoimikunta hoiti jälleen kerran
seuran pikkujoulujen järjestelyt.

Senioritoimikunta
Seniorit hoitivat perinteisesti pallonkeräyksen rangelta. Senioritoimikunnan puheenjohtajana on
toiminut Markku Särkipaju, jäseninä Raimo Lahtinen, Eero Soronen ja Mauri Kuusisto.
Senioritoimikunta järjesti syyskuussa pallonkerääjien matkan Kalajoelle.
Markkinointitoimikunta

Yhteinen markkinointitoimikunta vastasi mainosten hankinnasta simulaattorihalliin ja kentälle.
Puheenjohtajana toimi Osmo Happonen, jäseninä Anneli Matinlassi, Raija Haapa, Aimo Juopperi ja
Raimo Torvela. Mika Sainio ja Pekka Vataja avustivat kiitettävästi mainosten hankinnassa.
Seuramme osallistui Golfliiton Pelaaja Ensin- kyselyyn omien jäsenten osalta. Kyselyt tehtiin
heinäkuussa ja syyskuun lopussa. Hallitus huomioi tulokset toiminnan suunnittelussaan.

HALLITUS

