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Kultaranta Golf Club Naantali ry.  
   
 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2017 
 
 

HISTORIAA 
 

Kultaranta Golf Club Naantali ry perustettiin 25.11.2006 Naantalin Kylpylän 

Alli-kabinetissa. Yhdistyksen perustajajäseninä olivat Pekka Jokisuu, Unto 
Turunen, Ritva Ohmeroluoma, Hannu Montonen, Tomi Lohikoski, Olli 

Hakkarainen ja Jouni Kankaanpää. Samalla yhdistyksen ensimmäiseksi 
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Hakkarainen.  Seuran ensimmäiseksi 

toiminnanjohtajaksi valittiin Jouni Kankaanpää. 
 

Suomen Golfliiton 127. jäsenseuraksi KGCN hyväksyttiin 20.2.2007.  

Ensimmäisen kerran seuran jäsenet ja vieraspelaajat pääsivät pelaamaan 
Kultarannan 18-reikäiselle pääkentälle 25.6.2007. Samalla avattiin pelaajien 

käyttöön range sekä Par 3-kenttä. Toiminnan tässä vaiheessa oli seuran 
jäsenmäärä n. 60 henkilöä ja Klubitalona toimi Vanha Kivinavetta. 
 

Nykyinen Klubitalo otettiin käyttöön toukokuussa 2008. Kevään 2008 aikana 
jäsenistöä alettiin täydentää ensin jonotuslistalta ja sen jälkeen kevättalven 

mittaan vastaanotettujen jäsenhakemusten perusteella.  Pelikauden alkaessa 
1.5.2008 oli jäsenmäärä yhteensä n. 180 jäsentä. Tammikuussa 2008 

perustettiin myös seuran ensimmäinen Klubitoimikunta, johon kutsuttiin 
seuraavat jäsenet; Aila Kankare, Sanna Salonen, Jussi Suontila, Pasi 
Pohjaranta, Juha Vähä-Lassila sekä Janne Järvelä.   

 
Pelikauden 2009 päättyessä 18.10.2009 oli seurassa aikuiset ja juniorit yhteen 

laskien 387 jäsentä ja toiminta alkoi vakiintua nykyiselle toimintapohjalle.  
Tämän jälkeen seuran jäsenmäärää on kasvatettu valitun strategian 

mukaisesti tämän hetkiseen n. 650 jäseneen. 
 
Olli Hakkaraisen lisäksi seuran hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet 

Hannu Montonen, Pekka Jokisuu sekä Jouni Kaivola. 
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TOIMINTA-AJATUS 

 
Kultaranta Golf Club Naantali ry:n tarkoituksena on edistää golfurheilun 

harrastus- ja kilpailutoimintaa ja tässä tarkoituksessa järjestää 
juniorivalmennusta, harjoitustilaisuuksia ja golfkilpailuja sekä näihin liittyvää 
kokous- ja kerhotoimintaa sekä muuta liikuntatoimintaa, mikä tukee golfin 

harrastusta. 
 

TOIMINTAVUOSI 2017 
 

Pelikauden alkaessa 2017 seuran jäsenmäärä oli 639 jäsentä ja kauden 

lopussa 665 jäsentä. Seuraan liittyi vuoden 2017 aikana kaikkiaan 114 uutta 
jäsentä ja seurasta erosi tai erotettiin yhteensä 88 jäsentä. Lepääviksi 

(passiivisiksi) jäseneksi kaudelle 2017 hakeutui tai siirrettiin yhteensä 99 
jäsentä (63 hakeutui, 36 siirrettiin). Lepääviksi hakeutuneille vastattiin ja 

siirretyille ilmoitettiin sähköpostilla. 
 
Pelikaudelle 2017 seuran jäsenmaksut olivat aikuisilta 80 € ja junioreilta 40 €.  

Lisäksi uusilta jäseniltä perittiin liittymismaksu 50 € (aikuinen) ja 25 € 
(juniori).   

 
Jäsenistön ikärakenne kaudella 2017 oli seuraava: 

 
juniorit (21 v. tai alle)  10 % 
22-45 v.  29 % 

46-60 v.  35 % 
yli 60 v.  26 % 

 
Pelikierroksia 18-reikäisellä kentällä pelattiin kaiken kaikkiaan n. 23.500 
kierrosta, joka oli n. 1.500 kierrosta vähemmän kuin kaudella 2016. Jäsenien 

pelaamia kierroksia oli näistä n. 13.000. 
 

Vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa hallitus jatkoi samoilla toiminnallisilla 
tavoitteilla kuin 2016 eli asetti toiminnan tavoitteiksi seuraavat kohdat: 

 
- Kehittää ja parantaa jäsenten golfia ja pelaamista kehittävien eri 

palveluiden harrastamiseen liittyviä mahdollisuuksia ympärivuotisesti 

- Lisätä ja kehittää jäsenistölle suunnattua kilpailutoimintaa 
- Parantaa jäsenistön yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja vuorovaikutusta  

- Kehittää nuorisotoimintaa  
 

Ympärivuotista harrastamista edisti Kultaranta Resortin nykyaikaiset tilat ja 
palvelut, joista jäseniä erityisesti on kiinnostanut kuntosalin käyttö, 
liikuntatunneille osallistuminen sekä golfsimulaattorin käyttö, niin huvi- kuin 

Pro Ville Rintalan johdolla tapahtuvaan opetukseen ja harjoitteluun. Tilojen ja 
palveluiden käytön tukemiseksi jäsenistölle tarjottiin myös tuotteistettuja 

kurssipaketteja yhdessä Essi Vartiaisen ja Jaana Niemisen kanssa. 
 

Seuran jäsenistöön kohdistuvasta toiminnasta vastaa klubitoimikunta.  
Klubitoimikunnan toiminnan tavoitteena on erityisesti kehittää jäsenistön 
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kilpailutoimintaa sekä jäsenistölle suunnattuja tapahtumia. Klubitoimikunnan 

kokoonpanosta on laadittu yhdistyskokouksen hyväksymät säännöt ja siihen 
vuonna 2017 kuuluivat hallituksen valitsemina Juha K. Lehtola ja jäseninä 

Anne Vilander, Jussi Suontila, Minna Allen, Janne Järvelä, Tapani Barck ja Ville 
Rintala. Klubitoimikunta kokoontui vuoden aikana kaikkiaan 6 kertaa. 
 

Seuran kapteenina toimi Jussi Suontila ja Lady-kapteenina Anne Vilander. 
 

Seuran toiminnanjohtajaksi hallitus valitsi kaudeksi 2017 useita vuosia 
klubitoimikunnan puheenjohtajana toimineen Kari Hietarinnan. Edellinen 
toiminnanjohtaja Jouni Kankaanpää ilmoitti 7.1.2017 kirjeellään jäsenistölle 

jättävänsä sekä seuran toiminnanjohtajan että Kultaranta Resort Oy:n 
golfliiketoiminnan vetäjän tehtävät 9.1.2017 lähtien. 

 
Ladyt 

Kultarannan ladyt ovat erittäin aktiivisia ja aikaansaavia. Kesällä 2017 Ladyt 
järjestivät kuukausitapahtumia joka kuukausi kesä – lokakuussa ja tämän 
lisäksi heillä oli oma lähipelikurssi toukokuussa.  Toimintaan osallistui 

tilaisuudesta riippuen n. 20–40 henkilöä. 

Seniorit 

Seurassa oli v. 2017 jäseninä yhteensä 356 seniori-ikäistä jäsentä, joista naisia 
oli 42 % ja miehiä 58 %. Senioritoiminnan painopisteeksi klubitoimikunnassa 

valittiin keskittyminen oman seuran toimintaan, ei niinkään omana ryhmänä, 
vaan osallistumisena koko jäsenkunnan yhteisiin asioihin. 
 

Pelikauden aikana senioreille järjestettiin kolmet Senioritreffit. Seniorit tekivät 
myös loppukaudesta Tapani Barckin johdolla oman pelimatkan Paraisille. Läpi 

kauden kestävänä omana kilpailumuotona senioreille oli Senioreiden 
Formulaliiga, jonka voittajiksi selviytyivät naisten sarjassa Päivi Kaivola ja 
miehissä Juhani Vilander. 

 
Juniorit 

 
Seurassa oli kaudella 64 junioria (syntymävuosi -96 tai myöhemmin).  

Junioritoiminnan visiona on olla avoin yhteisö, jonne kaikki ovat tervetulleita 
kokemaan onnistumisen elämyksiä pelitaidoista tai kokemuksesta riippumatta. 
 

Junioritoiminnan keskeisimmät aktiviteetit olivat jo perinteeksi muodostunut 
Junnuleiri kesäkuun alussa (ma–to 12.–15.6.) sekä kerran viikossa (torstaisin 

ajalla 15.6.–17.8.) läpi kesän järjestetyt junnutreenit. Leirille osallistui 12 ja 
viikkotreeneihin keskimäärin n. 10 aktiivista junioria. Junioritoiminnan 

ohjaajina toimivat vapaaehtoisina toimijoina Sanna Salonen ja Anssi 
Määttänen. Toimintasuunnitelman mukaan he vastasivat harjoitusten 
suunnittelusta sekä viikoittaisen toiminnan pyörittämisestä.  

Koko kauden toiminnasta veloitettiin 75 € osallistumismaksu/ osallistuja.  
Junnuleirin maksu oli 190 €/ osallistuja sisältäen päivittäin lounaan ja 

välipalan. 
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Matkat 

 
Klubimatkoja jäsenistölle järjestettiin v. 2017 kaksi; 4.7. oli vierailukohteena 

Nordcenter ja 25.7. Nokia River Golf. Matkojen vetäjänä toimi Anne Vilander. 
Osallistujia oli Vanajalinnan matkalla 50 henkilöä. Kytäjällä kävi puolestaan 
vierailemassa 50 henkilöä. 

 
Kilpailut  

 
Vain jäsenistölle tarkoitettuja kilpailuja järjestettiin kauden aikana seuraavasti: 
- 6.5. Kauden avauskilpailu 4 henkilön Texas Scramblena  

- 13.8. Par 3 – lyöntipelimestaruuskilpailu 
- 29.-30.7. Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut 

 
Tämän lisäksi järjestettiin jäsenille seuran reikäpelimestaruuskilpailut ja 

tasoituksellinen reikäpelikisa sekä Solsidan kesätapahtuman yhteydessä 15.7. 
naisten ja miesten ShootOut –kilpailut. Naiset ja miehet järjestivät myös omat 
kauden päätöskilpailunsa 2.9. 

 
Voittajat mestaruuskilpailuissa olivat: 

 
Par 3 –kentän mestaruus 

- naiset: Päivi Kaivola 
- miehet: Jouni Kankaanpää 
 

Seuran lyöntipelimestaruus 
- naiset/ yleinen: Anne Salo 

- miehet/ yleinen: Miko Männistö 
- naisseniorit: Päivi Kaivola 
- miesseniorit: Jouni Kaivola 

 
Reikäpelimestaruus 

- Anssi Määttänen 
 

Reikäpelimestaruus, tasoituksellinen 
- Erkki Laine 

 

Lisäksi seura järjesti yhdessä Resortin kanssa muutamia kilpailuja, jotka olivat 
avoinna myös muiden seurojen jäsenille. Kilpailuihin osallistui keskimäärin n. 

60 - 70 jäsentä. 
 

Viestintä  
 

Seuran viestintää hoidettiin säännöllisin jäsentiedottein. Lisäksi 

kohderyhmittäin lähetettiin tapahtumakutsuja ja tiedotteita sähköpostin 
välityksellä. Kaikki jäsentiedotteet julkaistiin ensimmäistä kautta myös seuran 

sivuilla www.kgcn.fi. Kauden aikana julkaistiin 28 jäsentiedotetta. Ladyt 
käyttivät aktiivisesti Facebookia viestinnässään. 

 

http://www.kgcn.fi/
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JÄSENTEN PELIKIERROSMÄÄRÄ JA VARAUKSET SEKÄ HCP-JAKAUMA 

Pelikauden aikana seuran jäsenet pelasivat pääkentällä yhteensä 13918 
pelikierrosta (kaudella 2016 yhteensä 13562). Kierrosmäärät sisältävät myös 

jäsenten kilpailukierrokset. 

Vieraspelaajille oman seuran jäsenet tekivät yhteensä 3417 kierrosvarausta 
(kaudella 2016 yhteensä 3072).  

Internetin kautta jäsenistö varasi pelikierroksista 78,6% (kaudella 2016 
yhteensä 75,9 %). 

Vahvistamattomia kierrosvarauksia koko pelikaudelta oli jäsenistön osalta 173 
(v.2016 64) kierrosta sekä peruttuja kierrosvarauksia 3284 kpl (v.2016 
2560). 

Jäsenten pelitasoitus jakaantui vuonna 2017 seuraavasti: 
 

 hcp 54 – 36  29 % (v. 2016 29%) 
 hcp 35,9 – 18,1  50 % (v. 2016 52%) 

 hcp 18 tai pienempi 21 % (v. 2016 19%) 

 
 

TALOUS  
 

Jäsenmaksutuloja seuralle kertyi vuodelta 2017 54.010,00 € (2016 yhteensä 
50.310 €). Junioritoiminnan tuottoja 1.672,72 € (v. 2016 1.927,27 €). Muita 
tuottoja kertyi yhteensä 6.970,22 € (v. 2016 10.109,80 €).  Kokonaistuotot 

vuonna 2017 olivat 62.824,76 € (2016 62.347,07 €). 
Seuratoiminnan kuluja kertyi yhteensä 67.509,94 € (2016 55.423,03 €). 

Suurimmat kuluerät olivat Suomen Golfliitolle maksettu 17.562 € sekä 
Kultaranta Resortille maksetut hallinnointimaksu 10.000 € ja 

rangekatoksen suunnittelusta ja rakentamisesta 10.000 €.  
 
Verottaja teki, seuran tekemistä oikaisuvaatimuksista huolimatta, v.2015 

päätöksen, että seura on sekä tulo- että alv-verovelvollinen. 

Tilikauden tappioksi tilinpäätöksessä on kirjattu 6.066,32 €. Hallitus esittää, 
että tilikauden tappio vähennetään toimintapääomasta. 

 
 
PÄÄTÖKSENTEKO 

 
Kevätkokous pidettiin 23.4.2017 ja siihen osallistui 41 jäsentä. Syyskokous 

pidettiin 18.11.2017 ja siihen osallistui 50 jäsentä. Kevätkokouksen 
yhteydessä pidettiin kauden avausinfo. 
 

Syyskokouksessa erovuorossa johtokunnan jäsenistä olivat Aila Kankare, Juha 
K. Lehtola ja J-P Rautamaa joita kaikkia ehdotettiin jatkamaan. Kokous päätti 

lisätä hallituksen jäsenten lukumäärää yhdellä. Edellä mainittujen lisäksi 
ehdolle asetettiin Tiina Rinne-Kylänpää, Kai Salo, Olli Rannisto, Toni 
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Jääskeläinen ja Kari Hietarinta. Suljetun lippuäänestyksen jälkeen hallitukseen 

valittiin kaksi eniten ääniä saaneet Aila Kankare ja uutena Tiina Rinne-
Kylänpää. Seuraavaksi eniten ääniä saivat Salo, Rannisto ja Lehtola, kaikki 

yhtä monta. Sääntöjen mukaan kaksi kolmesta valittiin arvalla. Valituksi tulivat 
Lehtola ja Salo. 
 

Kankare, Rinne-Kylänpää ja Lehtola valittiin kaksivuotiskaudelle 2018 - 2019 ja 
Salo kaudeksi 2018.  

Puheenjohtaja Jouni Kaivola ilmoitti 13.12. kirjeellä jäsenistölle jättävänsä 
puheenjohtajuuden ja samalla hallituksen jäsenyyden vaikka hänellä olisi ollut 
kausi 2018 jäljellä. 

 
HALLINTO 

 
Yhdistyksen hallituksessa ovat jäseninä puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä, jotka 

syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi. Hallituksen muodostivat vuonna 2017 

Jouni Kaivola (pj), Jussi Suontila (vpj, kapteeni), Pekka Jokisuu, Aila Kankare, 

Juha K. Lehtola sekä Jari-Pekka Rautamaa. Hallituksen sihteerinä toimi 

toiminnanjohtaja Kari Hietarinta. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii samalla 

seuran kapteenina. Varapuheenjohtajaksi ja kapteeniksi valittiin Jussi Suontila. 

Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana yhteensä 9 kertaa. Hallituksen 

kokoustarvetta lisäsivät aiemmista vuosista erityisesti toiminnanjohtaja 

Kankaanpään ero ja Resortin yrityssaneeraushakemus. 

 

Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan ja muut 

tarvittavat toimihenkilöt. 

 

Seuran toiminnanjohtajana vuonna 2017 toimi Kari Hietarinta. Seuran 

rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä toimii Naantalin Tilipalvelu Oy/Aila Kankare 

sekä tilintarkastajana HT Osmo Kalmari. 

Jouni Kaivola toimi alueen/ seuran edustajana Golfliiton liittohallituksen 
varajäsenenä vuonna 2017. 

 
 

Naantalissa 21.3.2017 
 

Hallitus 


