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Kultaranta Golf Club Naantali ry.   
 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 
 
HISTORIAA 
 

Kultaranta Golf Club Naantali ry perustettiin 25.11.2006 Naantalin Kylpylän 
Alli-kabinetissa. Yhdistyksen perustajajäseninä olivat Pekka Jokisuu, Unto Tu-
runen, Ritva Ohmeroluoma, Hannu Montonen, Tomi Lohikoski, Olli Hakkarai-
nen ja Jouni Kankaanpää. Samalla yhdistyksen ensimmäiseksi hallituksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Olli Hakkarainen. Seuran ensimmäiseksi toiminnanjoh-
tajaksi valittiin Jouni Kankaanpää. 

 
Suomen Golfliiton 127. jäsenseuraksi KGCN hyväksyttiin 20.2.2007.  Ensim-
mäisen kerran seuran jäsenet ja vieraspelaajat pääsivät pelaamaan Kultaran-
nan 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 perus-
tettiin 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.  Tä-
män jälkeen seuran jäsenmäärää on kasvatettu valitun strategian mukaisesti 
tämän hetkiseen n. 850 jäseneen. 
 
Olli Hakkaraisen lisäksi seuran hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet 
Hannu Montonen, Pekka Jokisuu, Jouni Kaivola sekä Jussi Suontila. 
Istuva puheenjohtaja Juha K. Lehtola valittiin kasivuotiskaudeksi syyskokouk-
sessa 2018. 
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TOIMINTA-AJATUS 
 

Kultaranta Golf Club Naantali ry:n tarkoituksena on edistää golfurheilun har-
rastustoimintaa ja tässä tarkoituksessa järjestää valmennusta, harjoitustilai-
suuksia ja golfkilpailuja sekä -tapahtumia ja näihin liittyvää kokous- ja kerho-
toimintaa sekä muuta liikuntatoimintaa, mikä tukee golfin harrastusta. 
 

 
TOIMINTAVUOSI 2019 
 

Seuramme jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan. 
Uusia jäseniä vuoden 2019 aikana liittyi reilusti yli sata, mutta eronneiden tai 
hoitamattomien velvoitteiden takia erotettujen jäsenten takia nettokasvuksi jäi 
81 jäsentä. Toimintavuoden päättyessä jäseniä oli 843. 
 
Pelikaudelle 2019 seuran jäsenmaksut olivat aikuisilta 80 € ja junioreilta 40 €.  
Lisäksi uusilta jäseniltä perittiin liittymismaksu 50 € (aikuinen) ja 25 € (ju-
niori). Kultarannan omilta greencard-kursseilta seuraan liittyviltä ei peritty liit-
tymismaksua. 
 
Jäsenistön ikärakenne kaudella 2019 oli seuraava: 
 

juniorit (21 v. tai alle)  11 % 
22–45 v.  30 % 
46–60 v.  35 % 
yli 60 v.  24 % 

 
Vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa hallitus jatkoi lähes samoilla toiminnalli-
silla tavoitteilla kuin 2018, eli asetti toiminnan tavoitteiksi seuraavat kohdat: 

 
- kehittää ja parantaa aktiivisesti jäsenten pelitaitoja ympärivuotisesti 
- kehittää jäsenistölle suunnattua kilpailu- ja tapahtumatoimintaa 
- parantaa jäsenistön yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja vuorovaikutusta  
 
Ympärivuotista harrastamista edistivät Kultaranta Resortin tilat ja palvelut, 
joista jäseniä erityisesti on kiinnostanut kuntosalin käyttö ja liikuntatunneille 
osallistuminen sekä huoltohalliin rakennetun talviopetuspaikan hyödyntämi-
nen. 
 
Tilojen ja palveluiden käytön tukemiseksi jäsenistölle tarjottiin myös ilmainen 
kuntosalin käyttö keskiviikkoisin. 
 
Ohjatun harjoittelun uudistukset toteutuivat suunnitellusti. Jäsenille täysin il-
maisia viikkoharjoituksia pidettiin säännöllisesti kahdessa eri tasoitusryhmässä 
koko kauden ajan. 
 
Vielä suurempi uudistus oli yli 30-tasoituksellisille perustettu opetusryhmä, 
joka niin ikään kokoontui kerran viikossa koko kauden ajan. Myös tämä opetus 
oli jäsenille täysin ilmaista. 
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Muista uudistuksista voidaan mainita trackman-golfsimulaattorin käyttö, joka 
jatkoi suosiotaan. Seura tukee jäsenistöään simulaattorin käytössä lunastettu-
aan Resortilta kolme vakiovuoroa, joita jäsenistö saa käyttää nimelliseen 10€/ 
henk./ kerta hintaan. 
 
Seuran toiminnanjohtajaksi hallitus valitsi kaudeksi 2019 Antti Kaarton. 

 
Seuran jäsenistöön kohdistuvasta toiminnasta hallituksen ohjauksessa vastaa 
klubitoimikunta.  Klubitoimikunnan toiminnan tavoitteena on erityisesti kehit-
tää jäsenistön kilpailutoimintaa sekä jäsenistölle suunnattuja tapahtumia. 
Vuonna 2019 klubitoimikuntaan kuuluivat Jyrki Wuori, Anne Salo, Roy Ka-
nerva, Ville Rintala, Marko Vuosjoki ja Janne Järvelä sekä toiminnanjohtajan 
ominaisuudessa Antti Kaarto. Klubitoimikunta kokoontui vuoden aikana kuusi 
kertaa.  
 
Kapteeneina vuonna 2019 toimivat Roy Kanerva ja Anne Salo. 
 

 
LADYT 

Kultarannan ladyt ovat iloisia ja aktiivisia harraste golffareita. Ladykapteenin 
tukena toimii ladytoimikunta. 

Tavoitteena 2019 oli saada uusia seuran jäseniä ja lajin harrastajia mukaan 
seuran ladyjen toimintaan. Ladyjen tapahtumia suunniteltiin ladytoimikunnan 
kanssa maaliskuussa ja yhteinen kevättapaaminen järjestettiin toukokuussa 
Original Sokos hotelli Wiklundilla Tarja Jalosen kutsumana. 

Kesällä ladyt pitivät kuukausittain tapahtumia, alkaen perinteisellä äitienpäivän 
ysillä. Tapahtumissa tutustuttiin golfiin mm. erilaisin joukkuepelimuodoin. Ta-
pahtumat, ovat olleet vuosi vuodelta suositumpia. Tarkoituksena on pitää 
nämä tapahtumat ns. matalan kynnyksen tapahtumina, joihin kaikilla on mah-
dollisuus tulla pitämään hauskaa yhteisen harrastuksen parissa. 

Muut tapahtumat: Eclectic-kisa toteutettiin koko kesäkauden kestävänä. Hei-
näkuussa vierailtiin Nord Centerissä ja syyskuussa pelattiin kotikentällä golf-
maraton (2*18). Ladyjen päätöstapahtuma pidettiin samaan aikaan ”äijien” ja 
Plus30–ryhmän kanssa Oktoberfest tunnelmissa ja ilta huipentui Heineken 
Housen tankin tyhjentäjäisiin. 

Seuran tapahtumien lisäksi järjestettiin kaikille avoin Justiina & Puupää Open. 

 
SENIORIT 
 

Seurassa oli v. 2020 tammikuun loppuun mennessä jäsenenä yhteensä 453 (v. 
2018 392) seniori-ikäistä (>50v.), joista naisia oli 191 (v. 2018 164) ja miehiä 
262 (v. 2018 228). 
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Senioritoiminnan painopisteeksi klubitoimikunnassa valittiin keskittyminen 
oman seuran toimintaan sekä omana ryhmänään että etenkin osallistumisena 
koko jäsenkunnan yhteisiin asioihin. 
 
Aktiivisenioreista oli suuri apu mm. vapaaehtoistoiminnassa seuran ja resortin 
järjestämissä opetus- ja/tai lajiin tutustumistapahtumissa. 
 
Pelikauden aikana senioreille järjestettiin senioritreffejä, sekä läpi kauden kes-
tävänä omana kilpailumuotonaan Senioreiden Formulaliiga. Lisäksi osallistut-
tiin Harjattulassa pelattuun senioreiden Raider Kuppi kisaan. 
 
 
 

PLUS 30 -RYHMÄ 
 

Plus 30 -toiminta oli kauden 2019 suurin uudistus. Tavoitteena oli tarjota yli 
30:n tasoituksella pelaaville ohjausta harjoitteluun ja pelaamiseen sekä mah-
dollistaa uusien pelikaverien löytyminen. Talvikaudella harjoituksiin osallistui 
21 pelaajaa kolmessa harjoitusryhmässä. Harjoituskertoja oli kymme-
nen/ryhmä. 
 
Kevätkaudella harjoituksiin osallistui 80 pelaajaa, harjoitusryhmiä oli kolme ja 
harjoituskertoja kymmenen/ryhmä. 
Kevätkaudella pelaajien oli myös mahdollista lähteä harjoitusten jälkeen ohja-
tulle yhdeksän reiän kierrokselle. Ohjatuille kierroksille osallistui 45 pelaajaa. 
Syyskaudella järjestettiin harjoituksia kuuden viikon ajan kahdesti viikossa. 
Syyskauden harjoituksiin osallistui 45 pelaajaa. 
 
Yhteisiä pelitapahtumia järjestettiin viisi; toukokuusta syyskuuhun yksi tapah-
tuma/kuukausi. Syyskuun tapahtuma oli samalla kauden päätöskilpailu par3-
kentällä. Päätöskisaan osallistui 20 pelaajaa, muihin tapahtumiin – jotka pelat-
tiin pääkentällä 18 reiän kierroksina – osallistui 10 – 15/ tapahtuma. 

 
Kokonaisuutena ryhmäläisille oli tarjolla: 

- harjoittelua 26 kertaa eli 39 tuntia. 
- mahdollisuus pelata 9 reiän ohjattu kierros ohjaajan kanssa 
- viisi ohjattua pelitapahtumaa 
- talviharjoittelua lukuun ottamatta toimintaan osallistuminen oli maksu-

tonta 
 
 

 
VIIKKOHARJOITUKSET 

 
Koska kiinnostus erillistä juniorivalmennusta kohtaan osoittautui toiminta-
vuonna 2018 erittäin vähäiseksi, päätettiin vuonna 2019 olla järjestämättä 
erillisiä junioriharjoituksia lainkaan. Niiden sijaan päätettiin järjestää koko jä-
senistölle maksuttomat viikkoharjoitukset kahdessa eri tasoitusryhmässä. 
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Jäsenistön keskuudessa uudistus otettiin tervetulleena vastaan ja harjoituksiin 
osallistui viikoittain kymmeniä innokkaita jäseniä. Tavoitteena on jatkaa harjoi-
tuksia sellaisenaan ja olla edelleenkin avoin yhteisö, jonne kaikki ovat tervetul-
leita kokemaan onnistumisen elämyksiä iästä, sukupuolesta, pelitaidoista tai 
kokemuksesta yms. riippumatta. 
 

LASTEN KESÄLEIRI 
 

Juniorileiri järjestettiin kesäkuussa. Junioritoiminnan ohjaajina toimivat pro 
Ville Rintalan ohjauksessa Sanna Salonen ja Anssi Määttänen. Kiinnostus leiriä 
kohtaan oli todella vähäistä ja sen jatkototeutusta harkitaan vakavasti kun 
seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa laaditaan. 
 
 

MATKAT 
 
Klubimatkoja jäsenistölle järjestettiin vuonna 2019 yksi. Kaksipäiväisenä toteu-
tettu matka suuntautui Poriin, jossa pelasimme Kalafornian ja Yyterin kentät. 
Osallistujia oli bussilastillinen, eli noin 40 henkilöä. 

 
 
KILPAILUT 
 

Kultaranta Resortissa järjestettiin kauden aikana koko kesän kestäneiden viik-
kokilpailujen lisäksi useita kaikille avointa kilpailua/ tapahtumaa. Osa näistä oli 
seuramme ideoimia ja resortin kanssa yhteistyössä toteutettuja. Seuramme 
edustus – ja myös menestys – oli näissä kaikille avoimissa kilpailuissa hyvällä 
tasolla. 
 
Vaikka toiminta-ajatukseemme kuuluukin pitää tapahtumat kaikille halukkaille 
avoimina, järjestettiin kauden aikana myös ainoastaan jäsenille tarkoitettuja 
kilpailuja seuraavasti: 
 
- avauskilpailu 4 henkilön Texas Scramblena  
- juhannusscramble 
- lyöntipelimestaruuskilpailut 
- reikäpelin ja tasoituksellisen reikäpelin mestaruuskilpailut 
- päätöstapahtumat 
 
Mestaruuskilpailuissa voittajia olivat: 

 
Lyöntipeli 
- naiset/ yleinen: Rita Valo 
- miehet/ yleinen: Risto Mäki 
- naisseniorit: Anne Salo 
- miesseniorit: Reijo Korhonen 
- erillistä juniorisarjaa ei järjestetty, mutta kaikki osallistuneet juniorit (Eero 

Järvelä, Joel Nyström, Oskari Rantala, Antto Määttänen ja Eero Sola) huo-
mioitiin urheiluliikkeen lahjakorteilla. 
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Reikäpeli 
- Simo Pietilä 

 
Reikäpeli, tasoituksellinen 
- Juha Wellenius 

 
VIESTINTÄ 
 

Seuran viestintä hoidettiin jäsentiedottein, jotka jaettiin sähköpostitse sekä 
julkaistiin seuran sivuilla www.kgcn.fi. Jäsentiedotteitta julkaistiin kauden ai-
kana 17. Viestintää hoidettiin myös sosiaalisessa mediassa, keskeisimpinä fa-
cebook ja instagram. 
 
 

JÄSENTEN PELIKIERROSMÄÄRÄ JA VARAUKSET SEKÄ HCP-JAKAUMA 
 

Pelikierroksia 18-reikäisellä kentällä pelattiin jo toista vuotta peräkkäin kaik-
kien aikojen ennätysmäärä, yhteensä 25761 kierrosta. Jäsenten pelaamia 
kierroksia tuosta oli yli puolet, eli 13690 kierrosta (2018 13694). Kier-
rosmäärät sisältävät myös jäsenten kilpailukierrokset. 

Vahvistamattomia kierrosvarauksia koko pelikaudelta oli jäsenistön osalta 164 
(v.2018 210) kierrosta. Tätä laskuun kääntynyttä kehitystä on pidettävä 
eriomaisena asiana, joskin parannettavaa yhä riittää. 

Jäsenten pelitasoitukset jakaantuivat vuonna 2019 seuraavasti: 
 

• hcp 54 – 36  27 % (v. 2018 29%) 214 kpl 

• hcp 35,9 – 18,1  51 % (v. 2018 50%) 374 kpl 
• hcp 18 tai pienempi 23 % (v. 2018 21%) 153 kpl 

 
 
TALOUS 
 

Jäsenmaksutuloja kertyi vuodelta 2019 64.650,00€ (2018 56.595,00 €). 
Muita tuottoja kertyi yhteensä 7.346,78 € (v. 2018 6.056,17 €). Kokonais-
tuotot vuonna 2019 olivat 71.996,78 € (2018 65.651,17 €). 
Seuratoiminnan kuluja kertyi yhteensä 74.802,98 € (2018 59.379,49 €). 
Suurimmat kuluerät olivat Suomen Golfliitolle maksettu 20.859,00 € sekä Kul-
taranta Resortille maksettu hallinnointimaksu 10.000 €. 
 
Verottajan päätöksen v.2015 mukaan seura on sekä tulo- että alv-verovelvolli-

nen. 

Tilikauden tulokseksi tilinpäätöksessä on kirjattu alijäämä 2.055,97 euroa. 
Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan toimintapääomaan. 
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PÄÄTÖKSENTEKO 
 

Kevätkokous pidettiin 24.4.2019 ja siihen osallistui 59 jäsentä. Kevätkokouk-
sen yhteydessä pidettiin kauden avausinfo. 
 
Syyskokous pidettiin 14.11.2019 ja siihen osallistui 46 jäsentä. Erovuorossa 
johtokunnan jäsenistä olivat Anne Salo, Jyrki Wuori, Aila Kankare ja Tiina 
Rinne-Kylänpää, jonka tilalle valittiin Anne Vilander muiden tullessa valituiksi 
uudelleen. 

  

HALLINTO 
 

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

syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi. Hallituksen muodostivat vuonna 2019 

Juha K. Lehtola (PJ), Anne Salo, Tiina Rinne-Kylänpää, Aila Kankare, Roy Ka-

nerva, Pekka Jokisuu sekä Jyrki Wuori. Hallituksen sihteerinä toimi toiminnan-

johtaja Antti Kaarto. 

 

Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana yhteensä 6 kertaa.  

 

Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan ja muut tarvitta-

vat toimihenkilöt. 

Seuran toiminnanjohtajana vuonna 2019 toimi Antti Kaarto, rahastonhoitajana 

ja kirjanpitäjänä Naantalin Tilipalvelu Oy/ Aila Kankare ja tilintarkastajana HT 

Ritva Raitmaa. 

 
 

Naantalissa  9.3.2020 
 

Hallitus 


