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Kultaranta Golf Club Naantali ry.
TOIMINTAKERTOMUS 2020
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 valitun strategian mukaisesti tasaisesti
kasvatettu.
Olli Hakkaraisen lisäksi seuran hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet
Hannu Montonen, Pekka Jokisuu, Jouni Kaivola sekä Jussi Suontila.
Istuva puheenjohtaja Juha K. Lehtola valittiin kasivuotiskaudeksi syyskokouksessa 2018. Koronavirusepidemian takia syyskokousta 2020 ei pidetty ja istuva hallitus puheenjohtaja ml. jatkoi tehtävissään toistaiseksi.
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TOIMINTA-AJATUS
Kultaranta Golf Club Naantali ry:n tarkoituksena on edistää golfurheilun harrastustoimintaa ja tässä tarkoituksessa järjestää valmennusta, harjoitustilaisuuksia ja golfkilpailuja sekä -tapahtumia ja näihin liittyvää kokous- ja kerhotoimintaa sekä muuta liikuntatoimintaa, mikä tukee golfin harrastusta.
TOIMINTAVUOSI 2020
Vuosi 2020 jää historiaan erikoisena vuotena. COVID-19 vaikutti vahvasti golfiin ja mm. seuramme vuosikokoukset ja loppuvuoden juhlat jäivät pitämättä.
Myös seuran hallinto jatkoi tehtävissään samalla kokoonpanolla, kunnes uudet
vaalit voidaan sääntöjen mukaisesti järjestää.
Samaan aikaan golfin suosio yllätti positiivisesti, koska sitä pystyi harrastamaan turvallisesti lähes entiseen tapaan. Olemmekin todistaneet ennätysmäistä kasvua paitsi uusien golfareiden määrässä, niin myös peliaktiivisuudessa sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.
Seuramme jäsenmäärä kasvoi lähes 300:lla ja 31.12.2020 jäsenmäärämme oli
ennätyksellinen 1117.
Kierroksia pääkentällämme pelattiin niin ikään ennätykselliset yli 38 500 kierrosta, jossa kasvua edelliseen ennätysvuoteen 2019 oli n. 12 000 kierrosta.
Kasvusta huolimatta kenttämme toimi kuitenkin edelleen hyvin ja ruuhkautumista sekä pelaamisen vakavaa hidastumista esiintyi vain harvoin. Yhteistyö
seuramme ja Kultaranta Resortin välillä kehittyi sekin edelleen suotuisasti ja
jäsentemme aktiivisuus on ollut kiitettävää. Myös kentän hoito on ollut entistäkin parempaa ja niin ikään ravintolatoimintaa on kehitetty seuramme jäsenistöä kuunnellen.
Pelikaudelle 2020 seuran jäsenmaksut olivat aikuisilta 80 € ja junioreilta 40 €.
Lisäksi uusilta jäseniltä perittiin liittymismaksu 50 € (aikuinen) ja 25 € (juniori). Kultarannan omilta greencard-kursseilta seuraan liittyviltä ei peritty liittymismaksua ja ilman liittymismaksua pääsivät myös erillisten liittymistarjousten aikana liittyneet.
Jäsenmäärän kasvun myötä 22–45-vuotiaat nousivat jäsenistömme suurimmaksi ryhmäksi, kun aiemmin suurin ryhmä on ollut 46–60-vuotiaat.
Jäsenistön ikärakenne:
juniorit (21 v. tai alle)
22–45 v.
46–60 v.
yli 60 v.

149/
411/
322/
235/

13,3
36,8
28,8
21,1

%
%
%
%
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Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa hallitus asetti toiminnan tavoitteiksi seuraavat kohdat:
-

kehittää ja parantaa aktiivisesti jäsenten pelitaitoja ympärivuotisesti mm.
lisäämällä ohjattua harjoittelua ja simulaattorivuoroja
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 hyödyntäminen ja Trackman-golfsimulaattori, johon seuralla oli omat vuoronsa tuettuun
jäsenhintaan.
Tilojen ja palveluiden käytön tukemiseksi jäsenistölle tarjottiin myös ilmainen
kuntosalin käyttö keskiviikkoisin.
Ohjatun harjoittelun uudistukset toteutuivat lähes suunnitellusti, mutta koronaepidemian takia ryhmäkoot jouduttiin pitämään suunniteltua pienempinä.
Jäsenille täysin ilmaisia viikkoharjoituksia pidettiin neljässä eri ryhmässä 20 viikon ajan, joten harjoituksia tuli 20 kertaa kullekin ryhmälle.
Yli 30:n tasoituksella pelaavien Plus30 -ryhmä kasvoi koronaepidemiasta huolimatta. Opetettavat jaettiin viiteen eri ryhmään, jotka kokoontuivat 20 kertaa
kauden aikana. Lisäksi ryhmällä oli kuusi ohjattua pääkentän pelitapahtumaa.
Myös tämä opetus oli jäsenille täysin ilmaista.
Seuran varsinaisesta toiminnasta vastaa klubitoimikunta. Klubitoimikunnan
tavoitteena on kehittää jäsenistön kilpailutoimintaa ja muita tapahtumia.
Vuonna 2020 klubitoimikuntaan kuuluivat Roy Kanerva (miestoimikunta),
Anne Salo (naistoimikunta), Jyrki Wuori (senioritoimikunta) Janne Järvelä (kilpailutoimikunta) Ville Rintala (opetus- ja harjoittelu) ja Marko Vuosjoki
(plus30) sekä Antti Kaarto (toiminnanjohtaja). Klubitoimikunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.
Kapteenina vuonna 2020 toimi Roy Kanerva ja ladykapteenina Anne Salo.

LADYT
Ladytapahtumia on järjestetty viime vuosina vakiintuneen toimintasuunnitelman mukaisesti noin kerran kuukaudessa.
Ladykapteenimme Anne Salon tukena toimii ladytoimikunta, johon kaudella
2020 kuuluivat Anne Vilander, Jaana Järvelä, Kristiina Jokisuu, Minna Långström, Nina Salminen, Tarja Jalonen ja Raina Karvonen.
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KGCN ladyjen kevättapaaminen ”Kuplivaa kevättä” -tapahtuma järjestettiin
naistenpäivän aattona onnistuneesti juuri ennen koronaa. Muuten kevään tapahtumat olivat koronatilanteen takia aavistuksen erilaiset, kun mm. perinteinen toukokuun äitienpäivän aamun tapahtuma jouduttiin perumaan ja sen sijaan pelattiin avoin kilpailu, jonka sai pelata vapaasti toukokuun aikana.
Toukokuussa järjestettiin myös jo perinteeksi muodostunut ladyjen starttikurssi Pro Ville Rintalan johdolla, koronarajoitusten mukaisesti max. 10 henkilöä/ ryhmä.
Kesäkuun tapahtumana ladyt pelasivat golfmaratonin 3x18 reikää sunnuntaina
14.6.2020.
Heinäkuun tapahtumia oli kaksi. KGCN:n Ladytoimikunnan järjestämä teematapahtuma ”villikortti” järjestettiin 16.7.2020 Kultarannassa. Tämän lisäksi oli
Saariston Ladyt tapahtuma, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa tänä kesänä
kahden lähiseuran, Aurinko Golfin ja Kankaisten Golfin, ladyjen kanssa. Osallistujamäärä oli rajoitettu vieraskentille 12/seura. Ensimmäinen näistä järjestettiin Kultaranta Golfissa 9.6.2020, jossa ladytoimikuntamme toimi lähtöjen
emäntinä. 21.7.2020 Saariston Ladyt tapahtuma järjestettiin Aurinko Golfissa
ja 4.8.2020 Kankaisten Golfissa.
Elokuun muut tapahtumat olivat 5.8.2020 vieraskenttävierailu Alastaro Golfissa ja teematapahtuma ”Salsa & Baila” 14.8.2020.
Syyskuussa ladyjen tapahtumat huipentuivat 26.9.2020 miesten ja +30 ryhmien kanssa yhteiseen päätösteematapahtumaan ”Kultainen 20 -luku”.
Jo perinteeksi muodostunut Eclectic -hyvätekeväisyyskisa oli käynnissä toukoelokuun ajan. Hyväntekeväisyyteen saatiin kerättyä 250 €. Summa lahjoitettiin
tänä vuonna Roosanauha 2020 keräykseen.

MIEHET

Miestoiminta käynnistettiin/ herätettiin henkiin toimintavuoden 2020 keväällä
kapteenimme Roy Kanervan johdolla.
Miehille järjestettiin suunnitellun viiden sijaan vain neljä ryhmätapahtumaa,
koska toukokuun tapahtuma peruttiin koronaepidemian takia. Lisäksi pelattiin
ns. ”kuukausiskinit”.
Kesäkuun tapahtumasta vastasivat Reijo Korhonen ja Asko Ristimäki.
Pelimuotona oli parikisa, jossa pelattiin kuusi reikää scrambleä, kuusi greensomea ja kuusi foursomea. Kisan jälkeen saunottiin Lampolassa. Osallistujia
tässä ”Juhannus etkot” -kisassa oli 24 henkeä.
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Heinäkuussa miehet tekivät kenttävierailun Linna Golfiin 27 pelaajan voimin.
Tapahtumasta vastasivat Pertti Väisänen ja Heikki Lindström. Ennen pelejä tutustuttiin Vanajanlinnaan ja sen historiaan.
Elokuun tapahtuma oli Basin-open, mukana 28 pelaajaa. Pelimuotona oli pistebogey 48-tiiltä. Kaikissa avauksissa oli käytössä ”mulligan”. Pelien jälkeen
saunottiin klubitalon VIP-tiloissa. Kaikista järjestelyistä vastasivat Toni-Markus
Korhonen ja Miko Männistö.
Syyskuussa miesten tapahtuma oli yhteinen tapahtuma Ladyjen ja +30 ryhmän kanssa, teemana 20-luku. Tapahtuma toimi samalla ryhmän kauden
päättäjäisinä. Kisat päättyivät Heineken Houseen ja tankin tyhjentäjäisiin.
Osallistujia miesten kisassa oli 40 pelaajaa.

SENIORIT
Seurassa oli v. 2020 lopussa jäsenenä yhteensä 525 (v. 2019 453) senioriikäistä (> 50 v.), joista naisia oli 225 (v. 2019 191) ja miehiä 300 (v. 2019
262).
Senioritoiminnan painopisteeksi klubitoimikunnassa valittiin keskittyminen
oman seuran toimintaan sekä omana ryhmänään että etenkin osallistumisena
koko jäsenkunnan yhteisiin asioihin.
Pelikauden aikana senioreille järjestettiin kuukausittaisia senioritreffejä, sekä
läpi kauden kestävänä omana kilpailumuotonaan Senioreiden Formulaliiga. Lisäksi osallistuttiin Paraisilla pelattuun senioreiden Raider Kuppi -kisaan.
Senioriryhmän vetäjänä toimi Jyrki Wuori.
PLUS 30
Seuraohjaajamme Marko Vuosjoen vetämä, vuonna 2019 aloitettu plus 30-toiminta, jatkoi suosionsa kasvua toimintakaudella 2020. Toiminnan tavoitteena
on tarjota yli 30:n tasoituksella pelaaville ohjausta harjoitteluun ja pelaamiseen ja näin antaa eväät tasoituksen pienentämiseen sekä mahdollistaa uusien pelikaverien löytyminen.
Vuonna 2020 opetettavat jaettiin viiteen eri ryhmään, jotka kokoontuivat 16
kertaa kauden aikana. Lisäksi ryhmällä oli neljä ohjattua pääkentän pelitapahtumaa ja par3-kentällä pelattu kauden päätöstapahtuma.
Henkilöä kohti näitä maksuttomia tapahtumia oli siis 21 ja yhteensä 90.
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VIIKKOHARJOITUKSET
Erillisten ikäryhmäharjoitusten sijaan päätettiin tänäkin toimintavuonna järjestää koko jäsenistölle avoimet viikkoharjoitukset. Pro Ville Rintalan johtamia,
jäsenille maksuttomia, harjoituksia järjestettiin neljälle eri ryhmälle 20:n viikon
aikana yhteensä 80 kertaa ja niihin osallistui kymmeniä innokkaita jäseniä.
MATKAT
Klubimatkoja jäsenistölle järjestettiin vuonna 2020 yksi, joka tehtiin Lakeside
Golfiin. Osallistujia oli 45.
KILPAILUT
Kultaranta Resortissa järjestettiin kauden aikana koko kesän kestäneiden viikkokilpailujen lisäksi useita kaikille avoimia kilpailuja. 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 mahdollisimman moni tapahtuma avoinna kaikille, järjestettiin kauden aikana myös ainoastaan jäsenille
tarkoitettuja kilpailuja seuraavasti:
-

avauskilpailu 4 henkilön Texas Scramblena
juhannusscramble
lyöntipelimestaruuskilpailut
reikäpelin ja tasoituksellisen reikäpelin mestaruuskilpailut cup -muotoisina
päätöstapahtumat

Mestaruuskilpailuissa voittajia olivat:
Lyöntipeli
- naiset/ yleinen: Noora Laakamaa
- miehet/ yleinen: Tuomas Pöllänen
- naisseniorit: Anne Salo
- miesseniorit: Juha Wellenius
Reikäpeli
- Tapio Suikki
Reikäpeli, tasoituksellinen
- Roy Kanerva
VIESTINTÄ
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Seuran viestintä hoidettiin kotisivuilla www.kgcn.fi sekä jäsentiedotteilla ja
Nexgolfin kilpailu-/ tapahtumakalenterilla.
Jäsentiedotteitta julkaistiin ja/tai lähetettiin vuoden aikana yhteensä 18 kpl.
Viestintää hoidettiin myös sosiaalisessa mediassa, kuten facebookissa ja instagramissa.

JÄSENTEN PELIKIERROSMÄÄRÄ JA VARAUKSET SEKÄ HCP-JAKAUMA
Pelikierroksia 18-reikäisellä kentällä pelattiin jo kolmatta vuotta peräkkäin
kaikkien aikojen ennätysmäärä, yhteensä yli 38 539 kierrosta. Jäsenten pelaamia kierroksia tuosta oli lähes kaksi kolmannesta, eli 23 629 kierrosta
(2019 13690). Kierrosmäärät sisältävät myös jäsenten kilpailukierrokset.
Vahvistamattomia kierrosvarauksia koko pelikaudelta oli jäsenistön osalta ainoastaan 15 kpl (v.2019 164). Tämä kehitys on huippuluokkaa.
Uusien harrastajien määrä näkyy erinomaisesti mm. pelitasoitusten prosentuaalisessa jakaumassa, jotka vuonna 2020 jakaantuivat seuraavasti:
•
•
•

hcp 54–36
hcp 35,9–18,1
hcp 18 tai pienempi

35 % (v. 2019 27 %)
47 % (v. 2019 51 %)
18 % (v. 2019 23 %)

TALOUS
Jäsenmaksutuloja kertyi vuodelta 2020 86.796,00 € (2019 64650,00 €).
Muita tuottoja kertyi yhteensä 5.523,99 € (v. 2019 7.346,78 €). Kokonaistuotot vuonna 2020 olivat 92.319,99 € (2019 71.996,78 €).
Seuratoiminnan kuluja kertyi yhteensä 74.787,86 € (2019 74.802,98 €).
Suurimmat kuluerät olivat Suomen Golfliitolle maksettu 23.766,00 € sekä Kultaranta Resortille maksettu hallinnointimaksu 10.000 €.
Tilikauden tulokseksi tilinpäätöksessä on kirjattu ylijäämäksi 17.706,45 euroa.
Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan toimintapääomaan.
PÄÄTÖKSENTEKO
Yhdistyksen kevätkokous oli suunniteltu pidettäväksi 22.4.2020, mutta koronatilanteen takia se päätettiin siirtää syyskokouksen yhteyteen marraskuulle.
Syksyllä erittäin vaikea koronatilanne johti myös syyskokouksen peruuttamiseen ja näin ollen kumpikin yhdistyksen vuosikokous siirtyi pidettäväksi
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kevätkokouksen 2021 yhteydessä ja 2019 syyskuussa valittu yhdistyksen johtokunta jatkoi tehtävissään toistaiseksi.

HALLINTO
Yhdistyksen hallituksessa ovat jäseninä puheenjohtaja ja 4–6 jäsentä, jotka
syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi. Hallituksen muodostivat vuonna 2020
Juha K. Lehtola (PJ), Roy Kanerva, Anne Salo, Aila Kankare, Anne Vilander,
Pekka Jokisuu sekä Jyrki Wuori. Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja
Antti Kaarto.
Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana yhteensä 5 kertaa.
Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Vuonna 2020 toiminnanjohtajana toimi Antti Kaarto, rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä Naantalin Tilipalvelu Oy/ Aila Kankare ja tilintarkastajana HT Ritva
Raitmaa.

Naantalissa
Hallitus

2.3.2021

