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HARTOLAN GOLFKLUBI RY:n VUOSIKERTOMUS  

KAUDELTA 1.11.2020 - 31.10.2021 

 

 

 

JÄSENET  

 

Seuran jäsenmäärä kauden 2021 lopussa oli 699. Edellisen kauden päättyessä jäseniä oli 

690. Kasvua kaudesta 2020 siis +9 jäsentä. Merkittävin syy jäsenmäärän kasvuun on 

Koko Itä-Häme Golfaa kurssit, tehokas viestintä sekä markkinointi ja uusien pelaajien 

huomioiminen ohjaajan, Kimmo Heiskanen, toimesta. Myös Naistoimikunnan ja muiden 

jäsenien aktiivinen uusien pelaajien viihtyvyydestä huolehtiminen, oli tärkeässä roolissa. 

Korona on tuonut lisää pelaajia lajin pariin yleisesti Suomessa ja tämä näkyy koko 

Suomen rekisteröityjenpelaajien määrän kasvussa. 

 

Seuran 699 jäsenestä miehiä on 450 (-3) ja naisia 249 (+12). Näissä luvuissa ovat 

mukana myös juniorit, joita seurassamme on 40, ja joista tyttöjä 7. Seniori-ikäisiä (kaikki, 

jotka täyttävät 50v kyseisenä vuotena) seuramme jäsenistä on 522 (+23). Naisten osuus 

tästä on 200 henkilöä. Suurin osa jäsenistämme on siis senioreita (50+), yhteensä 75% 

(+3%) 

 

Tarkempi jaottelu jäsenistöstämme (ikä, sukupuoli, pelitasoitus) on seuraavissa 

taulukoissa. 

 

JÄSENISTÖN IKÄRAKENNE KAUSI 2021 

IKÄ MIEHET NAISET    YHTEENSÄ 

-10 5  1  6 

11–20 27  3  30 

21–30 29  19  48 

31–40 33  13  46 

41–50 39  17  56 

51–60 83  50  133 

61–70 131  84  215 

71–80 95  60  155 

81 - 8  2  10 

 455  235  699 

 

 

TASOITUSJAKAUMA 

 

 MIEHET NAISET  YHTEENSÄ 

 

0–11 32  0  32 
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11,1–18 66  7  73 

18,1–25 153  40  193 

25,1–35,9 124  101  225 

36 tai enemmän 75  101  176 

 

KILPAILUTOIMINTA 

 

Seuran kilpailutoiminta virisi viimevuoden Koronatauon jälkeen lähes normaaliksi.  Kauden 

avajaiset, päättäjäiset, senioreiden kk-kisat, ym. palasivat ohjelmaan normaalisti. 

Palvelusopimuksen myötä päävastuu kilpailutoiminnasta on toimiston henkilökunnalla. 

Kaikille avoimia kilpailuja järjestettiin 9 ja vain seuran jäsenille tarkoitettuja kilpailuja 7 

kappaletta. Lisäksi järjestimme GKS-Tour kisan. Yksityis-/yritysryhmiä oli kymmenen ja 

Linna-hotellissa majoittuvia pelaajia oli noin 180. Koronan takia Linna-hotellin palvelut oli 

suljettu, mutta Itä-Hämeen opisto vuokrasi huoneita. 

 

HaGK ry:n Mestaruuskisoissa eri sarjoissa voittajat olivat seuraavat: 

 

Miesten lyöntipeli  Aleksi Miettinen 

Miesten reikäpeli  Aleksi Miettinen 

Naisten lyöntipeli  Helena Kivijakola 

Naisten reikäpeli  Rauni Sarvala 

 

Seniori miehet lyöntipeli  Jukka Ollilainen 

Seniori miehet reikäpeli  Jukka Ollilainen 

Seniori naiset lyöntipeli  Helena Kivijakola 

Seniori naiset reikäpeli  Helena Raita 

 

HCP lyöntipeli miehet  Timo Rajanen 

HCP lyöntipeli naiset  - 

 

Seuraottelut 2021 

 

HaGK - Golf Porrassalmi 4-2 

Puula – HaGK  4-2 

Vierumäki - HaGK  - 

HaGK – Muurame  - 

 

Kotiottelussa Golf Porrassalmea vastaan Hartola oli perinteisen kova kotikentällään ja löi 

vieraat 4 - 2. Vierailimme myös Puula Golfissa, jossa isännät/emännät ottivat voiton tiukan 

väännön jälkeen, mutta lopulta selvästi 4 – 2. Molemmat ottelut pelattiin reikäpelinä 

kuuden pelaajan joukkueilla. 
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Tänä vuonna ei pelattu Vierumäen Golfseuraa tai Muurame Golfia vastaan, koska seniorit 

kohtasivat nämä seurat omissa otteluissaan. 

 

Kapteenin terveiset 

  

Seuran yhtenä painopisteenä on ns. uuden pelaajan polku, jossa tavoitteena on helpottaa 

uusien jäsenten tietä aktiivisiksi jäseniksi. Tätä edistämään, järjestettiin jäsenille perjantai-

iltaisin, golfopettajan pitämät ilmaiset treenit. Treeneihin osallistujalla oli mahdollisuus 

liittyä Whatsapp -ryhmään, jossa kerrottiin seuraavien treenien ohjelmasta, ja josta voi 

hakea itselleen peliseuraa. Ryhmässä opettajalle voi myös esittää toivomuksia siitä, mitä 

treeneissä voisi käydä läpi. 

  

Tämä toiminta lähtikin liikkeelle tosi vauhdikkaasti. Parhaimmillaan heinäkuussa treeneihin 

osallistui yli 20 jäsentä. Opettajana toiminut Kimmo Heiskanen ehdottikin pelaajien 

jakamista ensi vuonna tasoryhmiin, jotta opetusta voitaisiin kohdentaa paremmin jokaisen 

oman taitotason mukaan. 

  

Treenien jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus kokeilla oppeja käytännössä ns. kapteenin 

kierroksella yhdessä opettajan tai kapteenin kanssa. Kapteenin kierroksella käytiin läpi, 

paitsi treeneissä opittua, myös pelinopeuteen, sääntöihin ja etikettiin liittyviä kysymyksiä. 

 

Eero Mäkäräinen, kapteeni 

  

KURSSI- JA OPETUSTOIMINTA 

 

Golfopettajina toimivat Jukka Ollilainen ja Kimmo Heiskanen. Toukokuun alusta alkaen  

järjestettiin joka toinen lauantai Greencard-kurssi ja joka toinen la Koko Itä-Häme Golfaa 

kurssi. Viimeinen KiGO-kurssi oli elokuun lopussa. KIGO-kursseille osallistui 86 henkilöä. 

Greencard suorituksia tehtiin 51kpl. 

 

Kimmo toteutti myös perjantai-treenejä, toukokuusta elokuun alkuun. Treenit olivat 

kohdistettu eri pelaajaryhmille. Eniten osallistui pelaajia naisten treeneihin. 

 

HALLINTO 

 

Seuran hallitukseen kuuluivat kaudella 2021: Aki Kurronen puheenjohtaja, 

Anita Tuohino (Lady kapteeni, vpj), Eero Mäkäräinen (kapteeni), Teuvo Salento 

(kilpailutoimikunta), Tomi Lehtonen (klubitoimikunta), Simo Vehkasalo (seniorit) ja Pekka 

Raitala. Hallitus kokoontui 5 kertaa. Seuran hallituksen kokouksissa oli läsnä myös seuran 

toiminnanjohtaja Tera Heinonen. 

 

Toiminnanjohtaja: Tera Heinonen 
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Hallituksen lisäksi seurassa toimi useita toimikuntia, jotka kokoontuivat tarpeen mukaan.  

Seuran toiminnassa toimikuntien merkitys on tärkeä ja vapaaehtoisia otetaan mielellään 

mukaan toimikuntien toimintaan. Aktiivisimmat toimikunnat ovat Naistoimikunta ja 

Senioritoimikunta. Toimikuntien uutisia voi lukea seuran nettisivuilta. Toimikuntien 

toimintakertomukset päivitetään nettisivuille kohtaan arkisto. 

 

Toimikuntien kokoonpanot olivat seuraavat: 

 

Kilpailutoimikunta: pj. Teuvo Salento, Tera Heinonen 

  

Kenttätoimikunta: pj. Pekka Raitala, Ville Virinsalo, Tera Heinonen, Kari Räsänen, Eeva-

Riitta Forss 

 

Tasoitustoimikunta: pj. Aki Kurronen, Tera Heinonen 

 

Valmennus- ja junioritoimikunta: pj. Tera Heinonen, Jukka Ollilainen, Kimmo Heiskanen 

 

Senioritoimikunta: pj. Simo Vehkasalo, Jouko Nousiainen (tiedotus), Esko Immonen, 

Hannu Pietilä (seuraottelut), Antti Vepsäläinen, Pekka Raitala 

 

Seniorit kilpailivat jälleen aktiivisesti niin kotona kuin vieraissakin. Hannu Pietilä toimi 

ansiokkaasti seuraottelujen kapteenina: kuudesta kisasta voitettiin sopivasti puolet. 

Kotikentällä pelattiin neljästi, matkalle päästiin kahdesti. 

 

Seniorien kuukausikisassa käytiin neljä osakilpailua, joista kolmen parhaan pisteet 

vaikuttivat kokonaiskisan rankingiin. Naisista kunnostautui parhaiten Sikke Räsänen, muut 

mitalistit olivat Pirjo Lehtonen ja Irja Riikonen. Miesten puolella käytiin tiukka kamppailu, 

jossa podiumille päässeet olivat kahden pisteen sisällä. Voiton kahmaisi Jyrki Itkonen. 

Jeremias Sankari oli toinen ja Risto Santapukki kolmas. 

 

Kansallisella tasolla Hartolan mainetta piti yllä Teuvo Salento, jälleen kerran. Teuvo voitti 

M75 tasoituksettoman sarjan ja oli hcp-puolellakin toinen. 

 

Hartola osallistui myös Messilässä järjestettyyn kymmenen seuran kisaan. Viimevuotiselta 

jumbosijalta noustiin jo ylöspäin. 

 

Matkaa itäisen Suomen viheriöille puuhattiin alkukaudesta, mutta hanke ei herättänyt 

tarpeeksi innostusta. Ehkäpä tulevana vuonna keksitään vetävä kohde. 

 

Naistoimikunta: pj ja kapteeni, Anita Tuohino 
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Hartolan naistoimikunnan aktiivinen tiedotus on jatkunut edelleen; kohdennetut 

sähköpostit naisgolfareille sekä aktiivinen osallistuminen seuran sähköisiin 

viikkotiedotteisiin ja oma FB-ryhmä.  Uutena kauteen tuli oma Instagram. 

 

Jäsenmäärän kasvu edelliskaudesta +10 ollen nyt kauden lopussa 249. 

 

Naisilla ollut kolme omaa kisaa kauden aikana. Lisäksi olemme osallistuneet Keski-

Suomen naisten ystävyysotteluun sekä kisailijoita myös Aluetourissa ja N60/N70 -

osakilpailuissa. Naiset ovat hyvin aktiivisesti osallistuneet golfohjaaja Kimmo Heiskasen 

treeneihin toukokuusta elokuun loppuun ennen perjantai-illan ysiä. 

 

Olemme osallistuneet Golfliiton vetovoimatiimin tapahtumiin ja kampanjoihin, kuten esim. 

Naisten sunnuntai, Pelaa 100 ja Kierrä 20, Golfista on moneksi jne.  

Naistoimikuntaan kuuluivat pelikaudella 2021  Eeva-Riitta Forss, Raija Kinnunen, Riitta 

Lindgren , Irmeli Mäkelä ja puheenjohtajana Anita Tuohino. 

 

Klubitoimikunta pj. Tomi Lehtonen, Kenttävalvonta ja Päättäjäiset 

 

JÄSENET P1: Pelaaja Ensin kysely, 2021 

 

Pelaaja Ensin kyselyyn saimme jäseniltä 203 vastausta (+29), mikä on kohtuullisen hyvä 

määrä. Vastausprosentti oli 34 %. Enemmänkin toivoisimme jäsenien palautteita. Kyselyn 

perusteella jäsenistö on ollut tyytyväinen saamaansa palveluun ja arvostelu on pysynyt 

hyvänä. 

 

Suosittelijapisteet 80 

Suosittelijapisteluku muodostuu kysymykseen ”Kuinka todennäköistä on, että suosittelisit 

golfyhteisöä ystäville, perheelle tai työkaverille” annettujen vastausten perusteella. 

Asteikko on 1–10. 9 tai kymmenen antaneet ovat suosittelijoita. 9 tai 10 antaneiden 

yhteenlasketusta summasta vähennetään kaikki 6 tai alle antaneiden summa. 

Suosittelijapisteet voivat olla siis vaikka negatiivisen puolella. 

Suosittelijapisteemme on 80. Luku on +0 viimevuoteen verrattuna ja +32 Suomen 

keskiarvoon verrattuna 

Suomen rankingissa olemme sijalla 2/91 

Kenttä 87 

+1 viimevuoteen verrattuna ja +10 Suomen keskiarvoon verrattuna 

Suomen rankingissa olemme sijalla 4/91 

 

Palvelu ja tiedotus 87 

+0 viimevuoteen verrattuna ja +8 Suomen keskiarvoon verrattuna 

Suomen rankingissa olemme sijalla 4/91 

 

Operatiivinen johto tekee hyvää työtä 88 
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-1 viimevuoteen verrattuna ja +9 Suomen keskiarvoon verrattuna 

Suomen rankingissa olemme sijalla 6/87 

 

Hallitus/Hallitukset tekee hyvää työtä 85 

+0 viimevuoteen verrattuna ja +8 Suomen keskiarvoon verrattuna 

Suomen rankingissa olemme sijalla 6/84 

 

Caddiemasterin työntekijöiden palvelu oli hyvää 92 

+2 viimevuoteen verrattuna ja +6 Suomen keskiarvoon verrattuna 

Suomen rankingissa olemme sijalla 8/91 

 

Ravintola 85 

+3 viimevuoteen verrattuna ja +3 Suomen keskiarvoon verrattuna 

Suomen rankingissa olemme sijalla 7/78 

Golf Pro 90 

+ 0 viimevuoteen verrattuna ja +4 Suomen keskiarvoon verrattuna 

Suomen rankingissa olemme sijalla 8/89 

 

Kiitos kaikille palautetta antaneille! Kehitämme kenttää ja palveluita saadun palautteen 

perusteella kaudelle 2022! 

 

 

TALOUS 

 

Seuran talous on vakaa. Jäsenmäärä on kasvanut ja toiminta on pysynyt budjetin 

raameissa. Jäsenmaksujen lisäksi saatiin liitolta seuratukea yhteisen GKS hankkeen 

puitteissa tukea 1129 €. Tilikauden tulos on +1256,05 € 

 

 

 

1.12.2021 Hartola  Tera Heinonen, Toiminnanjohtaja 


