
Kokkolan Golf ry - Gamlakarleby Golf rf

Toiminnan vuosikatsaus 2020
Kausi oli seuramme 64. toimintavuosi.

Keskeiset tapahtumat kauden aikana sujuivat normaalien aikataulujen puitteissa, kenttä saatiin avattua jo
huhtikuun puolella, kesäviheriöille päästiin aikaisin ja kenttä oli hyvässä kunnossa kauden alusta loppuun
lukuun ottamatta väyliä. Seuran vuosikokous järjestettiin marraskuun 14. päivä, 2019. Harjoituskenttä eli
range aukaistiin maaliskuun 20., 2020 (huhtikuun 18.)ja kenttä aukaistiin huhtikuun 24. (huhtikuun 26.)
päivä. Viheriöille päästiin pelaamaan toukokuun 8. (toukokuun L0.) päivä. Pelikauden virallinen avaus
lipunnostolla tapahtui avajaiskilpailun yhteydessä toukokuun 16. (toukokuun 18.) päivänä ja kausijatkuu
edelleen toimintakertomusta kirjoitettaessa lokakuun puolessa välissä. Kulunutta kesää leimasi koronan
aiheuttama aluksi negatiivinen, mutta lopputuloksena erittäin positiivinen koko Suomea koskeva

golfbuumi. Tämä näkyi positiivisesti sekä omien jäsenten että vieraspelaajien määrässä. Vieraspelaajia kävi

kentällämme edelliskesää enemmän ja jäsenmäärän lasku saatiin ennätykselliseen kasvuun. Seuraan liittyi
kauden aikana 186 (82) uutta jäsentä jäsenmäärän ollessa pelikauden lopussa 873 (6871. Nettolisäystä tuli
186 jäsentä. Kierrosmäärä oli tällä kaudella 34460 (214841lähtöä. Greenfee- eli vieraspelaajia vieraili
kentällämme 21.40 (2034) kertaa.

Kentällämme tehtiin tänäkin vuonna Pelaaja Ensin -kyselyä sekä vieraspelaajille että jäsenille. Johtokunta
seuraa palautetta säännöllisestija pyrkii tekemään muutoksia jäsen- ja vieraspelaajapalautteen perusteella.
Tänä vuonna parannettiin muun muassa viestintää lisäämällä sen määrää ja kiinnittämällä huomiota
viestinnän laatuun. Jäsentyytyväisyyskysely tehtiin kolmessa osassa vuoden aikana ja siinä saatiin
lähettiläspistemääräksi 56 (41), jolla sijoituttiin sijalle 32/9L (48/92) valtakunnallisesti. Vieraspelaajien
lähettiläspistemäärä oli 51 (42), jolla sijoituttiin valtakunnallisesti sijalle3T/77 (43/78).

Taloudellinen tulos parani selkeästi viime kaudesta ja budjetoituun verrattuna. Tulopuolella uutena
kassavirtana oli ravintolan tuotot, kun tällä kaudella ravintola otettiin omaksi toiminnaksi. Ravintola
onnistui korona-kaudesta huolimatta hyvin ja tuloksellisesti oltiin budjetoidussa. Kokonaisuutena muukin
tulokertymä oli parempi, kuin viime vuonna. Kun kulupuoli pystyttiin pitämään budjetissa, taloudellinen
tulos kääntyi voitolliseksija pystyimme vahvistamaan kassaa. Päättyneellä tilikaudella ison lainan
lyhennyksiä ei tehty ja myös pienen lainan lyhennykset olivat jäissä heinäkuulta lähtien.

Tilikauden liikevaihto oli620 698,29 (465 438,8)euroa ja taseen loppusumma oli701 296,1I (644 908,91)
euroa. Tilikauden tulos oli 45'J.41.,14 (-35 907,63)euroa. Rahoituslaitoksilta otetun lainan määrä tilikauden
päättyessä oli 314 999,97 (330 000,00) euroa, josta pitkäaikaisen lainan määrä oli 287 236,'J.4 (309 999,96)
euroa.

Henkilöstö

Seuran toiminnanjohtajana toimi Janne Vähäkangas. Kenttämestarina toimi Ari Korkiakangas ja

kentänhoitajana Juha Huhtala. Lisäksi kesätyöläisinä oli viisi caddiemaster/ravintolatyöntekijää ja viisi
kentänhoitajaa. OKM:n seuratuen avulla pystyttiin seuralle palkkaamaan oma junioripäällikkö/Pro. Tässä

tehtävässä toimi Antti Linna.

Hallinto

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa johtokunta, johon vuosikokous valitsee puheenjohtajan kolmeksi
vuodeksi kerrallaan sekä kuusi muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä kolmeksi vuodeksi, kuitenkin siten, että
vuosittain aina kaksi varsinaista jäsentä on erovuorossa.

Yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana toimi Krister Höglund. Muut johtokunnan jäsenet olivat
varapuheenjohtaja Johan Aspegrdn (taloustoimikunnan pj), Harri Kangasniemi, Elina Myöhänen
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(naistoimikunnan pj), Ari Rauma, Aarni Tervonen, Matti Valavaara (kenttä- ja rakennustoimikunnan pj)
Varajäseninä toimivat Camilla Lundellja Keijo Myllymäki. Kapteenina toimi Laila Myntti.

Kenttä- ja rakennustoimikunta

Toimikuntaan kuuluivat Matti Valavaara (pj), Ari Korkiakangas (kenttämestari), Juha Huhtala, Sulevi
Prittinen, Jorma Leskelä, Ari Seppälä, Sakari Kankainen, Timo Heikkinen, pekka Rahkola, Jari lsosaarija
Aulis Paloaho.

Toiminnan päätapahtumat

Toimikunta kokoontui talven suunnittelukokoontumisen lisäksi talkoiden suunnittelu palaveriin, jossa
kartoitettiin kentän siivous- ja raivauskohteita. Talkoot perustuivat jäsenten oma-aloitteellisuuteen,
kenttämestari ohjasijäseniä siivouskohteisiin tehdyn ongelmakartoituksen mukaisesti. Range aukaistiin
maaliskuun 20. päivänä ja kenttä aukesi huhtikuun 24.,2020.

Ari Korkiakangas toimi kenttämestarina ja Juha Huhtala kentänhoitajana. Kenttämestari huolehti
kentänhoidon kannalta muun tarpeellisen henkilökunnan palkkaamisesta. Kausityöntekijöitä oli
kaikkiaan viisi henkilöä.

Koneiden ja laitteiden vaatimat huollot tehtiin tarpeen ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Kenttää
hoidettiin normaalisti hoito-ohjelman mukaisesti. Hankittiin uusi pientraktori. Puuston hakkuita siirrettiin
tuleville vuosille, mutta syysmyrsky aiheutti puuston harvenemista alueella. Klubitalon palvelutiskien
remonttityöt onnistuivat erinomaisesti. Kastelujärjestelmän kartoitus työt aloitettiin. Suoritettiin Slope-
mää rityksen vaatimat ratamittaukset.

Edelleenkin kauden onnistumiseksi kentän kunnon osalta voidaan katsoa, että pystyimme entisestään
pienenevillä resursseilla tarjoamaan kumminkin hyvät peliolosuhteet jäsenistölle, vaikka kesän kuivakausi
jälleen "laikuttikin" kenttää melkoisesti.

Juniori- ja valmennustoimikunta

Toimikuntaan kuuluivat Harri Kangasniemi (pj), Antti Linna (Pro), Janne Vähäkangas (toiminnanjohtaja),
Eero Mäenpää, Juha Hautala, Ville Hassinen, Pekka Kainu, Kenneth Höglund ja päivi Valli.

Toimikunta kävi ensimmäisessä kokouksessaan läpi toimikunnan tavoitteet ja jakoi tehtävät pienempiin
kokonaisuuksiin tehtäväksi. Tehtävälistassa keskeistä oli roolittaa toimikunnan jäsenille
tehtäväkokonaisuuksia. Toimikunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa yhdistäen samalla muitakin
tapahtumia, osa kokouksista järjestettiin etänä teamsin kautta. Toimikunta kokoontui pääsääntöisesti aina
ennen johtokunnan kokouksia.

Valmennuksien ja kerhojen lisäksi keskiössä olivat tänä vuonna Kokkolassa järjestettävät Future Tourin
järjestäminen heinäkuun 15. päivänä. Junioriturnauksen organisointipalaveri pidettiin eri toimikuntien
vetäjien kanssa sopien, että toimikuntien jäsenet osallistuivat päivän kisojen tehtäviin ja organisointiin.
Kisojen järjestelyt saivat viime vuoden tapaan kiitosta.

lsona tavoitteena tälle toimikaudelle olialoittaa Golfliiton myöntämän tähtiseura-maininnan saaminen
seuralle monivuotisesta laadukkaasta ja järjestelmällisestä valmennustoiminnasta. Laatuseura-diplomi
saatiin viime vuonna, joten tähtiseura-titteli oli luonnollinen tavoite kahdelle seuraavalle vuodelle. Toiminta
on ollut aktiivista, ja tähtiseuran kriteereihin liittyvä auditointitilaisuus pidettiin lokakuun 13. päivänä. Seura
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sai Tähtiseura-statuksen ja diplomin luovuttaminen tapahtuu suunnitelman mukaan seuran

vuosikokouksessa 2020.

Seuran edustus (toimikunnan puheenjohtaja)on osallistunut Golfliiton laatuseurantapalavereihin
kuluneena vuonna. Palavereiden tarkoitus on tukea seuratoimijoiden kehitystyötä seuroissaan. Palaverit

ovat olleet laatuseuratoimintaan osallistuneille etä palavereina.

Palavereissa läpikäytiin golfliiton panostuksia ja tavoitteita seurojen suuntaan, sekä mietittiin oman

toiminnan hyviä ja kehitettäviä asioita.

Varsinainen junioritoiminta on ollut tasaisen vilkasta aktiivista.

Kesäkuun 4. päivän juniorikauden avajaisten jälkeen kerholla on ollut paljon erilaisia tapahtumia; kesäkuun

6. päivä starttasi Kokkolan Energian sponsoroima Energinen golfkerho, joka oli torstaisin klo 1"5.00-L6.30.

Osallistujia oli 25 alakouluikäistä, ja suurin osa heistä ensikertalaisia. Seuran junioriharjoituksia pidettiin
sunnuntaisin klo 15.00-16.30. Koulugolf jatkui myös, koronan takia keväällä eivät koululaiset päässeet

kokeilemaan lajia, mutta syksyllä rangella/harjoitusalueellamme kävi noin 1000 oppilasta. Junioreiden
kauden päätöstapahtuma järjestettiin lokakuun l-8. päivä, 2020.

Alkeiskursseja järjestettiin toukokuun alusta aina syyskuulle saakka. Koronan takia pidimme maksimi

osallistujamääränä kurssia kohden viisi henkilöä. Kurssit pidettiin yhden päivän kestoisina. Kursseja
järjestettiin lauantaisin ja sunnuntaisin. Lisäksi pidettiin jatkokursseja 4 kpl kesän aikana. Naispelaajille
jä rjestettii n teema iltoja kesä ka ude n a i ka na.

Ensi vuotta varten järjestäydytään uudestaan, jolloin toimikunnan tehtäviä ja sen eri toimijoiden rooleja
selkiytetään entistä paremmin palvelemaan junioritoimintaa. Tähtiseurana oleminen vaatiijatkuvaa
kehitystyötä nuorten aloittelevien golffareiden parissa, mutta myös kaikenikäisten golffareiden huomioon
ottamista. Yhdessä tekemisen meininkion näkynyt läpi kesän eritoimikuntien välisenä apuna ja

yhteistyönä.

Seuran toimintaa kehitetään jatkuvastija aktiivisesti. Tulevana vuonna keskitytään ohjaajakoulutuksen
järjestämiseen ja uusien harjoittelumahdollisuuksien (simulaattori) käyttöönottoon talvikaudella seuran

tiloissa.

Seuran suunnitelmat harjoitusalueen kehittämisessä ovat myös tärkeä kehittämiskohde ajatellen seuran
junioritoim intaa ja harjoittelua.

Talous- ja viestintä- ja markkinointitoimikunta

Toimikuntaan kuuluivat iohan Aspegren (pj), Camilla Lundell, Ari Rauma, Janne Vähäkangas ja Krister
Höglund

Markkinointi- ja viestintä

Tavoitteena oli seuran toiminnan merkittävä aktivointi. Keskeinen osa työtä olivat seuran uudet kotisivut,
jotka valmistuivat vuoden alussa.

Kauden aikana tehtiin kaksi markkinointikampanjaa sosiaalisessa mediassa Keski-Pohjanmaan ja

Pohjanmaan alueilla. Kampanjat onnistuivat ja ne tukivat selvästi seuran positiivista jäsenkehitystä. Aiheina

olivat alkeiskurssit sekä edullinen jäsenmaksu. Mainokset tavoittivat noin 20 000 henkilöä ja mainokset
analytiikan perusteella saivat noin 10-kertaisen kiinnostuksen verrattuna some-markkinoinnin
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keskiarvolukuihin. Erityisesti mainokset tavoittivat paljon nuoria ihmisiä. Suurin yksittäinen lisäys
jäsenmäärää n tulikin ikä ryhmästä 21-30-vuotia ista pelaajista.

Otimme käyttöön myös sähköisen uutiskirjeen, jonka avulla lähestyimme jäsenistöä ja

yhteistyökumppaneitamme useaan otteeseen kauden aikana. Uutiskirjeen tarkoituksena olituoda
tä rkeim mät aja n kohtaiset asiat jäsenistön ja sidosryhmiemme tietoon.

Osa suunnitelluista markkinointiin liittyvistä tapahtumista jouduttiin perumaan koronan vuoksi.

Golf oli lajina hyvin esillä valtakunnallisestija myös paikallisissa medioissa läpi kauden.

Viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä seuran klubilla parannettiin ottamalla ravintola omaan haltuun ja hoitoon.
Samassa yhteydessä asiakaspalvelu- ja ravintolatiski yhdistettiin.

Talous

Vuoden 2019 tulos oli heikko ja seura joutui ottamaan kauden lopussa lyhytaikaista luottoa. Tavoitteena
vuonna 2020 oli parantaa seuran taloutta ja maksuvalmiutta.

Koronauhka keväällä laittoisuunnitelmat uuteen uskoon. Johtokunta teki monta erilaista kriisi-

/selviytymissuunnitelmaa. Keskeinen päätös oli, että vuosi 2020 vietiin läpi lähes

minimihenkilöstömiehityksellä. Loppujen lopuksi korona oli koko lajille ja seuralle selvä piristysruiske. Kaikki

tuloryhmät kasvoivat edellisestä vuodesta ja olivat tavoitteen mukaiset. Kulupuoli pystyttiin pitämään
suunniteltua alhaisemmalla tasolla. Em. syistä seuran liiketoiminnallinen tulos ja rahoitustulos olivat
selkeästi edellistä vuotta parempia ja seuran maksuvalmius parantui merkittävästi.

Yksittäisistä toimenpiteistä pelkän jäsenmaksun käyttöönotolla oli merkittävä vaikutus seuran
jäsenmäärän positiiviseen kehitykseen. Kun jäsenmäärä pystytään pitämään nykyisellä tasolla, sillä

tulee olemaan kertautuva positiivinen vaikutus seuran talouteen. Kehitykseen vaikutti myös
onnistunut markkinointija tiedotus. Myös ravintolan ottaminen omaan hallintaan oli onnistunut
liike ja ravintolan myyntija kate olivat suunniteltua paremmat.

Suunnitellut investoinnit toteutettiin (traktori, uusi palvelutiski, uudet kotisivut ja uudet golfautot)

Naistoimikunta

Toimikuntaan kuuluivat Elina Myöhänen (pj), Pia Lehtonen, Tuija Kainu, Jonna Patrikka, Sari Porkola, Marja
Haulos, Päivi Rättyä

Kokouksia oli kaksija lisäksi useita puhelinneuvotteluja, sekä viestiketjuja kiireellisissä asioissa

Naisgolfarien fysiikkatreenit pidettiin 10 kertaa Hyvinvointikampuksen liikuntasalilla tammikuun 7. päivän ja
huhtikuun 10. päivänä välisenä aikana. Treeneihin osallistuiyhteensä L4 naista.

Koronatilanteen vuoksi keväälle suunnitellut useat tapahtumat peruuntuivat, mm. muoti-ilta, kauneusilta ja
Unelmien liikuntapäivä sekä ka uden avaja iset.

Klubin talkoisiin osallistuttiin useana päivänä kukin oman aikataulunsa mukaan
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Sääntöilta naisille olikesäkuun 15. päivä,2020, osallistujia oli14 ja sääntöopettajana Petri Kaustinen.

Pro Antti Linnan opetusiltoja oli neljä kertaa, osallistujia oli tänä vuonna aiempia vuosia niukemmin.

Naisten pariscramblekilpailuja järjestettiin kilpailuinnostuksen lisäämiseksi kolme kertaa. Kilpailuihin
osallistui ilahduttavasti useita ensikertalaisia ja innostus kilpailemiseen sai alkunsa. Heinäkuussa mukana oli
18 pelaajaa, elokuussa 24 pelaajaa ja syyskuussa L6 pelaajaa.

"Rusinat pullasta" -kilpailua pelattiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Kilpailussa huomioitiin 9 parhaan

reiän tulokset. Kolmeen "Rusinat pullasta" -kilpailuun osallistuiyhteensä 42 pelaajaa. Viinikisaa (9 reikää)
pelattiin tänä vuonna L5 kertaa joko tiistaina tai keskiviikkona. Viikkokilpailun voittaja sai voitostaan
viinipullon tai lounaslahjakortin klubin ravintolaan. Kesän aikana jätettiin yhteensä 148 kilpailukorttia ja 36

naista osallistui ainakin yhteen kilpailuun.

Kesän aikana Birdiepuuhun oli kerääntynyt parisataa lintua. Birdien tehneiden kesken arvottiin palkintoja

Kauden päättäjäisiä vietettiin syyskuun 11. kuohuviinin, kahvittelun ja palkintojen jaon merkeissä klubin
terassilla kauniissa syyssäässä. Päättäjäisissä olirunsas osanotto, yhteensä 23 osallistujaa. lllan mittaan
kerrattiin kesän tapahtumia ja palkittiin ansioituneita pelaajia sekä suunniteltiin ensi kauden toimintaa.

Naistoimikunta ja naisgolfarit osallistuivat kauden aikana kummitoimintaan, Juniorien Future Tourin
avustustehtäviin, Tyhypäivien ohjauksiin ja aloittelijoiden kisatapahtumiin.

Talvigolftoimikunta

Toimikuntaan kuuluivat Aarni Tervonen (pj/siht.) ja jäsenet Eero Mäenpää, Henrik Lillhonga, Markku

Matveinen, Pertti Joki, Petri Kaustinen, Topi Lassila, Nha Vo, Ari Junkala, Mikko Lensu.

Talvigolf 2OL9-2020 toiminta aloitettiin hyvissä ajoin ennen lumien tuloa. Valmisteluihin kuului

edellisvuoden "Tynnyrigolf'-alueen vaihtuminen takaysin väylille 16-18.

Muutos aiheutti isot talkootyöt toimikunnassa mm. lyöntilavojen rakentamisen, talvigolfreikien

suunnittelun ja valmistamisen sekä suuren suosion saaneen "PREZZU"-ravintolan rakentamisen. Kenttä

suunniteltiin yhdessä toimikunnan ja kenttämestarin kanssa, pelialue saatiin hyvin onnistumaan väylien
"raffi"-alueille, minimoiden mahdolliset kenttävahingot. Kenttä muodostui kaikkiaan yhdeksästä väylästä ja

pituudet vaihtelivat 34 metrin ja 57 metrin välillä.

Kenttä avattiin jo 2Ot9 vuoden puolella muutamina pelipäivinä. Kauden haasteeksi nousi lumettomuus,
joka vaikeutti kentällä pelaamista suojalumen puutteen takia. Lumettomuus ja lopulta Covid-1"9 lopettivat
talvigolfka uden kesken kevään parhaimpien kelien.

Kilpailuja kuitenkin ehdittiin pitämään. Viikoittaiset talvigolfosakilpailut päästiin aloittamaan helmikuun 8.,

2020 ja viimeinen osakilpailu saatiin pelattua maaliskuun 7. päivänä,2020. Lisäksipelattiin pariyksittäistä

viikonloppukilpailua.

Kokkolan talvigolf keräsi jälleen julkisuutta lehdistössä, sillä Kokkola-lehti julkaisijutun tammikuussa ja

talven aikana YLE tekijutun radioon ja televisioon.

5



Senioritoimikunta

Toimikuntaan kuuluivat Pekka Maunumäki (pj), lnga Hyyppä, Arja Sammallahti, Heikki Kujala ja Keijo

Myllymäki.

Keväällä piti järjestää sääntöilta, se peruuntui koronan takia

Kilpailutoiminta alkoi toukokuun 31. päivä avajaiskilpailulla, johon osallistui 45 senioria.
Viikkokilpailut (seniorimaanantai) alkoivat kesäkuun 1. päivänä ja, viimeinen viikkokilpailu oli syyskuun L4
päivänä. Kerran kuussa järjestettiin 18 reiän kilpailu, muutoin kilpailut ovat olleet 9 reikäisiä. Osanotto
kisoihin on ollut edellisvuotta aktiivisempaa, parhaimmillaan yli 40 pelaajaa ja keskimäärinkin noin 30
pelaajaa. Aktiivisuus parani viime vuodesta hyvin selvästi.

Seniorihaku järjestettiin syyskuun 7. päivänä ja siihen osallistui 63 pelaajaa, 2l joukkuetta. Tapahtuma oli
erittäin onnistunut. Tapahtumassa pelattiin 9 reikää, ensi vuonna pyritään järjestämään 18 reiän kilpailu.
Lähipelikilpailu järjestettiin hieman laajempana kuin viime kaudella eli 9 reikäisenä. Rata luotiin takaysille
ja harjoitusalueelle. Kilpailu olionnistunut ja kaikilla olihauskaa. Kilpailun jälkeen paistettiin makkaraa
yhdessä aloittelijoiden kanssa. Tällaista toimintaa pitää vahvistaa, sillä se kasvattaa yhteisöllisyyttä ja sitä

ka utta aktiivisuutta osa llistua.

Seuraottelut pelattiin Raahenseutua, Kuortanetta ja Vaasa-Ruuhikoski-seuroja vastaan. Laukaan

seuraottelua ei saatu järjestettyä vähäisen mielenkiinnon takia ja se päätettiinkin lopettaa. Ensi vuodelle
on ha rkinnassa seuraottelun jä rjestäminen Pietarsaaren ka nssa.

Viiden Seuran Tour oli taas kesän isoin kilpailu kentällämme. Kotikilpailu sujui hyvin. Varsinkin naiset
loistivat. Tulimme jälleen toiseksi, Kalajoen voittaessa melko ylivoimaisesti. Osanotto oli hyvää. Jokaisessa

kilpailussa Lappajärveä lukuun ottamatta oli täysi joukkue.

Yksi AlueTour -osakilpailu pelattiin Kokkolassa. Siihen osallistuminen on hyvää. Kahteen muuhun
osakilpailuun ei niinkään. Asialle pitää tehdä jotain. Aluetour-palaveri pidettiin Ruuhikoskella. Siihen
osallistuivat Keijo Myllymäki ja Pekka Maunumäki. Palaverissa oli mukana kahdeksan alueen seuraa,
aluekoordinaattorija liiton edustaja. Liiton edustajan viesti meille oli selvä: "hakekaa valtakunnallisia
kisoja, teillä on siihen kaikki edellytykset". AlueTour -finaaliin meiltä pääsi 2 pelaajaa (Hyypät), jotka

menestyivät hyvin.

Reikäpelin aloitus järjestettiin lohkomuotoisena, finaali oliSuper-6 menetelmällä. Mukana oli 18 pelaajaa

miehissä ja 4 naisissa. Reikäpelin muotoa kannattaa miettiä, jotta saataisiin lisää osallistujia. Peliaikojen
sopiminen tuntuu olevan ongelma.

Retket jäivät tänä vuonna järjestämättä korona-epidemian takia. Yritystä oli, mutta olosuhteet eivät nyt
olleet otolliset.

Muu toiminta jatkuu entisellään, eli keilahallissa on oma vuoro ja urheilutalolle tulee yksi tunti talveksi
Uutena toimintana pyritään saamaan aikaiseksi kuntosalitoimintaa talven ajaksi. Toiminta pyritään
käynnistämään lokakuussa tutustumiskäynnillä.

Tuloslaskennassa aloitettiin heti keväällä NexGolfin Mobile Scoringin käyttö. Aluksi oli aika paljon

arvostelua, mutta kauden edetessä ja pelaajien oppiessa sovelluksen käytön, ratkaisuun on oltu hyvin
tyytyväisiä. Tuloskortti kelpaa aina. Sen käyttö on kuitenkin pienentynyt tosi paljon. Tällä tiellä on hyvä
jatkaa, koska se nopeuttaa tuloslaskentaa oleellisesti.
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Tiedottamiseen on kiinnitetty tällä kaudella erityistä huomiota. Kokkolan Golfin nettisivuston lisäksi on
tiedotettu Bogituuppareissa, ilmoitustaululla, tiskillä olevalla ständillä ja tekstiviesteillä.
Uskoisin, että tämä laajuus riittää. Varsinkin suorat viestit puhelimiin ennen kilpailuja ovat tuottaneet
selvää tulosta. Tätä pitää hyödyntää enemmän, mutta hallitusti.

Kilpailu- ja tapahtumatoimikunta

Toimikuntaan kuuluivat Krister Höglund (pj), Petri Kaustinen, Pekka Maunumäki, Laila Mynttija Janne

Vähäkangas

Kilpailu- ja tapahtumatoimikunnan alaisuudessa toimi tuomariryhmä, jota veti Aarni Tervonen

Tätä kautta määrittiaika pitkälle korona-epidemia. Kauden aloitus kilpailujen osalta siirtyi kesäkuun alkuun
lukuun ottamatta seuran omia kilpailuja. Suurimmat rajoitukset poistuivat heinäkuun alussa, joten
loppukausi pelattiin jo lähes normaaleissa olosuhteissa. Yhteislähtöjä vältettiin. Loppukaudesta niitäkin oli
jonkun verran.

Kilpailuja pelattiin kesän aikana 137 (96)kpl. Kilpailulähtöjä olikaikkiaan 4726(3424) kpl, joista

vieraspelaajia oli 661 (499) kpl. Kilpailutoiminnan tulot kasvoivat edellisestä vuodesta ja olivat tavoitteen
mukaiset, vaikka alkukaudesta odotukset koronan vuoksi olivat pessimistiset.

Tapahtumapuolella kummitoiminta, uusien greencard-kurssilaisten jatko-ohjaus ja lasten golfkerho
jatkuivat. Kesän aikana järjestettiin markkinointimielessä musiikillinen tapahtumailta, joka onnistui hyvin

Kaupunkiotteluissa Kokkola olitällä kertaa Oulua parempi, mutta Pietarsaarelle hävittiin.

Kerhonmestaruuskilpailut pelattiin sekä kaksi- että kolmipäiväisinä kilpailuina. Kerhon mestaruuden voitti
miehissä Petri Kaustinen ja naisissa Päivi Känsäkoski. Reikäpelimestaruuden voitti miehissä Petri Kaustinen,
naisten reikäpelimestaruutta ei pelattu tänä vuonna. Toimikuntien välisen Mastersin voitti
senioritoimiku nta.

Alla on lueteltu kilpailutoimikunnan vuoden 2020 tavoitteet.

o Kilpasarjoissa pyritään huomioimaan paremmin naiset ja seniorit
e Kilpasarjoissa pyritään paremmin huomioimaan eritasoitukselliset kilpailijat ryhmittämällä

lähtöaikoja.
o Järjestetään muutama ns. iltakilpailu.
r Scramble-peleissä kokeillaan uusia pelimuotoja.
o Kilpailusponsoreiden määrää pyritään lisäämään.
o Kiinnitetään huomiota kilpailuiden palkintojen tasoon.
o Kilpailunformaatiota sekä ennen kilpailua että sen jälkeen parannetaan.

o Pyritään tekemään Kokkola 4OO-vuotisjuhlakilpailusta ykköskilpailumme.
r Yhteislähtöjen määrää pyritäänvähentämään.
e Muutamissa isoimmissa kilpailuissa otetaan käyttöön startteri-järjestelmä.
r Yhteistvötä Kalajoen ja Pietarsaaren kanssa lisätään.

Korona sotki monin tavoin suunnitelmia, mutta useimpia tavoitteita saatiin edistettyä. Useimpia vuoden
2020 toimenpiteitä jatketaan vuonna 2021..
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Toimin nan vuosikatsau ksen al lekirjoitus
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Paikkakunta, päiväys
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Krister Höglund

Johtokunnan puheenjohtaja

Janne Vähäkangas

Toiminnanjohtaja

Johan Aspegrdn

Johtokunnan varapuheenjohtaja

Harri Kangasniemi

johtokunnan jäsen

Elina Myöhänen

johtokunnan jäsen

Aarni Tervonen

johtokunnan jäsen

Ari Rauma

johtokunnan jäsen

N$k{J.------rc
Matti Valavaara

johtokunnan jäsen
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