
PORIN GOLFKERHO RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 
YLEISTÄ 
 
2018 oli kerhon 79. toimintavuosi. Päivittäin pelattavissa oli 18-reiän kenttä ja 9-reiän kenttä sekä par3 
jokamieskenttä, jossa kenen tahansa oli mahdollista kokeilla golfia. Jäsenistön kokeilijoille lahjoittamia 
lainamailasettejä oli helposti saatavilla caddie-masterilta. Lisäksi Kalafornian liikunnallista tarjontaa täydentävät 
laajat harjoitusalueet sekä kuntoilualue ja Footgolfrata. Kausi alkoi 14. huhtikuuta, kun Par3 kenttä avattiin 
viheriöille. Suisto ja Joki avattiin 28.4. viheriöille, jolloin pelattiin myös ensimmäinen kilpailu kesäviheriöille Suisto 
ja Joki yhdistelmällä. Lintupuisto saatiin normaaliin käyttöön viheriöin vasta 10.5. 
 
Ajanvarausjärjestelmä otettiin käyttöön 28.4. ja se poistui käytöstä 16.10. Kenttä oli viheriöin auki 17.11. saakka. 
Pelikierrosten lukumäärä oli ajanvaraustilaston mukaan (28.4.-16.10) noin 30.000 (2017: 32.000) kierrosta ja 
tilastoimattomat kierrokset alkukeväältä ja loppusyksyltä ja kesän varhaisaamujen varaamattomat lähdöt mukaan 
lukien kierroksia lienee ollut noin 35.000. Par3 kentällä pelattuja kierroksia ei tilastoitu, mutta sielläkin pelattiin 
tuhansia kierroksia. Vieraspelaajia oli noin 3.200.  
 
Uusia jäseniä tuli seuraan huikea määrä eli 227. Par3 jokamieskenttä ja Pelioikeuden sekä jäsenyyden paketoiminen 
kolmeen erilaiseen pelioikeuteen ja liittymismaksun poistaminen sekä syksyn #pelioikeushaaste2019. toimivat 
tehokkaina jäsenhankinnan keinoina. Epävarmat taloudelliset ajat sekä lajin suosion kasvun yleismaailmallinen 
hiipuminen vaikuttivat valitettavasti edelleen jäsenkehitykseen negatiivisesti ja poistuman (220) jälkeen 
nettokasvuksi jäi vain 7. Hallitus jatkaa toimia jäsenhankinnan tehostamiseksi tulevalla kaudella ja golfin 
aloituskynnyksen merkittävä madaltuminen ja pelioikeus/jäsenyys mallien uudistuminen Kalaforniassa auttanee 
asiassa.  
 
Syksyllä toteutettu #pelioikeushaaste2019 kampanja oli menestys. Aikuisikäisten Large pelioikeuksien myynnissä 
saavutettiin asetettu tavoite 750 kpl, jolloin pelioikeuksien määrä kasvaa ensi kaudelle lähes puolellatoistasadalla ja 
vaikka kampanjahinta on merkittävästi edullisempi, isompi volyymi tuo myös aikaisempaa enemmän tuottoja. 
 
Jäsenistölle tarjottiin kahvit maaliskuussa Vuoden satakuntalainen urheiluseura -palkinnon ja toiminnanjohtajan 25-
vuotisen palvelusuran johdosta. Keväällä järjestettiin PGK:n teatteri-ilta ja noin 40 kerholaista kävi katsomassa Eino 
Gröhnin tarinan musikaalina Promenadisalissa. Seniorien terveysliikuntapäivä järjestettiin toukokuussa. PGK oli 
mukana kesäkuussa Mukulatori –tapahtumassa kauppatorilla. Kansallista golfviikkoa vietettiin kesäkuun alussa. 
Viikkoon sisältyi useita erilaisia avoimia ja ilmaisia tapahtumia uusien harrastajien houkuttelemiseksi ja 
menestyksekäs perhepäivä yhteistyössä Citymarket Puuvillan kanssa. Juhannuksen jälkeen kerättiin rahaa junioreille 
24h golf -tempauksella. Syksyllä oltiin mukana Nuori Pori harrastaa –tapahtumassa Karhuhallissa. Joulukuussa 
tarjottiin vielä jouluglögit jäsenistölle. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin Pelaaja ensin -kyselyllä kaksi kertaa kauden 
aikana. 
 
 
Kauden avauskilpailuna pelattiin Varaslähtö scramble  28.4.  Mestaruuskilpailujen yleiset sarjat pelattiin 17.-19.8. 
Klubimestaruus ja  seniorimestaruudet ratkaistiin 4- 5.8. Porin mestaruudesta pelattiin 1.-2.9. Hyväntekeväisyyttä 
tehtiin  Naisten Pankille  kesäkuussa. Keskiyön Golf –tapahtuma pelattiin 21.6.  Kroko-Golf  perheille pidettiin  29.7.  
ja perinteiset Rosvopaistijuhlat ja kilpailu 7.10. Kisakausi päätettiin 14.10. yhden hengen scrambleen.  Läpi kesän 
pelattiin yrityksille suunnattua aamu-businessgolfia. Junioreiden Future touria pelattiin heinäkuussa ja Finnish Junior 
Tourin finaali syyskuussa. Kesäkuun alussa Kalaforniassa toteutettiin myös valtakunnallinen frisbeegolfkisa ja 
syksyllä footgolf harrasteturnaus. 
 
Syksyllä uusittiin viisi lyöntipaikkaa ja tehtiin myös muita kenttäkorjauksia. 
 
Kentällä järjestettiin useita talkoita. Talkoissa kohennettiin ja siistittiin kentän yleisilmettä muun muassa 
bunkkereiden ja vesiesteiden osalta, tarkastettiin ja korjattiin kentän merkkipaaluja sekä korjattiin kunnostettavia 
alueita ja siirtymäreittejä sekä haravoitiin piha-alueet ja tehtiin harvennus- ja risusavottaa. Myös kentänhoidollisissa 
töissä oli mukana talkooväkeä pienryhminä.  Lisäksi kerholaiset tekivät lukuisia talkootunteja eri toimikuntien 
tehtävissä mm. kilpailu- ja junioritoimintaan liittyen. Talkooperiaatteella toimiva kummitoiminta green cardin 
suorittaneille käynnistettiin uutena toimintana menneellä kaudella.  
 
Kauden aikana jäsenillä oli mahdollisuus ottaa jäsentunti pro Matti Ojalalta edulliseen hintaan. Järjestelmällä 
haluttaan madaltaa golfopetukseen osallistumisen kynnystä ja samalla kehittää jäsenistön pelitaitoja, jolloin 



viihtyvyys ja pelinopeus kentällä paranee. Talviharjoittelu oli mahdollista Golfjurtan tiloissa Porisssa ja Kokemäen 
hallissa. 
 
Porin koulutusviraston ja PGK:n yhteistyönä jatkui golfohjelma, jolla mahdollistetaan lahjakkaiden golffareiden 
opiskelun ja kilpaurheilun yhdistäminen. Golfin lajivalmentajana toimii Matti Ojala. PGK oli mukana 
Koulutusviraston yläkouluikäisille suunnatussa harrastepassissa. Koululaisryhmiä kävi lisäksi liikuntatunneilla 
tutustumassa golfiin sadoittain sekä keväällä että syksyllä ja järjestimme Porin koulujen golfmestaruuskilpailut, joihin 
osallistui noin 60 koululaista. 
 
Kauden lauksi ravintolatoiminnot siirtyivät omaan hoitoon. Caddie masterien työpiste siirtyi ravintolan tiskille, 
jolloin palvelut pystyttiin tuottamaan edullisemmin ja tehokkaammin. Ravintolan vastaavana henkilönä toimi Mari-
Anne Fisk. 
 
Tiedotuskanavina ovat toimineet PGK:n kotisivut, sosiaalisen median kanavat facebook ja twitter sekä whastsapp  .  
Kalafornia -lehti ilmestyi keväällä Satakunnan Viikon välissä liitelehtenä 2 kertaa ja Kalafornia –uutiskirje 
sähköpostin välityksellä säännöllisesti. Keväällä toteutettiin Kalafornian TV mainos MTV-3 kanavalla ja 
mainoskampanja myös Radio Porissa.  
 
Porin Golfkerho palkittiin helmikuussa 2018 Vuoden satakuntalaisena urheiluseurana 2017 Satakunnan 
Urheilugaalassa. Samassa yhteydessä palkittiin apulaiskenttämestari Hannes Kalmi vuoden PGK:n seuratyöntekijänä. 
 
Timo Santavuo on toiminut Suomen Golfliiton hallitukseen ja varapuheenjohtajana syksyyn 2018 saakka. 
 
 
TALOUS 
 
Kokonaiskertymä tulojen osalta oli noin 906.038€. Kaikki kulut olivat noin 923.581€, josta poistojen osuus oli noin 
69.640€. Tulokseksi muodostui poistojen jälkeen tappiolliseksi -17.543€. Toiminnallinen tulos ilman poistoja on 
kuitenkin toiminallisesti plussalla 52.097€. Vaikka pelaamisen tuotot vähenivätkin noin 35.000€, tulot kasvoivat 
oman ravintolatoiminnan ansioista yhteensä yli 100.000€. Suoriteperusteiset palkat kasvoivat noin 41.500€ lähinnä 
ravintolan tuoman lisäyksen myötä. Ravintolan toiminta oli kokonaisuutena kohtuullisen kannattavaa. 
Maksuvalmiuden suhteen tilanne oli tiukka mutta kuitenkin hallinnassa ja tulevalle kaudelle näkymät ovat 
onnistuneen #pelioikeushaaste2019 -kampanjan ansioista huomattavasti viime vuosia paremmat. 
 
Rakennuslainoja lyhennettiin noin 32.500€. Pitkäaikaista laajennusvelkaa on jäljellä 499.341€.  Lainoja lyhennetään 
2019 samoin 32.500€. 
 
Taseeseen kirjattiin lisäyksinä syksyllä kentällä kaivinkoneella tehdyt lyöntipaikkojen ja bunkkerien korjaustyöt, 
ruffileikkurin hankinta ja jotain pienempiä kentänhoidon kalustohankintoja sekä ravintolan kaluston hankinta. 
Investoinnit olivat yhteensä runsas 50.000€. Taseen loppusummaksi muodostui 935.144€, josta oma pääoma on 
218.485€. 
 
 
KENTÄNHOITO 
 
Talven ohjelmassa olivat koneiden ja terien huollot ja risusavotta. 
 
Viheriöille päästiin vasta huhtikuun lopulla ja vaikean talven sekä kylmän kevään jatkoksi tuli vielä ennätyskuivuus, 
joten viheriöiden kunnon kanssa oli haasteita kesäkuulle ja väylien osalta paikka paikoin koko kauden ajan   Kentän 
kunto oli kokonaisuutena kuitenkin alkukauden haasteiden jälkeen kohtuullinen. Greenit olivat pääsääntöisesti 
alkukevään ongelmien jälkeen erinomaisessa kunnossa lokakuulle, jonka jälkeen leikkuita vähennettiin 
talvehtimisedellytysten parantamiseksi. Ruffien hoito sujui normaalisti. Lyöntipaikat olivat koko kauden tyydyttävät. 
Reuna-alueille kasvateltiin luonnonkukkaketoja. Kentän bajamaja-wc vaihdettiin biolanin ekokäymälään. 
 
Kentän merkintöjä ja paalutuksia uusittiin. Kentän reunustoilla tehtiin mittavat risusavotat ja muun muassa 
bunkkereita kantattiin. Tässä oli suurena apuna kuntakokeilun kautta kaupungin työllistämät työntekijät. 
 
Syys-lokakuussa perattiin bunkkereiden reunoja ja rakennettiin 5 lyöntipaikkaa uusiksi vuokratulla kaivinkoneella. 
Kaivinkoneella tehtiin myös muita pienempiä korjauksia kenttäalueella. Lokakuussa ehdittiin vielä tehdä holkituksia 
ja täydennyskylvöjä viheriöiden lisäksi myös väylillä. 



 
 
KILPAILU- JA PELITOIMINTA 
 
Kerholla oli 67 kilpailua (37 avointa tai seuran sisäistä ja 30 kutsukilpailua) ja lisäksi viikkokilpailut ja reikäpelit. 
Kilpailuissa oli noin 4.200 osanottajaa. Viikkokilpailuna oli Golfliiga. Yritysjoukkueille oli oma 9 reiän 
aamukierroksin pelattu 8 osakilpailun sarja Aamu Business Golf.  
 
Kauden pääkilpailu oli Finnish Junior Tourin finaali syyskuussa. Kilpailussa pelasivat Suomen parhaat 
junioripelaajat. Heinäkuussa pelattiin juniorien Future Tourin osakilpailu. Suosittuja kisoja olivat WAGC-kisa, Sand 
Valley Challenge, Golfpassi Tour ja Sandels Open, joissa oli hyvät palkinnot ja mahdollisuus selvitä jatkoon 
kansainvälisille kentille. 
 
Yritysten ja yhteisöjen järjestämiä kutsukilpailuja pelattiin runsaasti.  YG:n kanssa järjestettiin yhdessä Porin 
Kaupungin suojelema Porin Mestaruuskilpailu. Viiden kentän yhteinen Sokos Hotel Vaakuna West Coast Tour  
pelattiin jo kolmannentoista kerran heinäkuussa.  Uutena Satakunnan alueen kenttien yhteistyönä käynnistettiin 
vuosittain pelattava 100-scarmble oteltiin Kalaforniassa kiertäen seuraavina vuosina Yyterin ja Rauman.  
 
KERHON MESTARIT  
Yleiset sarjat: 
Miehet: Aleksi Linden 
Naiset: Mari Varjonen 
Klubimestari miehet: Joel Rautiainen 
Klubimestari naiset: Susanne Tuunanen 
M-50-sarja: Juhani Kukkakorpi 
M-60-sarja: Raimo Lattu 
M-70-sarja: Matti Vehmanen 
N-50-sarja:  Meja Leena Tamminen 
Juniorit: Aleksi Linden 
P-14: Tomek Haula 
Tytöt. Adeliina Virtanen 
Juniorit Easy-sarja: Hannes Hietamäki 
 
MUITA PALKITTUJA: 
Kalafornian kunkku: Mikko Kivinen     
Jungen malja: Kasper Honkanen 
Porin Mestaruus:  
Miehet: Arttu Linden 
Naiset: Mari Varjonen 
HGK-malja: Miko Lehtinen     
Satakannu: Joonas Itäjärvi 
Firma Golf: Vesivek Juhani Kukkakorpi ja Olli Isomäki 
Lady Cup: Mari Varjonen 
 
KENTTÄENNÄTYS: 
Jani Mäkelä 67 lyöntiä, Pori Mid tour 7.8.2015 
 
HOLE-IN-ONE 2018 KALAFORNIASSA 
9.8. Matias Mäntylä, Suisto 9 
5.7. Peppi Honkapää AGN, Suisto 9 
12.6. Risto Kuoppamäki, Joki 11 
 
Arttu Linden ja Aleksi Linden sekä Kasper Honkanen ja Tero Alminoja pelasivat Finnish touria (FT). Mari Varjonen 
pelasi MID-touria ja voitti MID reikäpelissä SM-pronssia. Adeliina Virtanen puolestaan sai hopeaa juniorityttöjen 
14v. SM-lyöntipelissä. PGK osallistui seurajoukkueiden SM-kilpailuihin.  
 
Porin Golfkerho voitti jälleen Yyteri golfin perinteisessä Porin kannu kilpailussa Kalaforniassa. 
        
Tasoitus 36 tai sitä pienempi on 1139 pelaajalla ja alle 10 tasoituksella pelaa 78 jäsentä. Vahvistettu EGA-tasoitus oli 
kauden jälkeen 541 pelaajalla.    .  



 
JUNIORITOIMINTA 
 
Porin Golfkerho toimii Nuori Suomi ry:n ja Suomen Golfliiton sinettiseurana ja Laatuseurana. Sinettiseuroja on 
golfin osalta Suomessa alle kymmenen, kun maassa on noin 140 golfseuraa. Porin Golfkerho on juniorijäsenmäärällä 
mitattuna yksi suurimpia golfseuroja Suomessa.   Sinetin myöntämisen ehtoina on muun muassa kasvatuksellinen, 
ympärivuotinen ja monipuolinen valmennustoiminta, jossa huomioidaan niin harraste- kuin kilpapelaajien tarpeet eri 
ikäryhmissä. Nuorten toimintaryhmissä on myös valmentajien, juniorien ja vanhempien kanssa yhteisesti sovitut 
pelisäännöt ja seuran kouluttamat ohjaajat sekä kannustava ilmapiiri.  Seurassa pidetään hyvää huolta jokaisesta 
mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.Laatumerkki on Suomen Golfliiton laatuleima niille jäsenseuroille, joilla on 
tarjota tavoitteellista ja organisoitua seuratoimintaa junioreille. Lisäksi seurassa juniorit toteuttavat harjoituksissaan 
juniorigolfohjelman mukaista harjoittelukulttuuria 
 
Junnukauden avajaiset pidettiin 6.5. ja päättäjäiset 30.8.  
 
Harrastetoiminta: 
Harrastetoiminnassa oli kesäkauden aikana mukana runsas 60 junioria. Kesäkaudelle saatiin muodostettua kolme 
varsinaista harrasteryhmää iän ja taitotason mukaan. Ryhmät harjoittelivat kesäkaudella kerran viikossa torstai-
iltaisin. Lisäksi olivat maanantaisin iltapäivällä pidetyt kaikille junioreille avoimet pelipäivät, joihin kuka tahansa oli 
tervetullut. Jo perinteinen pikkujunioreille suunnattu golfpäiväkerho kokoontui tiistaisin aamupäivällä. Juniorileiri 
Klafornia Camp toteutettiin kesäkuussa. Harrastetoiminnan ohjaajina ovat toimineet Laura Heinonen, Siiri Haapala,ja  
Heidi kukkakorpi. 
 
Kilpailutoiminta: 
Junioreiden kilpailutoiminta oli vuonna 2018 hyvin aktiivista. Kalaforniassa pelattiin Satakunnan Viikon 
perhekilpailu.  Junioreille järjestettiin 4 avointa kuukausikilpailua. Kalafornissa järjestettiin keväällä Porin koulujen 
mestaruuskilpailut, johon osallistui noin 60 oppilasta. Seuran mestaruuskilpailuissa pelattiin oma Juniorien 
mestaruuskilpailu (Juniorimestaruus pojat-14v ja tytöt) Muutoin Juniorit osallistuivat klubimestaruus ja 
seuramestaruus – kisoihin muiden mukana. Kalaforniassa järjestettiin SGL:n Future Tourin osakilpailu heinäkuussa ja 
myös FJT:n finaali syyskuussa. Junioreiden SM -kilpailuihin osallistuivat Aleksi Linden ja Juho Kuusisto sekä Oliver 
Honkanen ja Adeliina Virtanen. Adeliina Virtanen voitti SM hopeea tytöt 14v. lyöntipelissä.  Aleksi Linden, Jaakko 
Vatunen, sekä Juho Kuusisto sekä Adeliina Virtanen pelasivat Finnair Junior ja Challenge Tourin kisoja.. pelasi 
kaikilla kolmella juniortourilla.. Future Tourilla kisoihin osallistui terhakka joukko PGK:n junioreita kohtuullisella 
menestyksellä..Ohjatussa kilpapelaajien valmennustoiminnassa oli mukana kaiken kaikkiaan runsas 10 poikaa ja 
tyttöä. Kesäkaudella kilpajuniorit harjoittelivat kahdessa eri ryhmässä jakaantuen nuorempiin ja vanhempiin. 
Junioreiden valmentautuminen alkoi jottalvella, jolloin ohjatut harjoitukset pidettiin Golfjurtan ja Kokemäen 
harjoitushalleissa. Keväällä toteutettiin leiri Espanjassa.  Kilpajunioreiden valmennuksesta vastasi pro Matti Ojala. 
 
Kurssit ja golfiin tutustuttaminen: 
Junioritulokkaille järjestettiin omia kursseja, joihin osallistui noin suuri määrä junioreita.  
 
Avoimet ovet perhepäivä järjestettiin lajista kiinnostuneille ja  junioreille pidettiin avoimet ovat tapahtuma par3 
kentällä kansallisella golfviikolla. Par3 – kentälle pääsi tuomaan kavereitaan ja perjantaisin puoleen hintaan. 
Junnuilla oli myös ”Tuo kaveri kentälle” -tapahtuma. Koululaisryhmiä kävi Kalaforniassa runsaasti tutustumassa 
golfiin ja kävijöitä oli kevään ja syksyn aikana noin 500. Lisäksi PGK järjesti päiväkotitapahtuman ja oli mukana 
kevään Mukulatori ja syksyn Nuori Pori harrastaa tapahtumissa. Yläkoululaisilla oli myös mahdollisuus pelata 
ilmainen kierros par3 kentällä koululaisten harrastepassilla.   
 
Palkitut: 
Vuoden junioriohjaajana/valmentajana palkittiin: Heidi Kukkakorpi 
Vuoden junioripelaaja:    Adeliina Virtanen 
Risto Levola –palkinto:   Matti Ojala   
 
 
 
SENIORITOIMINTA 
 
Seniorien golfkausi 2018 oli vireä. Seuran seniorijäsenten välisiä perinteisiä kilpailuja olivat naisten ja miesten 
reikäpelit sekä senioreitten suursuosikki, viikkokilpailu, Senioritiistai. Senioritiistain osakilpailuja pelattiin kauden 
aikana kaikkiaan 16 ja niihin osallistui 94 eri pelaajaa. Naisia kilpailijoista oli 21. Kauden avajaistilaisuus pidettiin 



Kalaforniassa 5.5. Tilaisuus oli samalla ikä- ihmisten terveysliikuntapäivä.  
 
Seuraottelut Rauma Golfia ja Suur-Helsingin Golfia vastaan Kalaforniassa. Triangeliottelu Laukaan Perunkagolfia ja 
Golf Pirkkalaa pelattiin Laukaalla. Laukaata edeltävänä päivänä pelattiin Revontuli Golf omana kilpailuna 
Hankasalmessa, jossa myös yövyttiin. Yyteri Golfin kanssa pelattiin SenioriKisa, jossa oteltiin kilpailut Kalafornian 
ja Yyterin kentillä. Lisäksi seniorit pelasivat Yyteriä vastaan Porin Kannu –kisassa.  
 
Toukokuussa toteutettiin senioreitten kahdeksas pelimatka Viroon. Matkalle osallistui 36 senioria. Seuran 
mestaruuskisoissa ja Porin Mestaruuskisoissa pelattiin seniorisarjat, joihin kalafornian seniorit perinteisesti 
osallistuivat.  
 
Seniorit osallistuivat kauden aikana Kalafornian uusien pelaajien kotouttamista tukevaan kummitoimintaan. Jelppari-
palveluakin tarjottiin kauden aikana, mutta edellisvuosia vähemmän.  
 
Seniorien kauden päätöspippalot 5.10. aloitettiin Kalaforniassa kauden päätöskisalla. Iltatilaisuudessa palkittiin 
kauden 2018 menestyjät sekä arvottiin aktiivisuuskisan palkinnot. Tilaisuudessa keskusteltiin myös kauden 2019 
senioritoiminnan kehittämisestä.  
 
 
NAISTOIMINTA  
 
Naisten virallinen kauden avaus 9.5 alkoi info-tilaisuudella, jonka jälkeen kierrettiin yhdessä 9r sääntölenkki.  
Kansallisen golfviikon teemana olivat juniorit ja teeman mukaisesti golfviikon tapahtumana oli ”tuo lapsi kentälle” 
par3 kentällä. Naisten Sunnuntain kisaan osallistuttiin Yyterissä. Mukana oli  PGK:n, Yg:n, NaG:N  ja RG:n pelaajia. 
  
Naisten seuraottelu Haastehanska pelattiin Yyterissä 27.6 ja Kalaforniassa 11.7. PGK:n naiset hävisivät tällä kertaa 
niukasti 7 pisteellä. Lisäksi pelattiin Naisten Pankin kilpailu, Ratsula Ladies Open, Marjatan päivän kilpailu, sekä 
Lady Cup ja Shoot Out. Kesäkuun 30. päivä naiset kävivät Nokialla pelaamassa Rock-kentän. 
  
18 reiän viikkokisaa pelattiin joka viikko torstaisin. Kerran kuukaudessa, keskiviikkoisin pelattiin 9r leikkimielisiä 
kilpailuja eri teemoilla, sekä aloittelijoiden ilta 9r. Kerran kuukaudessa naiset myös harjoittelivat Matti Ojalan 
johdolla. 
  
PGK:n naisten mestaruuskilpailut voitti Mari Varjonen. 
Klubimestaruuskilpailussa naisten sarjan voitti Susanne Tuunanen 
Naiset 50-sarjassa kilpailun voitti Merja-Leena Tamminen 
Porin mestaruuden voitti Mari Varjonen 
Lady cup reikäpelimestaruuden voitti Mari Varjonen 
Shoot Outin voitti Veera Koivumäki 
 
Vuoden Naisgolfariksi valittiin Adelina Virtanen  ja vuoden Gentlemaniksi  Juhani Kukkakorpi. 
Syksyn vieraspelimatka tehtiin syyskuun lopulla Puolan Sand Valleyyn ja pikkujouluja vietettiin 16.11 
Tilausravintola Satakunnassa n. 30 naisen voimin. 
  
 
JÄSENISTÖ 
 
Kerhon jäsenmäärä oli 31.12.2018:  1534  (31.12.2017:  1527  henkilöä). Miehiä 1124, joista  21v. tai nuorempia 193  
ja naisia 403,  joista 21 v tai nuorempia 54  kpl. Vuosikokous pidettiin 16.4. ja Vaalikokous  28.11. Kalaforniassa.  
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Hallitukseen ovat kuuluneet: puheenjohtaja Timo Santavuo ja 
jäsenet varapuheenjohtaja Matti Kyytinen, Matti Savinen, Susanne Tuunanen, Jouni Koivukoski, Riitta Kilo, Roni 
Virtanen, Juhani Kukkakorpi ja Jarkko Stenbacka. Kerhon sihteerinä ja rahastonhoitajana on ollut Ville Tuovinen.  
 
Vaalikokouksessa palkittiin SM-mitalistit Mari Varjonen (SM-pronssia mid reikäpelit) ja Adeliina Virtanen (SM-
hopeaa tytöt 14v. lyöntipeli) 
 
Toimikunnat: 
Junioritmk:, pj Heidi Kukkakorpi,  Siiri Haapala, Laura Heinonen, Ann-Catrin Eklund, Juhana Räsänen 
 



Kilpailu- /tasoitustmk: Pj Jouni Koivukoski, Jyrki Ojala, Jarkko Stenbacka, Roni Virtanen, Matti Kyytinen, Harri 
Kivinen, Mikko Haapala, Juha Mäkinen, Mikko Ojala, Petri Sampakoski, Juhani Kukkakorpi ja Ari Heinämäki 
Kenttätmk:  Kilpailutmk + Rami Laurila, Hannes Kalmi ja Ville Tuovinen 
Naistmk: pj. Susanne Tuunanen, Katja Linden, Mari-Anne Fisk, Riitta Kilo, Anne Jyrkkiö, Anne Menna, Sanna 
Wiksten ja  Satu Lehtinen 
Senioritmk: Olli Virtanen, pj,  Raija Kukkakorpi, Juhani Pihl. Matti Savinen, Sirpa Wirtavuori, Ilkka Huttunen, Petter 
Suvikas 
 
Ympäristöryhmä: Pj. Hannes Kalmi, Matti Kyytinen, Rami Laurila, Ville Tuovinen, Mari-Anne Fiks, Kimmo Fisk, 
Matti Ojala ja Karri Suvanto 
Kummit: Matti  Savinen, Juhani Kukkakorpi, Petter Suvikas, Leena Lehtinen, Olli Virtanen, Raija Kukkakorpi ja 
Mauri Lehtinen 
Klubikapteeni: Jouni Koivukoski 
Naiskapteeni: Sanna Wiksten 
 
Suomen Golfliiton hallituksen varapuheenjohtajana on ollut Timo Santavuo. SGL:n liittokokouksessa PGK:a edusti 
Juhani Kukkakorpi. 
 
YHTEISTYÖKUMPPANIT 
 
Kerhon kanssa hyvässä yhteistyössä toimii edellisten vuosien tapaan runsas joukko porilaisia ja Porissa sekä 
Satakunnassa toimivia yrityksiä ja yhteisöjä sekä tietenkin Porin kaupunki.  
 
KOULUTUS 
 
Ville Tuovinen osallistui keväällä Golfliiton ja FGMA:n koulutuspäivään. Heidi Kukkakorpi osallistui Golfliiton 
golfohjaaja 2. tason koulutukseen. Susanne Tuunanen ja Riitta Kilo osallistuivat Lady Golfpäiville ja Jouni 
Koivukoski kapteenien päiville. Lisäksi PGK osallistui SGL:n aluekierrokselle. Keväällä järjestettiin työntekijöille 
ensiapukurssi. 
 
 
KERHON TYÖNTEKIJÄT JA SOPIMUSSUHTEESSA OLEVAT 
 
Toiminnanjohtajana on toiminut Ville Tuovinen ja kenttämestarina Rami Laurila ja apulaiskenttämestarina Hannes 
Kalmi sekä palvelupäällikkönä Karri Suvanto. Klubiravintolan vastaavana on toiminut Mari-Anne fisk. Golfshopia on 
pitänyt Kimmo Fisk.  Kerhon prona on toiminut Matti Ojala.  Kentänhoitajina ovat olleet Jussi Mäkitalo, Marko 
Sarmila, Ola Eriksson, Pasi Uusitalo, Benjamin Tuovinen, Sami Ojala, Mikko Kivinen,  Lauri Viitaniemi Arttu 
Linden sekä Aleksi Linden.  Caddie-mastereina ovat olleet Heidi Kukkakorpi, Siiri Haapala, Anna Sävelä  ja Jonna 
Peltonen. Kokkeina ovat olleet Tommi Vanhatalo ja Henrik Nirhamo. Lisäksi kerholla oli kaupungin 
työllistämispalvelun ja kuntakokeilun kautta työllistettyjä erilaisissa kentänhoidon töissä ja koululaisia / kerhon 
junioreita kesäharjoittelijoina kauden aikana. 
 
Pori 25.2.2019 
Hallitus 
 


