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Yleistä 

Toimintavuosi oli Tuusulan Golfklubi ry:n 39. toimintavuosi ja 27. kokonainen kausi 
osakeyhtiön rinnalla. Golfkausi käynnistyi 22.4.2021. Kauden 2021 avajaiskilpailu ja 
siihen liittyvät kapteenien avauslyönnit järjestettiin lauantaina 8.5.2021.  

Hallinto 

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Juha Millaskangas, Eeva-Kaarina 
Haanperä (vara pj.), Markus Laakso, Jukka Tuunanen, Tuula Sutinen, Ari 
Savolainen, Jorma Seppälä ja Merja Talusén. Johtokunta piti tilikauden aikana 6 
kokousta.  

Yhdistyksen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa toimivat seuraavat 
toimikunnat: 

Sääntö- ja tasoitustoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Jukka Tuunanen, Juha 
Millaskangas ja Timo Mansnérus.  

Koulutustoimikunnan tehtävänä oli vastata koulutus- ja valmennusasioista sekä 
junioritoiminnasta. Koulutustoimikunnan alaisuudessa toimi juniorityöryhmä, joka 
järjesti junioreille ympärivuotisia harjoituksia ja osallistui tiiviisti junioreiden 
kilpailutoimintaan. Juniorityöryhmään kuului puheenjohtaja Merja Talusen ja jäseninä 
Hanna Hisinger-Mölkänen, Mikko Heikkilä, Markus Laakso, Tero Raatikainen ja Ari 
Savolainen 

Naistoimikunta järjesti monipuolisia tapahtumia ja kilpailuja kaiken tasoisille ja -
ikäisille naisille. Toimikunnan kauden tavoitteina oli hyvä yhteishenki, mahdollisuus 
tutustua muihin naispelaajiin ja saada uusia pelikavereita. Naistoimikunnan tehtävänä 
oli myös innostaa naisia osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Toimikunta tiedotti 
tapahtuma- ja kilpailukalenterissa seuran kotisivuilla, TGK:n Facebook-ryhmässä ja 
Instagramissa. Toimikunnan vetäjänä toimi Tuula Sutinen ja jäseninä Eeva-Kaarina 
Haanperä, Anne Peltola, Merja Wuorio, Heidi Hakala, Veera Koskinen ja Eve 
Kulmala. 
 
Kilpailutoimikunta laati yhdessä TGK Oy:n ja muiden toimikuntien kanssa kauden 
kilpailu- ja toimintakalenterin. Toimikunta laati seuran järjestämien kilpailujen säännöt 
ja määräykset voimassa olevien golfin sääntöjen ja määräysten mukaan.  
Kilpailutoimikunta tiedotti toiminnastaan seuran kotisivuilla. Kilpailutoimikuntaan 
kuului puheenjohtaja Jukka Tuunanen ja jäsenet Juha Millaskangas, Jorma Seppälä, 
Tuula Sutinen, Petri Teivo, Timo Mansnérus, Janne Hartemo 
 
Senioritoimikunta kannusti senioreita kehittymään golfin pelaamisessa sekä 
osallistumaan kilpailutoimintaan. Seniorien ohjelma julkaistiin seuran kotisivuilla 
tapahtuma- ja kilpailukalenterissa sekä klubitalon ilmoitustaululla. Senioritoimikuntaan 
kuuluivat puheenjohtaja Jorma Seppälä ja jäsenet Päivi Mäkelä, Risto Wuorio, Juhani 
Kovalainen, Sari Rinne.  
 



 
Klubitoimikunnan tehtävänä oli toimia koko jäsenistön hyväksi mm. järjestämällä 
tapahtumia, kilpailuja ja talkoita. Suurin ja tärkein tavoite oli seurahengen ja 
yhteisöllisyyden luominen ja parantaminen. Toimikunta pyrki aktivoimaan 
mahdollisimman monia seuran toimintaan. Toimikunnan puheenjohtajana toimi 
Markus Laakso ja jäseninä Mika Peltola, Tero Raatikainen, Hannu Pesola, Risto 
Wuorio, Kai Wickström ja Eeva-Kaarina Haanperä. 
 
Kenttätoimikunta toimi pelaajien äänenä kentän kehittämiseen liittyvissä asioissa ja 
pyrki vaikuttamaan omalta osaltaan kentän turvallisuuteen ja pelattavuuteen. Se pyrki 
parantamaan toiminnallaan kentän soveltumista kaiken tasoisille pelaajille. 
Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Olli Rintamäki, Juha Millaskangas, Markku 
Hiltunen, Hannu Pesola, Heidi Hakala, Timo Mansnérus ja Kasper Mäkelä 
 

Kokoukset 

Vuoden 2021 varsinaiset kokoukset pidettiin etäkokouksina Teams-yhteydellä. 
Kevätkokous pidettiin 17.5.2021 ja syyskokous pidettiin 16.12.2021. 
Syyskokouksessa johtokunnaksi vuodelle 2022 muodostui: Puheenjohtaja Eeva-
Kaarina Haanperä, kapteeni Jukka Tuunanen, naisten kapteeni Tuula Sutinen, Jari 
Viitala, Markus Laakso, Ari Savolainen, Jorma Seppälä ja Merja Talusén. 

Henkilökunta 

Yhdistyksellä ei ollut tilikauden aikana työntekijöitä. Yhdistyksen taloushallinnon ja 
muita yhdistyksen tehtäviä hoiti Tuusulan Golfklubi Oy:n henkilökunta. 

Jäsenistö 

Klubin jäsenmäärä oli vuoden lopussa 1532 jäsentä (1416 kpl -20). Naisia määrästä 
oli 398 (394 kpl -20) ja junioreita 238 (186 kpl -20). 

Kauden aikana yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 116 jäsenellä.  

Pelitoiminta 

Kenttä avattiin huhtikuun lopussa ja vuoden viimeiset kierrokset kirjattiin marraskuun 
13. päivä. Kauden aikana pelattiin yhteensä noin 35 000 pelikierrosta (n. 39 000 
kierrosta -20).  

Kilpailutoiminta 

Seuraottelut pelattiin Suur-Helsingin Golfia, Keimolaa ja Golf Talmaa vastaan. 

Avoimia kilpailuja järjestettiin 10 ja seuran sisäisiä kilpailuja 12 kappaletta. Kauden 
pääkilpailuna pelattiin Tuusula Open. Nimikkokilpailu oli seuraavilla yrityksillä: PING, 
SoMiA Living, Krapi, Golfpiste/golfkesä, Olvi, Supergolf ja Intersport Kerava. Lisäksi 
kentällämme pelattiin Senioreiden M65 Tourin osakilpailu. 

 



Kauden aikana seuran edustuspelaajat toivat henkilökohtaista ja joukkuemenestystä 
SM mitalisijoituksilla.  

Anastasia Hekkonen voitti alle 16-vuotiaiden tyttöjen reikäpelikisoissa Aulangolla 
kultaa sekä lyöntipelin pronssia Messilässä. Reikäpelien Suomen mestaruus oli 
Anastasian toinen perättäinen.  
Miehet M65 SM-lyöntipelissä TGK:n joukkue sijoittui pronssille Tawast Golfissa 
pelatussa kilpailussa. Joukkueessa pelasivat Markku Hiltunen, Petri Teivo ja Kalevi 
Kyhälä. TGK:n juniorijoukkue saavutti 4. sijan juniorien SM-joukkuekisoissa 
Oulussa. Tuusulan joukkueessa kisasi Anastasia Hekkonen, Joel Talusén, Matias 
Rantala ja Simeon Saarikivi. 
 

Koulutustoiminta 

Sekä edustuspelaajille että junioreiden valmennusryhmälle järjestettiin mahdollisuus 
harjoitella Ari Savolaisen ja Heini Haapalan opetuksessa. 
 
Talviharjoitteluun tarjoutui mahdollisuus Tuusulan Golfklubin talviharjoittelutilassa, 
vanhalla klubitalolla. Juniorityöryhmä koordinoi junioreiden kesä- ja talviharjoittelua 
sekä kilpailutoimintaa kauden aikana.  

Naistoiminta 

Naistoimikunta järjesti kauden aikana kahdeksan tapahtumaa. Naisille järjestettyjä 
tapahtumia oli kauden aikana mm. naisten peli-illat ja päättäjäistapahtuma. 
Perinteinen naisten avajaistapahtuma järjestettiin reikäpelin merkeissä. 

Klubitoiminta 

Klubitoimikunta järjesti kauden aikana yhteensä yhdeksän tapahtumaa: 
Avajaiskilpailun, Midnight- juhannuskilpailun, opetus- ja grilli-illan ja päätöskilpailun. 
Elokuulle suunniteltu History & Art -tapahtuma jouduttiin perumaan. Lisäksi 
klubitoimikunta järjesti neljät klubitalkoot. 

Tiedotustoiminta 

Yhdistyksen tiedotusta hoidettiin ilmoitustauluilla, sähköisellä uutiskirjeellä, 
kotisivujen kautta, Tuusulan Golfklubi -applikaatiossa sekä sosiaalisessa mediassa, 
joissa kanavina ovat facebook ja instagram. 

Senioritoiminta 

Senioreiden kauden avajaistapahtuma Lintukisa järjestettiin tällä kertaa avoimena 
kilpailuna. Senioreiden seuraottelut pelattiin 3-seuran otteluina Nurmijärveä ja 
Keimolaa sekä Rönnäsiä ja Hiekkaharjua vastaan. Senioreiden syyspäivää vietettiin 
jo elokuun lopussa Bestball kilpailun merkeissä. UAS-reikäpelit pelattiin Hyvinkäätä, 
Rönnäsiä ja Vuosaarta vastaan. Vuoden senioriksi valittiin Markku Hiltunen, vuoden 
naissenioriksi Tuula Sutinen ja senioritulokkaaksi Tuija Teivo. 



Muu toiminta 

Kapteenin maljalla palkittiin vuonna 2021Tuusulan Golfklubin kentänhoidon tiimi. 
Vuoden klubilaisiksi valittiin Heidi Hakala ja Jukka Tuunanen, valintaperusteena oli 
aktiivinen osallistuminen klubin toimintaan kauden aikana. Vuoden klubilaisten 
valinnasta vastaa klubitoimikunta. 

Talous 

Yhdistyksen tulot muodostuivat varsinaisen toiminnan tuloista, jotka koostuivat 
kilpailu- ja tilaisuustuotoista sekä varainhankinnan tuotoista, joita olivat jäsen- ja 
liittymismaksut sekä toiminta-avustukset. Toimintavuonna nämä tuotot olivat 
yhteensä 129.243,43 euroa. 

Kulut vastaavasti muodostuvat pääosin valmennuksesta ja kilpailutoiminnasta, 
Golfliiton jäsenmaksuista, sekä muista hallinnon kuluista. Golfliitolle maksettavat 
jäsenmaksut määräytyvät edellisvuoden elokuun lopun jäsenmäärän mukaisesti, 
jäsenmaksu aikuisjäsenistä oli 30 e ja juniorijäsenistä 9 e. 

Tulojen ja menojen erotukseksi eli tilikauden tulokseksi muodostui -2.467,81 euroa. 
Johtokunta esittää, että tilikauden tappio kirjataan vapaan oman pääoman 
muutokseksi. 

 

Tuusulan Golfklubi ry:n johtokunta 

 


