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Toimintakertomus 2014
1. Yleistä
Kertomusvuosi oli yhdistyksen kahdeksas toimintavuosi. Toimintavuoden toiminta noudatti
aikaisempien vuosien toimintaa. Toiminnan painopisteiksi toimintasuunnitelmassa oli määritelty
tunnettuuden lisääminen, aktiivisten toimijoiden lisääminen ja jäsenmäärän kasvattaminen.
Jäsenistöön päin tapahtuva toiminta keskittyi toimintavuoden aikana aikaisempien vuosien
tapaan erityisesti tiedon jakamiseen ja hikkorigolfiin.

2. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Keimola Golfin klubiravintolassa Vantaalla 12.5.2014.
Kokouksessa oli läsnä seitsemän jäsentä ja siinä käsiteltiin sääntömääräiset asiat
-

tilinpäätös vuodelta 2013 osoitti toiminta-ylijäämää 1317,75 euroa.
kokous päätti vuoden 2015 jäsenmaksut samoina kuin aikaisempina vuosina
vanha hallitus valittiin jatkamaan

Hallituksen jäseninä kaudella 2014 toimivat:
Lassi Tilander, puheenjohtaja
Mika Hjorth, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja
Antti Paatola, sihteeri
Jussi Markkanen, SM-kilpailut
Risto Lehtinen, vuosikirja
Jussi Holmalahti, pokaalimestari
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Jouni Laine ja varatilintarkastajana Jussi Johansson.
Web masterina toimi Mika Hjorth.

3. Toiminta
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana vuosikokouksen lisäksi kahteen kokoukseen. Lisäksi
yhteisiä asioita käsiteltiin kahdessa epävirallisessa tapaamisessa. Kokouksissa keskityttiin
yhdistyksen toiminnan käytännön pyörittämiseen, hallinnollisiin asioihin, Vuosikirjan
toimittamiseen, vuosikokouksen valmisteluun ja tilinpitoon. Jäsenistöön päin tapahtuvasta
toiminnasta vastasivat pääasiassa historia- ja keräilytoimikunta sekä hikkoritoimikunta.
Maaliskuussa 2014 teimme SGHS:n organisoiman matkan Ayriin, Länsi-Skotlantiin, jossa
pelasimme viikon ajan hikkorigolfia vanhoilla links-kentillä. Matkalle osallistui yksitoista
yhdistyksen jäsentä.
Toimintavuonna 2014 yhdistyksen jäsentoiminnasta nousivat esiin aikaisempien vuosien tapaan
tiedon jakaminen ja tiedottaminen sekä hikkoripeli.
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Vuosikirja 2014 ilmestyi huhtikuussa. Päävastuun Vuosikirjan 2014 toimittamisesta kantoi Risto
Lehtinen muiden hallituksen jäsenten toimiessa tukena lähinnä tuottamalla materiaalia
vuosikirjaan ja hankkimalla ilmoituksia. Vuosikirja jaettiin kaikille jäsenille, yhteistyökumppaneille,
golfklubeille sekä monille suomalaisille ja ulkomaisille sidosryhmille.
Hikkoritoimikunta järjesti yhdessä muiden toimikuntien kanssa seuraavat tapahtumat:
-

golfmatka Skotlantiin maaliskuussa
hikkorigolfin SM-kisan Keimolassa 4.7.
hikkoriottelu Ruotsia vastaan 3.7. Keimolassa

Yhdistykselle hankittiin omat tiimerkit käytettäväksi SM-kisoissa ja muissa yhdistyksen
tapahtumissa.

4. Jäsenpalvelu
Yhdistyksellä on joitakin jäsentuotteita joita myydään tai jaetaan jäsenistölle. Tuotteiden avulla
jäsenet voivat osoittaa kuuluvansa Suomen Golfhistorialliseen Seuraan. Näitä jäsentuotteita ovat
bägimerkki, yhdistyksen solmio ja pikkutakin rintataskuun sopiva rintamerkki. Bägimerkki jaettiin
kaikille jäsenille, muut tuotteet ovat myynnissä jäsenille.

5. Hikkorigolf
Kaudella 2014 hikkorigolfin SM-kisa järjestettiin Keimolassa heinäkuun ensimmäisenä
viikonloppuna. Tapahtuman järjestelyistä vastasi Jussi Markkanen yhdessä Keimola Golfin
henkilökunnan kanssa.
Hikkorigolfin SM-kisassa pelattiin miesten, naisten ja miessenioreiden avoimesta Suomen
Mestaruudesta. Seniorimestaruudet ratkottiin ensimmäistä kertaa. Suomalaiset klubit kilpailivat
klubien välisestä joukkuemestaruudesta. Lisäksi kaikkien osanottajien kesken kisailtiin
tasoituksellisessa lyöntipelissä Finnish Hickory Openin voittajan tittelistä.
Kisassa oli mukana 34 kilpailijaa. Pelaajista naisten sarjaan osallistui kuusi, miesten sarjaan 20 ja
uuteen seniorisarjaan kahdeksan pelaajaa. Mukana oli myös seitsemän ruotsalaista
hikkorigolfaria.
Miesten mestaruus matkasi Ruotsiin. Ruotsissa vaikuttava skottipro David Kirkham näytti taitonsa
pelaamalla tuloksen 77. Seuraavina olivat ruotsalainen Jörgen Isberg ja paras suomalainen Jussi
Karttunen.
Naisten sarjassa voittoon pelasi kotikentällään Keimolan Minna Jäppinen tuloksella 93. Hän jätti
taakseen viime vuoden mestarin Kirsi Ahlforsin ja kolme sitä edellistä mestaruutta voittaneen
Ruotsin Britta Nordin.
Seniorisarjassa oli tasaista. Keimolan Erkki Rantanen Ja Antti Paatola pelasivat tasan ja joutuivat
jatkoreijille. Mestaruuden otti Erkki Rantanen.
Tasoituksin pelattavaan Finnish Hickory Openiin osallistuvat kaikki pelaajat. Voiton vei Minna
Jäppinen joka tuloksellaan netto 72 otti kautta aikain ensimmäisen leidivoiton. Toisena oli Outi
Hemmo ennen vahvaa ruotsalaisrintamaa.

5.5.2015

Suomen Golfhistoriallinen Seura ry

Joukkuekilpailussa voiton vei Keimola Golf ennen Golf Talmaa ja Suur-Helsingin Golfia. Keimola
on voittanut kaikki pelatut joukkuemestaruudet.
Suomen ja Ruotsin välinen hikkoriottelu, Nordic Hickory Match pelattiin päivää ennen SM-kisaa
Keimolassa. Ruotsi otti jälleen voiton Suomen joukkueessa pelasivat Aki Ahlfors, Kirsi Ahlfors,
Paul Geitel, Mika Hjorth, Jussi Holmalahti, Jussi Karttunen, Jussi Markkanen, Antti Paatola ja Kari
Puumalainen.
Seuran mestaruudet ratkaistiin vuonna 2014 ensimmäisen kerran reikäpelillä. Kilpailussa pelattiin
yhdistyksen puheenjohtaja Lassi Tilanderin lahjoittamasta pokaalista "Lassin pokaali". Reikäpeliin
osallistui 15 seuran jäsentä. Koko kesän kestävän kilpailun finaalissa syyskuussa Mika Hjorth
voitti Kirsi Ahlforsin lukemin 2/1. Pronssiottelussa Aki Ahlfors voitti Risto Lehtisen 1/0.

6. Tiedottaminen
Verkkosivuillamme www.sghs.fi tiedotettiin yhdistyksen tapahtumista jäsenistölle ja kaikille
muillekin kiinnostuneille. Tavoitteena on kerätä sivuille esimerkiksi kattava arkisto kaikista
yhdistyksen toimittamista Vuosikirjoista.
Vuosikirja 2014 ilmestyi keväällä. Siinä oli tavan mukaan golfin historiaan liittyviä artikkeleita,
esimerkiksi Ryder Cupin historiasta ja Bobby Jonesin Grand Slamista vuonna 1930. Lisäksi
Vuosikirjassa käsiteltiin kuluneen vuoden keskeiset tapahtumat SGHS:n kannalta.

7. Jäsenistö
Kauden alkaessa yhdistyksen jäsenmäärä oli 75 kappaletta. Jäsenmäärä kasvoi kauden aikana
kolmella jäsenellä ollen vuoden lopussa 82 jäsentä. Toimintavuoden aikana yhdistykseen liittyi
kaksitoista uutta jäsentä. Yhdistyksen kannatusjäsenten määrä on kahdeksan.
Valitettavasti on todettava, että jäsenmäärän kehitys ei vastaa tavoitteita. Lisäksi suuri osa
jäsenistöstä on passiivisia.

8. Talous
Yhdistyksen taloudellinen asema pysyi hyvänä toimintavuoden aikana. Toimintavuoden toimintaylijäämä oli 330,75 euroa.

