
KARELIA GOLF RY 
SENIORITOIMIKUNTA  
Pöytäkirja 1/2019  
  

 
Aika:  14.1.2019 klo 18.00–20.15 Palloilukeidas 
Läsnä:  Pirkko Voutilainen, Maire Peltonen, Martti Tolvanen, Urpo Varis, Raimo Toivanen, Leena 

Westman  
Poissa:  Martti Varis 
Tiedoksi: Eero Mönkkönen, Aki Keronen 
  

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
   Puheenjohtaja Leena Westman avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.  

  
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
3.  Kauden 2018 tarkastelu: talous, mittarit, tilasto, toimintakertomus, muut asia 

Senioritoimikunta tutustui puheenjohtajan alustamana v. 2018 toteutuneeseen tulokseen, toiminnan 
mittareihin ja tilastoihin. 
 
Sovittiin, että puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yhdessä luonnostelevat v. 2019 toiminnan mittarit 
toimintasuunnitelman valmistuttua toimikunnan käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.  
 

4.  Strategian tarkastelu: muutostarpeet ja painopisteet 2019 
Naistoimikunta on lopettanut toimintansa ja siirtynyt osaksi klubitoimikuntaa. Senioritoimikunta 
keskusteli tilanteesta ja pohti mitä mahdollisuuksia senioritoimikunnalla olisi huomioida 
toimintasuunnitelmassaan golfia harrastavat naisseniorit. 
 
Senioritoimikunta keskusteli väestön ikäjakaumasta ja seniori-ikäisten osuuden kasvusta tulevina 
vuosina sekä tämän kehityksen mahdollisista vaikutuksista golffareiden ikäjakaumaan. Lisäksi 
toimikunta mietti toimenpiteitä, joiden avulla Green card -kurssin suorittaneita uusia senioripelaajia 
voitaisi auttaa golf-matkan alussa. Tähän asiaan palataan seuraavien kokousten aikana. 

 
5.  Toimintasuunnitelma 2019  

Senioritoimikunta aloitti vuoden 2019 toimintasuunnitelman suunnittelun. Työtä jatketaan 
seuraavissa toimikunnan kokouksissa ja tavoitteena on saada se valmiiksi hyvissä ajoin ennen 
kesäkauden alkua. Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti seuraavista tapahtumista/kilpailuista, jotka 
ovat mukana v. 2019 toimintasuunnitelmassa. 
 
 Sääntö- & golfterveysilta senioreille  
Senioritoimikunta järjestää helmi – maaliskuussakuussa sääntö- & golfterveysillan senioreille. 
Tilaisuuden tavoitteena on osallistujien sääntötuntemuksen ja terveystietoisuuden lisääminen. 
Aiheina ovat vuoden alussa muuttuneet säännöt ja golfin selälle aiheuttamien rasitusvammojen 
ehkäisy ja hoito.  

 
Puttimestaruuskisat 
Senioreiden hallikauden puttimestaruus ratkaistaan hallilla tammi – maaliskuun aikana. Ensimmäiset 
ottelut on jo pelattu otteluohjelman mukaisesti. Kisaan ilmoittautui 20 osallistujaa. 
 



Seniorien kuukausikilpailut 
Seniorien kuukausikilpailut pelataan pääosin entisin säännöin kahdessa sarjassa, 0-16 ja 16,1–54. 
Uutena asiana on se, että kuukausikilpailun yhteydessä pelataan myös tasoituksellinen lyöntipelikisa 
ja kummassakin sarjassa parhaan tasoituksellisen lyöntipelituloksen tehnyt pelaaja palkitaan. Kauden 
päätteeksi parhaat lyöntipelipelaajat palkitaan Pentin ja Ipan maljoilla. Kokonaistulokseen 
huomioidaan kolme parasta lyöntipelitulosta kultakin pelaajalta. Kuukausikilpailut aikataulutetaan 
tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 

 
Seniorien mestaruuskisa 
Senioritoimikunta on ehdottanut seuran kilpailutoimikunnalle, että seniorien mestaruuskisa voisi olla 
samana viikonloppuna seuran muiden mestaruuskilpailujen kanssa kaksipäiväisenä. Ensimmäinen 
kierros voisi olla perjantai-iltana ja mestaruuskierros sunnuntaina. Sovittiin että Martti ja Urpo 
pohtivat mikä olisi sopiva sarjajako seniorin mestaruuskisassa, jotta kussakin sarjassa olisi mielekäs 
määrä osallistujia ja se olisi oikeudenmukainen osallistujia kohtaan. 
 
SGS Kesäpäivät  
SGS vuoden 2019 kesäpäivät pidetään Kontiolahdella. Kesäpäivien suunnittelu jatkuu ja sen 
ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin kevään aikana. 
 
SGS Alue Tour 
Alue-Tourin kilpailukalenteri tälle vuodelle on seuraava: 
1. ti 04.06.2019 Muuramen Golfseura 
2.  ti 09.07.2019 Eerikkala Golf 
3.  ti 13.08.2019 Tahko Golf/New Course 
Loppukilpailu, Kartanogolf 7.9.2019.   
Senioritoimikunta ryhtyy hakemaan SGS:n alue-tourin finaalia vuodelle 2021. 

 
SSS-Tour 
1. osakilpailu 13.6.2019 

 
Pohjois-Suomi Tour  
1. osakilpailu, Kalajokilaakson Golf, 8.6.2019 
2. osakilpailu, Oulun Golf, 20.7.2019 
3. osakilpailu, Paltamo Golf, 24.8.2019 

 
Seniorien SM-kilpailut 
Senioritoimikunta pyrkii myötävaikuttamaan, että seura saisi järjestettäväkseen seniorien SM-kisat 
ikäluokassa M65 tai vanhemmat lähivuosien aikana. Senioritoimikunnan puheenjohtaja laatii 
kisahakemuksen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vuosille 2020–2022. 
 
Muita tapahtumia 
Pohjois-Karjalan seniorimestaruuskisat ovat tänä vuonna Outokummussa. 
 

6.  Sponsoritilanne 2019 ja toimenpiteet kaudelle 2019  
Sovittiin, että senioritoimikunnan jäsenet pyrkivät hankkimaan arvontapalkintoja senioritoimikunnan 
järjestämien kilpailuihin viime vuosien tapaan. 
 

7.  Pekan kevätmatka Azoreille  
Pekka Soilan järjestämälle Azorien golf -matka toteutuu. Matkalle on lähdössä 22 henkilöä. Matkalle 
on vielä onneksi paikkoja vapaana, jos keväinen Azorit alkaa kiinnostaa. 
 

 



8.  Muut mahdolliset asiat  
Senioritoimikunta keskusteli mahdollisesta syysretkestä, joka voisi ajoittua syyskuun loppuun. Tätä 
työstetään lisää seuraavissa kokouksissa  
 

9.  Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
Seuraava kokous 4.2 klo 18:30 alkaen Palloilukeitaalla  


