
KARELIA GOLF RY 
SENIORITOIMIKUNTA  
Pöytäkirja 2/2019  
  

 
Aika:  4.2.2019 klo 18.30–21.00 Palloilukeidas 
Läsnä:  Pirkko Voutilainen, Maire Peltonen, Martti Tolvanen, Urpo Varis, Raimo Toivanen, Kari 

Laukkanen, Leena Westman 
Kutsutut: Eero Mönkkönen, Mikko Varis  
Poissa:  - 
Tiedoksi: 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 2019 kilpailutoiminta: mestaruus- ja kuukausikilpailut 
Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Mikko Varis kertoi, että kesän 2019 kilpailukalenteria käsitellään 
seuraavan kerran kilpailutoimikunnan kokouksessa 6.2.2019. Senioritoimikunnan puheenjohtaja 
toimittaa seniorien kilpailukalenterin Mikolle, jotta kilpailutoimikunta voi halutessaan huomioida 
seniorien kilpailut seuran kilpailukalenterin kokoamisessa ja näin estää mahdolliset päällekkäisyydet. 
 
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. Mikko totesi, että hän ei näe 
mitään estettä kilpailujen sijoittamiselle samalle viikonlopulle, sillä näin toteutettu 
mestaruusviikonloppu mm. vapauttaa kentältä arvokkaita kesäviikonloppuja muuhun toimintaan. 
 
Senioritoimikunta keskusteli, onko seniori-ikäisen kilpailijan mahdollista osallistua klubin 
mestaruuskisaan (HCP) ja seniorien mestaruuskisaan (SCR) sunnuntaina, jos hän pääsee molemmissa 
loppuotteluun. Asia käsitellään keskiviikon 6.2 kilpailutoimikunnan kokouksessa. 
Mestaruuskisaviikonloppu on 17. - 18.8.2019. 
 

4. Seniorien SM-kisojen hakeminen 
Senioritoimikunta keskusteli seuran puheenjohtajan ja kilpailutoimikunnan puheenjohtajan kanssa 
seniorien SM-lyöntipelikisan hakemisesta Kontiolahteen vuosille 2020–2022 ikäluokassa M65, 
M70/75 ja M80. Senioritoimikunnan puheenjohtaja on laatinut luonnoksen kisahakemuksesta. 
Hakemuksessa tuodaan esille seuran kyvykkyyttä järjestää SM-tason kilpailuja, kentän loistavaa 
kuntoa, ympäristökysymysten huomioon ottamista sekä seuran toiminnan laajuutta ja -laatua, joka 
huomioitu useina huomionosoituksina viime vuosien aikana. 
 

5. Edustuspelaaminen; seniorien edellytykset 
Seniorin keskuudessa on ollut pientä epätietoisuutta siitä, miten eri kilpailuista on mahdollista saada 
kulukorvauksia.  Mikko kertoi, että kulukorvauksia maksetaan ainoastaan KarG:n edustuspelaajille, 
joilla on voimassa oleva pelaajasopimus. KarG edustuspelaajaksi pyrkivän tulee toimittaa 
hakemuksensa kilpailutoimikunnalle, joka valmistelee edustuspelaajapäätökset seuran hallitukselle. 
Tukea voi saada vain Suomen Golfliiton alaisiin kilpailuihin.  
Mikko kertoi perusperiaatteet, jolla seuran jäsen voi päästä edustuspelaajaksi. Tässä ne ovat 
pähkinänkuoressa: 

 



- Tee hakemus kilpailutoimikunnalle  
- Edustuspelaajaksi pääsee, kun kohdat 1A tai 1B sekä kohta 2 täyttyvät: 

o 1A)  Pelaajalla on ympärivuotinen harjoitussuunnitelma, osallistuu seuran edustuspelaajien 
harjoituksiin (seuran järjestämä, säännöllinen, ohjattu harjoitus) ja hän pelaa Kontioniemen 
kausipelimaksulla  

TAI 
o 1 B)  pelaaja laatii kirjallisen selvityksen, josta käy ilmi seuraavat asiat; ympärivuotinen 

kirjallinen, harjoitusohjelma, valmentaja(t), harjoituspäiväkirja ohjelman noudattamisesta 
o 2) Pelaajalla on kirjallinen kilpailusuunnitelma 

- Tarkemmat ohjeet löytyvät seuran nettisivuilta 
 
6. Kontiolahti Golf Oy:n ja Karelia Golf ry:n kuulumiset 

Eero kertoi, että seura pyrkii tekemään yhteistyötä muiden lähialueen seurojen kanssa. Viimeisin 
yhteistyötapaaminen oli Tarina-Golfin kanssa. Tapaamisen aikana tutustuttiin seurojen 
toimintatapoihin eri toimintasektoreilla. Tavoitteena on tasata tietoa ja saada uusia vinkkejä oman 
seuran toimintaan esim. senioritoiminta voisi olla yhtenä aihealueena seuraavissa tapaamisissa. 

 
7.  Senioritoimikunnan strategiaan tehtävät vuositarkistukset 

Senioritoimikunnan puheenjohtaja on tehnyt strategiaan lisäykset edellisen kokouksen keskustelujen 
pohjalta.  

 
8.  Valmistautuminen kauteen 2019  

Senioritoimikunta käsitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa. Seuravana lyhyt katsaus 
suunnitelluista toimenpiteistä: 

- Sääntö- & golfterveysilta senioreille 5.3. klo 17–20, Muikku-salissa 
- Hallin puttimestaruuskilpailut ovat käynnissä 20 osallistujan voimin. Loppuottelut saadaan 

päätökseen helmikuun aikana 
- Kauden avajaiset avaa kesäkauden 17.5. Kilpailumuotona Texas scramble, 9 reikää 
-   Kuukausikilpailut 22.5, 19.6, 31.7, 28.8, ja 19.9 
-    SGS Kesäpäivät, Karelia Golf 23.7 
-   Ladies Lunch & Golf -kilpailun ajankohta on vielä auki 
 -  Seniorit suviyössä tapahtuma on 14.6. 
 -  P-K mestaruuskilpailut järjestetään tänä vuonna Outokummussa OGS:n toimiessa järjestävänä 

seurana 
 -  Kauden päätöskisan järjestetään 28.9.  
-   Azorien matka toteutuu.  Osallistujien määrä on tällä hetkellä 22 henkilöä 
-   Muuramen kevätmatka toteutuu 3 – 4.6 
-  Seniorien syksyn matkan ajankohta ja kohde on vielä auki  

 
9.  Sponsoritilanne 2019 

Ei käsitelty. 
 

10.  Muut mahdolliset asiat  
Seniorien karaokeilta on Las Palmasissa 20.3 klo 18:00 ja Keilagolf 28.5 klo 9:00 alkaen 
Palloilukeitaalla. Kari vastaa molempien tilaisuuksien järjestelyistä. 
 
Pirkko ja Martti tekevät ehdotuksen Lakka Cup-kisan kilpailusäännöistä seuraavaan kokoukseen 
mennessä. 
 

11.  Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
Seuraava kokous 4.3 klo 18:00 alkaen Palloilukeitaalla  


