
KARELIA GOLF RY 
SENIORITOIMIKUNTA  
Pöytäkirja 3/2019  
  

 
Aika:  4.3.2019 klo 18.30–21.00 Palloilukeidas 
Läsnä:  Pirkko Voutilainen, Maire Peltonen, Martti Tolvanen, Urpo Varis, Raimo Toivanen, Leena 

Westman, Eero Mönkkönen 
Poissa:  Kari Laukkanen 
Tiedoksi: Aki Keronen, Marko Tolvanen 
  

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

  
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

3. Kontiolahti Golf Oy:n ja Karelia Golf ry:n kuulumiset/Eero 
Seuran seuraava kokous on 14.3, johon on tulossa kokouskutsu myös toimikuntien puheenjohtajille. 
 
Seuran järjestämä 3D-valmennus oli 2. - 4.3 Golf-hallilla. Kurssi oli erittäin suosittu ja se täyttyi 
muutamassa tunnissa. Valmennukseen osallistui viikonlopun aikana yhteensä 24 henkilöä. 
Osallistujilta saatujen kommenttien perusteella tapahtuma oli onnistunut. 
 
Kenttätoimikunnassa on keskustelua herättänyt muutetut tiiauspaikkojen merkinnät, jotka ovat 
aiheuttaneet epäselvyyttä pelaajien keskuudessa. Viimeisin ehdotus on tuoda värit (musta, punainen, 
keltainen ja valkoinen) takaisin tiiauspaikoille numeroiden rinnalle selkeyttämään pelaamista. 
 
Vapaehtoistyötä kentän reuna-alueiden hoitamiseksi ja kentän pelattavuuden parantamiseksi on 
käynnistelty talven aikana. Tästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. 

 
4. Seniorimestaruuskisat 2019 

Seniorin mestaruuskisat järjestetään kaksipäiväisenä senioriviikonloppuna 3. – 4.8.2019. Sarjat ovat 
viime vuoden tapaan N50, N65, M50, M60, M65, M70 ja M75 

 
5. Edustuspelaaminen; seniorien edellytykset 

Edellisessä senioritoimikunnan kokouksessa (4.2) käsiteltiin seuran edustuspelaajaksi hakemisen 
periaatteita. Avoimeksi asiaksi jäi edellisessä kokouksessa se, että voiko edustuspelaaja saada tukea 
osallistumisesta Suomen Golfseniorien (SGS) järjestämiin SM -kilpailuihin. Seuran toiminnanjohtajan 
tulkinnan mukaan edustuspelaajaksi valittu seniori voi hakea tukea myös SGS:n järjestämiin SM- 
kilpailuihin. 

 
6. SGS Seniorien SM-kisojen hakeminen 

Seura on hakenut seniorien SM-lyöntipelikisoja Kontiolahteen vuosille 2020–2022 ikäluokissa M65, 
M70/75 ja M80. SGS tekee valintapäätökset kesän aikana. 
 

7. SGS/Kesäpäivät Karelia Golf 23.7.2019 
SGS:n kesäpäivien järjestelyt ovat edennyt suunnitellusti. Tapahtumassa pyritään tuomaan esille 
paikkakunnan erityspiirteitä. Kilpailijat matkaan lähettää Liisa Matveinen Kalevalaisten loitsujen 
myötä ja Kontiolahden urheilijat järjestävät ampumahiihdon esittelyä kilpailun päätyttyä klubin 
välittämässä läheisyydessä. Kesäpäivien osallistujilla on mahdollista kokeilla ekoaseella ampumista.  
 



Kilpailun maksimi osallistujamäärä on 50 paria. Järjestävän seuran kilpailijoita kisaan pääsee 10 -
paria. Jos maksimi osallistujamäärä ei täyty, järjestäjä saa täydentää osallistujalistaa omilla pelaajilla. 
Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi karg:n osallistujat kirjataan eri listalle, kuin vieraispelaajat. 
Mikäli pelipaikoista tulee pulaa, arvotaan karg:n osallistujat. Karg:n omien pelaajien 
osallistumismaksu on 15 €. 
  
Joukkueen pelitasoitus on ¼ yhteenlasketusta tasoituksesta. Puheenjohtaja varmistaa 
toiminnanjohtajalta lasketaanko tasoitus tarkasta tasoituksesta (hcp) vai slopesta. Pelaajan suurin 
pelitasoitus voi olla enintään 36. 

 
8. Strategian painopistealueet 2019: uudet senioripelaajat ja seniorinaiset; mitä tarjoamme ja miten 

Tämän kohdan käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen 8.4 

 

9. Kauden 2019 kilpailutoiminta: mestaruus- ja kuukausikilpailut 
a. Sääntö- & golfterveysilta senioreille tilaisuus on 5.3. klo 17–20. Tapahtumaan oli ilmoittautunut 

4.3 mennessä 47 osallistujaa. 

 

b. Hallin puttimestaruuskilpailu on edennyt loppuotteluvaiheeseen. Puttimestaruuden ratkaisevat 

viikolla 10 Keijo Voutilainen ja Harri Veckman. Pronssille puttasivat Eero Mönkkönen ja Urpo 

Varis. 

 

c. Karaokeilta Las Palmasissa 20.3 ei toteudu, mutta tapahtumalle haetaan uutta ajankohtaa. 

 

d. Kauden avajaiset ovat 17.5. Pelimuotona on Texas Scamble, Pyritään saamaan uusia golffareita 

mahdollisimman paljon mukaan. 

  

e. Jokaiseen kuukausikilpailuun nimetään tuomari viime vuoden tapaan. Tuomari voi osallistua 

kilpailuun ja mahdolliset ongelmatilanteet ratkaistaan kilpailun jälkeen. Kuukausikisoissa 

palkitaan kolme parasta molemmista sarjoista lahjakorteilla sekä kahdella tavarapalkinnolla. 

Uutena asiana on se, että kuukausikilpailun yhteydessä pelataan myös tasoituksellinen 

lyöntipelikisa. Kauden päätteeksi parhaat lyöntipelipelaajat miehissä ja naisissa palkitaan Pentin 

ja Ipan maljalla sekä kolme parasta lahjakorteilla. Kokonaistulokseen huomioidaan kolme 

parasta lyöntipelitulosta kultakin pelaajalta. 

 

f. Lakka Cup:ssa, seniorien reikäpelimestaruuskilpailussa on aikaisempina vuosina ollut haasteita 

tasoituksen määrittelyssä, jos mies pelaa 48:lta (punaisilta). Senioritoimikunta hyväksyi Pirkon ja 

Martin ehdottaman ratkaisuehdotuksen, jossa he ehdottavat että, jos mies pelaa 48:lta, niin 

hänen tarkasta tasoituksesta vähennetään 5 ja sen jälkeen tehdään ne tasoituksen pyöristykset 

ja katsotaan montako reikää tulee eroa. Tämä ratkaisu selkeyttää ja nopeuttaa tasoituksen 

määrittelyä. Alla olevassa taulukossa on perusteet ehdotukselle. Keskimääräinen tasoitusmuutos 

on eri tasoitusryhmissä 5 lyöntiä.  

56 (Keltainen)           48 (Punainen) 

5,4 - 6,1       -> 5          5,7 - 6,5     -> 1,      erotus on 4 

10,6 - 11,3 -> 10        10,3 - 11,2 -> 6,       erotus on 4 

14,9 - 15,7 -> 16        15,0 - 15,8 -> 11     ,erotus on 5 

20,1 - 20,9 -> 22        20,5 - 21,1 -> 17    , erotus on 5 

25,3 - 26,1 -> 28        25,2 - 26,0 -> 22    , erotus on 6 

 

g. SSS suunnalta odotellaan kokouskutsua. 



h. Ladies Lunch & Golf tapahtuman ajankohta voisi olla 9.6 iltapäivällä. Selvitetään ajankohtaa 

seuraavaan kokoukseen. 

 

i. Seniorit suviyössä-kilpailu yhteislähtönä 14.6 

 

j. P-K mestaruuskilpailut järjestetään tänä vuonna Outokummussa. Sovittiin, että Raimo on 

yhteydessä OGS yhdyshenkilöihin kilpailun ajankohdan sopimiseksi. 

 

k. Kauden päätöskisa pelataan la 28.9 tai su 29.9. Yritetään saada yhteislähtönä, jotta kilpailujen 

palkinnonjakotapahtumassa olisi enemmän osallistujia paikalla. 

 

l. Seniorien matkalle Azoreille on lähdössä 22 osallistujaa. Mukaan mahtuu vielä kaksi golffaria. 

 

m. Lähipelitestit Pilkkossa järjestetään viime vuoden tapaan Urpon vetämänä. Ajankohdat ovat 5.6 
klo 9 ja 3.7 klo 9 alkaen. 

 
10. Kuljetustarjoukset 

Kuljetukset kevätmatkalle Muurame/Himos ja Aluetourille Eerikkala Golf on kilpailutettu. Saatujen 
tarjousten perusteella valittiin edullisimman kokonaistarjouksen tehnyt kuljetusyritys Hojo-matkat 
seniorien järjestämien matkojen suorittajaksi. 

 
11. Sponsoritilanne 

Palkintojen keräämistä ei ole vielä aloitettu. 
 

12. Muut mahdolliset asiat  
Senioritoimikunta ehdottaa, että kärripantit poistettaisi kenttäyhtiön kärreistä. Tämä on nykyisin 
hyvin yleinen käytäntö useilla kentillä ja luo positiivista mielikuvaa vieraspelaajien keskuudessa. 
 
Lyöntijälkien korjaukseen käytettävät irralliset nurmiseos-pullot, joita käytetään omilla kärreillä 
pelatessa ovat usein muualla, kuin tiiauspaikoilla.  Tähän olisi hyvä miettiä kehitysajatuksia, jotta 
nurmiseokset olisivat pelaajilla mukana ja kentän kunto pysyisi tältä osin hyvänä.  

 
13.  Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Seuraava kokous 8.4 klo 18:00, kokouspaikka tarkentuu myöhemmin  
 
 


