
KARELIA GOLF RY 
SENIORITOIMIKUNTA  
Pöytäkirja 4/2019  
  

 
Aika:  8.4.2019 klo 18.00–21.00 Palloilukeidas 
Läsnä:  Pirkko Voutilainen, Maire Peltonen, Martti Tolvanen, Urpo Varis, Raimo Toivanen, Leena 

Westman, Kari Laukkanen ja Aki Keronen oli läsnä 19.40 – 21.00 (pykälien 3 – 5 käsittelyn 
aikana) 

Poissa:  - 
Tiedoksi: Aki Keronen, Marko Tolvanen ja Eero Mönkkönen 
  

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/Aki 
Seuran kevätkokous on ke 24.4 teatteriravintolassa, johon toivotaan runsasta osanottoa. Talven 
aikana on tehty mittava, resursseja vaativa nettisivujen uudistus. Vuosikirjan materiaali alkaa olla 
kasassa ja tavoitteena on saada jakeluun ennen kauden avauskilpailua. Vuosikirjasta julkaistaan myös 
sähköinen versio, johon voidaan sisällyttää enemmän visuaalista materiaalia. Verottajan uudet 
ohjeet aiheuttavat ” harmaita hiuksia” urheiluseuroille. Seurassa jatketaan asian selvittelyä ja 
ohjeistetaan tarkemmin, kun saadaan verottajalta tarkempaa tulkintaa. Sääntökoulutus järjestetään 
kevään aikana, mutta sitä ei ole vielä aikataulutettu. 
 
 Kontiolahti Golf Oy:n mainosmyynti on hyvällä mallilla ja tällä hetkellä odotetaan lumien sulamista 

 
4.  Kenttävalvonta 2019 

Senioritoimikunta on valmis hoitamaan kentänvalvontaa viimevuoden tapaan. Pirkko on 
yhteyshenkilö senioritoimikunnan osalta kentänvalvonnan järjestämisessä 
 

5.  Uusien senioripelaajien hankkiminen ja sitouttaminen  
Sovittiin, että Aki toimittaa tiedot viimeisen kahden vuoden aikana Green gard-kortin suorittaneista 
seniori-ikäisistä pelaajista, jotta näitä voidaan lähestyä senioritoimikunnan toimesta. Tavoitteena on 
saada uusia golffareita mukaan toimintaan ja harrastamaan golfia yhteisössämme. 
  
Uusien senioripelaajien hankkimiseen panostetaan. Senioritoimikunnassa pyritään löytämään uusia 
ryhmiä, joille suunnataan golfiin tutustumistilaisuuksia yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Aki kertoi, 
että suunnitteilla on jäsenistölle kampanja, jotta mahdollisimman moni voisi toimia aktiivisesti 
jäsenhankinnassa. 
 

6.  Seniorinaiset; miten mukaan, mitä tarjotaan 
Ladies Lunch & Golf-tapahtuma pidetään suunnitellusti ja tilaisuuden vetovastuu on Mairella 
 
Selvitellään ja valmistelaan naisten pelimatkaa ulkomaille alkukesän aikana. Matkan ajankohta voisi 
olla syksyllä kauden päätteeksi 
 
Naisille suunnattua vapaa-ajan tapahtuma mietitään kevään aikana 
 
 
 



 
7.  SGS Open Forum ja vuosikokous 24.4. (kutsu ja ohjelma SGS:n sivuilla) 

Senioritoimikunnan puheenjohtajalla on oikeus osallistua SGS:n vuosikokoukseen. Hän osallistuu, 
mikäli se on aikataulujen puolesta mahdollista. 
 

8.  SGS/Kesäpäivät 23.7.2019  
SGS:n kesäpäivien järjestelyt ovat edennyt suunnitellusti. Tapahtumakutsu tulee saada pikaisesti 
seuran nettisivuille. 
 

9.  Tapahtumakalenteri 2019  
9.1 Keilagolf  

• Järjestetään ti 28.5. 2019 klo 9.00 alkaen Kuntokeitaalla ja Kontioniemessä. Senioritoimikunta 
maksaa 10 € ylimenevät kustannukset. Kilpailun palkinnot ovat tavarapalkintoja 

9.2  Kauden avajaiset 

• Kauden avajaiset ovat 17.5. Pelimuotona on Texas Scamble. Pyritään saamaan uusia golffareita 
mahdollisimman paljon mukaan. Senioritoimikunta tarjoaa kilpailun päätteeksi suolaisen 
piirakan ja salaattia + kahvit 

9.3 Kuukausikilpailut 

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

kilpailuun ja mahdolliset ongelmatilanteet ratkaistaan kilpailun jälkeen. Kilpailukohtaiset 

tuomarit ovat seuraavasti: 1. Martti T, 2. Urpo, 3. Pirkko, 4. Martti. T, 5. Urpo ja 6. Pirkko 

• Kuukausikisoissa palkitaan kolme parasta molemmista sarjoista lahjakorteilla sekä kahdella 

tavarapalkinnolla. Uutena asiana on se, että kuukausikilpailun yhteydessä pelataan myös 

tasoituksellinen lyöntipelikisa. Kauden päätteeksi parhaat tasoituksellisen lyöntipelin pelaajat 

miehissä ja naisissa palkitaan Pentin ja Ipan maljalla sekä kolme parasta lahjakorteilla. 

Kokonaistulokseen huomioidaan kolme parasta tasoituksellista lyöntipelitulosta kultakin 

pelaajalta. 

• Martti tekee kutsut kilpailuihin. Kutsuissa huomioidaan lyöntipelitulos (Pentin ja Ipan malja) 
9.4 Seniorien mestaruuskilpailu 

• Seuran seniorien mestaruuskilpailut ovat 3.- 4.8.2019. Cut-raja tulee toiseen päivään 
9.5 Lakka Cup; seniorien reikäpelimestaruuskilpailu 

• Lakka Cup:n järjestelyistä on kerrottu kattavasti edellisen kokouksen muistiossa. 
9.6 SGS yhteistyö: Aluetour, PST, 

• SGS:n Seniorivetäjien palaveriin Kartano Golfiin 9.5.2019 osallistuvat Maire ja Leena 

• Ilmoittautuminen Aluetourin kisaan alkaa 14.5. Suomen golfsenioreiden www-sivujen kautta 
9.7 SSS yhteistyö 

• SSS 10 vuotisturnauksen kunniaksi järjestö on painattanut logo-palloja. Päätettiin hankkia neljä 
pallo laatikkoa kuukausikilpailujen palkinnoiksi 

• Kesän aikana järjestetään kuusi kisaa, joista kolme lasketaan kilpailuun mukaan. 

• Kymmenvuotisen taipalen kunniaksi toivotaan joihinkin kilpailuihin erikoiskilpailuja. Urpo jatkaa 
neuvotteluja Akin kanssa palkinnoista karg:n järjestämään kisaan 

9.8 Ladies Lunch & Golf  

• Maire keskustelee klubin kanssa tarjoilujen järjestelyistä 
9.9 Seniorit suviyössä 

• Seniorit suviyössä 14.6 yhteislähtönä Texas-Sramble kilpailuna. Kilpailun jälkeen 
senioritoimikunta tarjoaa makkaraa ja salaattia 

9.10  P-K mestaruuskilpailut 

• Järjestetään 20.8.2019 OGS:n toimesta 
9.11 Kauden päätöskisa 

• Toteutuu kausisuunnitelman mukaan 
9.12 Matkat: 

• Azorit-matka toteutuu suunnitellusti 



• Muuramen matkan järjestelyt ovat majoituspaikan valintaa ja tapahtumailmoitusta 
lukuunotetummatta valmiina  

• Seniorien syys matkaa suunnitellaan kevään ja alkukesän aikana. Tällä hetkellä tavoitteena on 
tehdä matka Itäiselle Uudellemaalle 7-8.9.2019 

 
 
10.  Sponsoritilanne 2019 

Kilpailupalkintojen kerääminen aloitetaan ensi kesää varten 
 

11.  Tiedottaminen ja viestintä; suuntaviivat 
Senioritoimikunnan puheenjohtaja tekee senioritoimikunnan aineiston vuosikirjaan valmiiksi 18.4 
mennessä. Senioritoimikunta ideoi aiheita, joista olisi hyvä mainita vuosikirjassa. 

  
12.  Muut mahdolliset asiat 

Ei muita asioita 
 

13.  Kokouksen päättäminen  
Seuraava kokous on 6.5 klo 18:00 alkaen, paikka selviää myöhemmin 

 
 


