
KARELIA GOLF RY 
SENIORITOIMIKUNTA  
Pöytäkirja 5/2019  
  

 
Aika:  6.5.2019 klo 18.00–21.00 Palloilukeidas 
Läsnä:  Pirkko Voutilainen, Maire Peltonen, Martti Tolvanen, Urpo Varis, Raimo Toivanen, Leena 

Westman ja Aki Keronen oli läsnä 18.55 – 20.30 (pykälien 3 – 5 käsittelyn aikana) 
Poissa:  Kari Laukkanen 
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 
Kontiolahden kenttä avataan pelaajille torstaina 9.5. Perinteiset kentän kunnostustalkoot ovat 
lauantaina 11.5.  
 

4. Senioritoimikunnan tiedotustoiminta 
Keskusteltiin eri tiedotuskanavien käyttöön liittyvistä kysymyksistä ja vastuista. Sovittiin, että 
senioritoimikunnan puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja käyvät seuran netti-sivujen toimintaan 
liittyviä yksityiskohtia yhdessä läpi. Aki kertoi, että sivujen toiminnallisuutta kehitetään toimittajan 
kanssa ajan vastaamaan käyttäjien tarpeita sekä tukemaan erilaisten päätelaitteiden toimintaa. 
 
Toimikunnat voivat halutessaan käyttää seuran Facebookia oman toiminnan tiedottamiseen. Aki 
antaa käyttöoikeudet senioritoimikunnan puheenjohtajalle. Senioritoimikunta pyrkii jatkossa 
tiedottamaan tapahtumista myös Facebookin kautta.  

 
5. Harrastuspäivä Prismassa 11.5 

Seura osallistuu Prismalla 11.5. klo 10 – 16 tapahtuvaan harrastuspäivään. Tapahtuma järjestetään 
nyt jo 3. kerran. Seura on osallistunut kaikkiin aiempiin tapahtumiin. Senioritoimikuntaa 
tapahtumassa edustaa tällä kertaa Leena.  
 

6.  Uusien senioripelaajien hankkiminen ja sitouttaminen  
6.1 Kauden avajaistapahtuma 
- Senioritoimikunta lähettää kutsukirjeen kauden avaustapahtumaan kahden edellisen vuoden 

aikana green card-kortin suorittaneille seniori-ikäisille henkilöille. Kutsukirjeen tarkoitus on saada 
uudet seniorit mukaan seuran toimintaan ja harrastamaan golfia säännöllisesti Kontiolahden 
kentällä. Sovittiin, että Raimo lähettää kutsukirjeen 11.5 mennessä tälle ryhmälle. 

- Senioritoimikunta haluaa madaltaa osaltaan kynnystä pelaamisen aloittamiseen Kontiolahden 
kentällä. Tulemme tarjoamaan peliseuraa Kontiolahdessa pelaamista aloitteleville pelaajille. Tästä 
kerrotaan tarkemmin em. kutsukirjeessä 

 
7. Palkintotilanne 2019 

7.1 sponsorit 
- Maire kertoi, että yhteistyökumppanimme ovat lähteneet tukemaan kiitettävästi toimintaamme 

lahjoittamalla palkintoja kesän seniorien kilpailuihin.  
- Sovittiin, että Martti, Pirkko ja Maire vastaavat kesän seniorikilpailujen palkintojen jakamisesta 

 
 



7.2 palkintojen verotuskäytäntö 
- Aki kertoi palkintojen verotuskäytännöistä, jotka ovat muuttuneet viime vuodesta. Seura 

noudattaa verottajan antamia ohjeita 
- Päätettiin, että verotuskäytännön muuttumisen takia seniorikisojen palkinnot ovat  aina 

tavarapalkintoja tai tavaralahjakortteja 
 
8.  SGS/Kesäpäivät 23.7.2019  

SGS:n kesäpäivien järjestelyt ovat edennyt suunnitellusti. Senioritoimikunnan puheenjohtaja sopii 
SGS:n edustajien Paavo Reunasen ja Maili Soukan kanssa kesäpäivien markkinoinnin ja tiedottamisen 
liittyvistä vastuista.  
 

9.  Tapahtumakalenteri 2019, tarvittavat täsmennykset  
Kesän kilpailukalenteri seuran nettisivuilla ei ole vielä ajan tasalla, mutta se saadaan täydennettyä 
lähipäivien aikana.  
 
Keskusteltiin ja täydennettiin seniorien kilpailuihin liittyviä yksityiskohtia ja tarkennettiin 
senioritoimikunnan jäsenien vastuita. 
 
- Martti hoitaa kilpailukutsut seuran nettisivuille lähipäivinä 
- Kauden päätöskilpailu on sunnuntaina 29.8. Senioritoimikunta toivoo, että se voitaisi järjestää 

yhteislähtönä. Aki keskustelee asiasta vielä kenttäyhtiön toimitusjohtajan kanssa 
 
10.  Toiminnan suunnittelutaulukko; täydentäminen 

Suunnitellaan seniorien iltatapahtumaa, joka voisi olla kesäkauden jälkeen esim. Golf-hallilla. 
 

11.  Budjetti 2019 
Senioritoimikunnan v. 2019 budjetti käytiin läpi ja hyväksyttiin ilman muutoksia. 

  
12.  Muut mahdolliset asiat 

Seniorien syysmatkaa suunnitellaan kevään ja alkukesän aikana. Tavoitteena on tehdä matka Itäiselle 
Uudellemaalle 7 - 8.9.2019, mutta muitakin kohteita kartoitetaan tämän lisäksi. 
 

13.  Kokouksen päättäminen  
Seuraava kokous on 10.6 klo 18:00 alkaen, Kontiolahti 

 
 


