
KARELIA GOLF RY 
SENIORITOIMIKUNTA  
Pöytäkirja 6/2019  
  

 
Aika:  10.6.2019 klo 19.00–21.00 Palloilukeidas 
Läsnä:  Kari Laukkanen, Pirkko Voutilainen, Maire Peltonen, Martti Tolvanen, Urpo Varis, Raimo 

Toivanen, Leena Westman ja Aki Keronen oli läsnä 19.00 – 20.00 (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 
Kenttätoimikunta kokoontuu 10.6. Kentän kunto on puhuttanut jäsenistöä alkukesän aikana. Talven 
jäljeltä kenttä oli osin haastavassa kunnossa. Kenttähenkilökunta tekee edelleen joka päivä 
parhaansa tilanteen parantamiseksi. Jäsen- ja kausimaksuja on kertynyt hiukan edellistä vuotta 
enemmän. Green Card-kurssit ovat myös vetäneet hyvin. Kokousajankohtana kursseille on 
osallistunut jo yli 100 osallistujaa.    
 

4. SGS/Kesäpäivät 23.7.2019 
SGS:n kesäpäivien kutsu on valmis ja Leena on lähettänyt kutsuja 23 seuralle ja yli sataan 
sähköpostiosoitteeseen. Seuran sivuilla kutsu julkaistaan 23.6 sekä myös lähipäivinä seuran 
Facebook-sivuilla. Myös SGS:n kautta tapahtumasta kerrotaan lähiviikkojen aikana. 
 
Sovittiin kesäpäivien kilpailujen palkinnoista ja niiden kustannusjaosta sekä tilaisuuden äänentoisto- 
ja sähkönsyötön järjestelyistä. 
 
Sovittiin, että Leena, Heli, Martti, Aki K ja Aki M pitävät juhannuksen jälkeen palaverin Klubilla, jossa 
varmistetaan käytännön järjestelyjen toteutus mm. varautuminen huonoon säähän, äänentoisto, 
sähköt, ruokailu jne. 
 

5. Uusien senioripelaajien hankkiminen ja sitouttaminen 
Edellisen kokouksen jälkeen lähetettiin kaikille kahden viimeisen vuoden aikana Green Card-kortin 
suorittaneille seniori-ikäisille henkilökohtainen kutsu kauden avaustapahtumaan. 
 
Sovittiin, että sihteeri laatii senioritoimintaa esittelevän kirjeen, jota voidaan jakaa Green Card-kortin 
suorittaneille seniori-ikäisille pelaajille. Sihteeri sopii kirjeen jakamisesta Akin kanssa.  
 

6. Katsaus jo toteutuneisiin tapahtumiin ja kilpailuihin 
Kauden avajaistapahtuma 17.5 ja Keilagolf 28.5 sekä kevätretki Muurame-Himos 3.-4-6 toteutuivat 
suunnitellusti. 

 
7. Tulevat, omat tapahtumat 

Seuraava tapahtuma on Seniorit Suviyössä 14.6, johon toivotaan runsasta osanottoa. Myös Lakka 

Cup käynnistyy lähiviikkojen aikana. Kuukausikisoja pelataan kausiohjelman mukaisesti (19.6, 31.7, 

28.8).  



Syksyn matkan ajankohdaksi on valikoitunut 7. – 8.9.2019. Suuntana on tänä vuonna PuulaGolf ja 

HartolaGolf. Tarkempaa tietoa tapahtumasta tulee seniorien sivuille kesän aikana. 

8. Alue Tourin, PST:n ja SSS tourin tilanne 
Alue Tour 1. osakilpailu, Muurame & kevätretki (Himos) oli 3.- 4.6. Palaute tapahtumasta on ollut 

erittäin positiivista. 

PST, 1. osakilpailu, Kalajoki Golf oli 8.6. Tähän kilpailuun ei ollut osallistujia Karg:sta 

 SSS Tour, 1. osakilpailu, Mikkelin Golf oli 23.5. Seuraavan osakilpailun (13.6) isäntänä Karelia Golf. 

Urpo hoitaa käytännön järjestelyjä yhdessä Akin kanssa. 

9. Muut mahdolliset asiat 
Senioritoimikunta päätti lahjoittaa 100 € Karg:n juniorityöhön Tonin ja Antin 24 tunnin tapahtuman 
yhteydessä 
 
Sovittiin Akin kanssa, että kenttävalvontaa ei ole seuran kilpailupäivien aikana 
 

10.  Kokouksen päättäminen  
Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin 

 
 


