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1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Pertti Heininen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi ja kutsui 

kokouksen sihteeriksi Matti Santasen. 

Läsnä olivat edellisten lisäksi UAS -hallituksesta Eija Nyman, SGS:n edustajana Ole 

Johansson sekä edustajat seuraavista seuroista:  

EkeG, Kjell Danielsson; EGS, Anssi Kalmari; ERG, Hans-Peter Rekola; GT, Timo 

Tarvainen; GG,Reijo Nurmi;  HGK, Rauli Askolin; HSGC, Pentti Pulkkinen; HGS, Seppo 

Pöyry; HyG, Leena Peura; KGV, Leena Sokka ja Eila Alanko; KotoG, Tapani Tuunainen; 

KGC, Jussi Vuotila; KyG, Olavi Pohjola; MGC, Olli-Pekka Poutanen; NG, Eero Aro; PGH, 

Matti Santanen; PGC, Tellervo Maunuksela; SGC, Rainer Björklund; SGR, Jami Ihalainen; 

StLG, Paavo Reunanen; SHG, Jorma Palander ja Pertti Stade; TGK,Pentti Paajanen; VGC, 

Jukka Forsman; ViG, Ray Johansson ja VGH Eija Schultz. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 

 

3. Seurojen edustajat esittelivät itsensä. 

 

4. Projekti 55+ 

SGL:n edustaja Ilkka Rokala esitteli kevään jäsenhankintatempauksen 55+, jolla tavoitellaan 

työelämästä vapautuvia henkilöitä golfin pariin.  

Projekti kiinnosti kuulijoita, mutta esityksen jälkeisestä vilkkaasta keskustelusta päätellen 

esityksen antiin ei oltu täysin tyytyväisiä. Aiheesta on lähetetty seuroihin 

ennakkomateriaalia, mutta valtaosalle kuulijoista se ei ole tullut perille. SGL:n taholta 

tiedonkulkua luvattiin parantaa ja lähettää sähköpostitse kaikille seurojen seniorivetäjille 

lisämateriaalia asiasta. 

 

5. UAS reikäpeli -cup 

a) Palkinnot vuonna 2015 

Pertti Heininen kertoi, että tänä vuonna palkintoihin on saatu sponsorointia kahdelta 

kotisivuilla esillä olevalta yritykseltä, Diswest Golfilta ja Seasons Golfilta. Tuki on sekä 

rahallista että lahjakorttien muodossa. Rahat on tarkoitus käyttää reikäpelifinaalien kuluihin 

sekä jakaa voittajille henkilökohtaisena palkintona. Lahjakortit on tarkoitettu 

voittajaseurojen senioritoiminnan tueksi. Myös seniorivetäjien mestaruuskisoissa voittaneita 

palkitaan samoista tulolähteistä saaduilla lahjakorteilla. 

 

b) Sääntötarkistukset 

Sääntöihin ei tehty muutoksia 



c) Finaalikentän valinta 

Suur Helsingin Golf, SHG, tarjoutui isännöimään finaalia. Mikäli SHG:n joukkue yltää 

finaalipeleihin, niin Hillside Golf, HSGC on silloin varakenttänä. 

 

6. SGS:n toimintaa 

Ole Johansson toi kokoukselle Suomen Golfsenioreiden terveiset ja kertoi SGS:n viime 

aikojen toiminnasta.  

- SGS on ollut aktiivisesti mukana 55+ projektissa ja heidän toimestaan on lähetetty infoa 

aiheesta kaikille seniorivetäjille jo maaliskuussa, mutta teknisten vastoinkäymisten vuoksi 

viesti ei ilmeisesti ole kaikkia tavoittanut. Myös SGS lupasi uusia sähköpostilähetyksen ensi 

tilassa. 

- Seniorigolfari -lehti 1/2015 on saapunut jäsenille pari viikkoa sitten. 

- SGS:ssä on tällä hetkellä n. 12 800 jäsentä, joille järjestö tarjoaa mm. edullisia 

pelioikeuksia, ulkomaan matkoja ja kilpailuja. Kesäpäiviä pidetään neljällä paikkakunnalla 

ja tänä vuonna toista kertaa myös ns. matkaseurakisa kesäkuussa. 

- tiedonkulkua jäsenistölle on tehostettu sähköpostin avulla. 

- SGS:n Open Forum -tilaisuus ja vuosikokous pidetään 29.4. ja tuohon iltapäivänviettoon 

Ole toivotti kaikki seniorigolfarit tervetulleiksi. 

 

7. Kalenteri 

a) Eija Nyman esitteli kokoamaansa kalenteria kauden 2015 avoimista Uudenmaan alueen 

golfkilpailuista. Eijan toiveena oli saada kalenteriin mukaan mahdollisimman pian sieltä 

vielä uupuvat kisat. 

b) Matti Santanen esitteli uasgolf.fi sivustoa. Sivuston sisältöä on viime vuodesta hieman 

tiivistetty ja tänä vuonna sivusto keskittyy informoimaan alueen kisatapahtumia ja 

reikäpelien tulosseurantaa.  Matti myös kertoi vetäytyvänsä kotisivujen vetovastuusta heti 

kun siihen seuraaja löytyy ja seuraaja ilmoittautuikin samantien kokousväen keskuudesta. 

Jatkossa kotisivujen ylläpidon ottaa huomaansa Pertti Stade, mutta siirtymäajankohta on 

vielä avoin. 

 

8. Senioritoiminnan esittely 

Helsingin Golfklubilta Rauli Askolin kertoi seuransa vireästä senioritoiminnasta, jossa 

sosiaalinen kanssakäyminen on etusijalla. Esitys on nähtävissä 

http://www.uasgolf.fi/seurademot sivulla. 

 

9. Tuleva senioritoiminnan esittely 

Hillside Golfin Pentti Pulkkinen lupautui kertomaan heidän toiminnastaan syyskokouksessa. 

 

10. Muut asiat 

Puheenjohtaja Pertti Heininen kertoi tavanneensa eestiläisiä kollegoita, jotka haluaisivat 

kehittää yhteistyötä Suomen ja Viron golfareiden kesken. Ajatus jäi itämään. 

 

11. Hallituksen jäsenyys 

Matti Santanen ilmoitti jättäytyvänsä sivuun UAS:n hallituksesta ja hänen tilalleen etsitään 

uutta jäsentä, jonka syyskokous nimeäisi virkaan. Halukkaita pyydetään ilmoittautumaan 

puheenjohtaja Pertti Heiniselle. 

 

12. Seuraava kokous päätettiin alustavasti pitää ma 26.10. samassa paikassa. 

 

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. 

 

Espoo 22.4.2015/ms 

 

http://www.uasgolf.fi/seurademot

