
     

SENIORIT 

    UAS 

Pöytäkirja  

Valo-talo Pasila 

18.4.2016 klo 17:00 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Pertti Heininen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi ja kutsui 

kokouksen sihteeriksi Pentti Pulkkisen. 

Läsnä olivat edellisten lisäksi UAS -hallituksesta Eija Nyman ja Pertti Stade, SGS:n 

edustajana Paavo Reunanen, sekä edustajat seuraavista seuroista: Erkki Merivirta GT, Pekka 

Heinänen HGK, Kalevi Suominen HSGC, Seppo Pöyry HGS, Leena Peura HyG, Marketta 

Haapiainen-Junnila KGV, Osmo Valkama Kurk, Olavi Pohjola KyG, Johanna Salovaara 

MGC, Mikael Sharpentier NCGC, Eero Lösönen NGK, Tellervo Maunuksela PGC, Elias 

Huotari SGR, Pertti Stade SHG, Juha Holm StLG, Veli-Pekka Rajajärvi VGC, Ray 

Johansson ViG ja Maarit Einiö VGH. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 

 

3. Seurojen edustajat esittelivät itsensä. 

 

4. Teemapuheenvuoro; Kolottaako? Boven-hoitoko avuksi? 

Marit Hohtokari esitteli Suomeen rantautuneen Bowen-terapian periaatteita ja hoitotuloksia, 

joista omasta kokemuksestaan kertoi Katri Kausta Porvoo Golfista. 

Bowen-terapiasta jaettiin osanottajille asiasta kertova esite, joka on myös pöytäkirjan 

liitteenä. 

 

5. UAS reikäpeli–cup 

a) palkinnot; Puheenjohtaja selosti tulevaa palkintopottia ja totesi mm ettei sponsori-

neuvottelut ole johtaneet tuloksiin, joten tänä vuonna on tyytyminen arvoltaan 

pienempiin palkintoihin. Sijoitusten arvostukseen asialla ei ole merkitystä. 

b) sääntötarkistukset; Puheenjohtajan esittelemä lisäys sääntöihin, jolla selvennetään ns 

jälkipelejä. Lisäys hyväksyttiin ja se on pöytäkirjan liitteenä. 

 

Keskusteltiin myös SGS:n Hard Gord sääntökirjeestä ja todettiin että kukin kenttä 

selvittää asiaa edelleen. 

  

c) reikäpelin finaalikenttä ja varakenttä; keskustelun jälkeen päädyttiin siihen, että kentät 

valitaan myöhemmin kesällä, kun kierroksia on pelattu selkeyttävä määrä. 

 

6. SGS:n toiminnan esittely 

Paavo Reunanen toi kokoukselle SGS:n terveiset.  



Seikkaperäisessä esityksessä käytiin läpi SGS:n aktiivista toimintaa ja sovittuja 

senioritapahtumia. Ensi vuonna oman lisänsä toimintaan tuovat 50 vuotiaat seniorimiehet. 

Uutena toimintana on mm ”Tavataan klo 10.00” tapahtumat, joissa pääpaino on 

yhdessäololla. Jäsenistölle tullaan eri tilaisuuksissa, esim alue-tour kilpailuissa, tarjoamaan 

logopaitoja Maili Soukan toimesta. Hän myös järjestää samalla näissä kilpailuissa lähimmäs 

lippua kisan. 

Suomengolfseniorit.fi sivustoilla on tarkennettua tietoa tapahtumista. 

 

7. Kilpailukalenteri ja jäsenrekisteriasiat. 

Eija Nyman kertoi kilpailukalenterin tilanteesta ja toivoi, että muutokset 

puheenjohtajistoissa ilmoitettaisiin ajoissa tarkennuksia varten. Tarkennettu kilpailukalenteri 

ja puheenjohtajaluettelo postitetaan lähipäivinä senioritoimikuntien puheenjohtajille. 

 

8. Senioritoiminnan esittelyä 

a) Marketta Haapiainen-Junnila KGV, esitteli kokoukselle Keimola Golf Vantaa 

senioritoimintaa.  

Esitys on nähtävissä uasgolf.fi -sivuilla. 

b) VeePee Rajajärvi VGC lupasi esitellä seuransa syyskokouksessa 2016. 

 

9. Seuraava kokous päätettiin alustavasti pitää maanantaina 24.10.2016 klo 17.00 

Valotalossa. 

 

10. Muut asiat 

Puheenjohtaja muistutti, että syyskokouksen asiana on valita hallituksen jäsenet 

erovuoroisten tilalle ja toivoi, että jäsenistö pohtii tykönään asiaa. 

  

11. Koska oleellisia muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15. 

 

Vihdin Otalammella 19.4.2016 

 

Pentti Pulkkinen, UAS-sihteeri 

 


