
     

 

 

 

SENIORIT 

    UAS 

Pöytäkirja  

Valo- talo Pasila 

14.10.2013 klo 17:00 

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 Pertti 

 Raimiala sekä edustajat seuraavista seuroista: ERG, Hasse Rekola; EGS, Risto 

 Tuomela; GT, Hannu Vuorinen; GG,Reijo Nurmi; HG,Viking Friman; HGK, Rauli 

 Askolin; HSGC, Pentti Pulkkinen; HGS, Varpu Laisi; HyG, Leena Peura; KGV, 

 Jarmo Monten; KGC, N.N; KyG, Olavi Pohjola; MGC, Johanna Salovaara; NG, 

 Heikki Serkamo; NGK, Eero Lösönen; PGH, Matti Santanen; PGC, Eija Nyman; 

 PBG, Timo Kulomaa; RuG, Tapio Helpi; SGC, Rainer Björklund; SGR, Jami 

 Ihalainen; SHG, Jorma Palander; TGK, Pentti Paajanen; VGC, Jukka Forsman;  

 ViG, Pertti Ikonen. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 

 

3. Seurojen edustajat esittelivät itsensä. 

 

4. Hyväksyttiin muutos reikäpeli-cupin sääntöihin, (Pelaaja voi olla useamman seuran jäsen, 

mutta edustusoikeus on vain sen seuran pelaajana, joka on merkitty ensisijaiseksi seuraksi.) 

 

Keskusteltiin vilkkaasti auton käyttöoikeudesta karsintakilpailuissa. Tasaväkisen (12 – 12) 

äänestyksen jälkeen puheenjohtajan äänen ratkaistessa päätettiin pitää sääntö ennallaan, eli 

auton käyttö karsintaotteluissa on sallittu, mikäli kenttä ja kumpikin joukkue sen hyväksyy.  

 

5. Esiteltiin kokoukselle reikäpeli-cupin voittajat.  

Kytäjällä pelatussa finaaliottelussa Kullo Golf voitti Sarfvik Golfin.  

Pronssiottelussa Golf Talma oli Rönnäs Golfia parempi. 

 

Ensi vuonna 2014 reikäpeli-cup pelataan samalla lohkojaolla, paitsi W-Golfin 

osallistuminen kisaan on epävarmaa. 

 

6. Pertti Raimiala toi kokoukselle SGS:n terveiset kerraten viime kesän tapahtumia. 

Kilpailut ja tapahtumat ovat sujuneet nuottien mukaan ja keränneet runsaasti osanottajia.  

Kauden aikana SGS:n kilpailuissa on pelattu noin 5000 kierrosta ja kesäpäiville on ottanut 

osaa n. 100 juhlijaa/tapahtuma. 

Seniorit ovat menestyneet hyvin myös kansainvälisissä kisoissa ja mm. näistä saavutuksista 

kerrotaan seuraavassa Seniorigolfari-lehdessä, joka ilmestyy lokakuun lopulla. 

 



 

 

7. Seppo Palminen, alias Buddha, kevensi kokousta ”saarnaamalla” leikkimielisen golfin 

puolesta. 

 

8. Varpu Laisi Hirvihaarasta esitteli heidän aktiivista senioritoimintaansa. (liite toimitetaan 

myöhemmin) 

Aloittelijoiden kisakynnystä on alennettu mm. hyväksymällä senioreiden sisäisissä kisoissa 

pelaajien täydet tasoitukset hcp 54:ään saakka. 

 

9. Golf Talma lupautui esittelemään senioritoimintaansa kevään kokouksessa. 

 

10. Erovuorossa olevan Pirjo Halinin tilalle hallitukseen valittiin Matti Santanen, PGH. 

 

11. Kohdassa ” Muut asiat” sivuttiin autonkäyttöoikeutta kaikissa seniorien kisoissa ja todettiin 

asia tulleen käsitellyksi UAS:n reikäpelien sääntökohdassa. Muihin seniorikilpailuihin ei 

kokouksella ollut sananvaltaa.  

 

Pertti Heininen kertoi valmistelevansa kyselyä seuroissa vallitsevasta vierailijoiden 

kisakulukorvauskäytännöistä. 

 

Eija Nyman ylläpitää avoimien seniorikisojen kalenteria ja hän patisteli osallistujia olemaan 

aktiivisia ja ilmoittamaan hyvissä ajoin ensi kauden avoimista kisoista. 

Eija toivoo myös saavansa mahdollisimman tuoreina muutokset seurojen 

senioripuheenjohtajien yhteystiedoissa. 

 

Matti Santanen esitti toiveenaan olevan kehittää yhteydenpitoa ja kanssakäymistä 

puheenjohtajien kesken esim. laajentamalla sähköpostijakelua ja järjestämällä 

vapaamuotoisia tapaamisia. 

 

 

12. Alustavasti päätettiin pitää seuraava kokous  7.4.2014. 

 

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50. 

 

 

 


