
 

 

Uudenmaan Alueen Senioritoimikunta  

SYYSKOKOUS 2019 

PÖYTÄKIRJA  

Aika: Maanantai 30.9.2019 klo 18.00 

Paikka: Golf Talma, Nygårdintie 115 -116 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Marketta Haapiainen-Junnila avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat 

tervetulleiksi ja kutsui kokouksen sihteeriksi Helena Rajalan. Pentti Pulkkinen jättää sihteerin 

tehtävät ja kiitti kaikkia toimintakautenaan saamastaan kokemuksesta ja luovutti hallussaan olleen 

UAS:n aineiston arkiston Helena Rajalalle. Hallitus jatkaa kolmijäsenisenä ja sihteerin tehtävät 

siirtyvät Helena Rajalalle. 

 

2. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Wuorio ja Pirjo Ketonen. 

 

3. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

 

4. Läsnä olevat seurojen edustajat: 

Eila Puolanne NGCC, Raimo Ruohola GG, Marketta Haapiainen-Junnila KGV, Pentti Pulkkinen UAS, 

Risto Wuorio TGK, Pertti Raimiala HYG, Kristian Toivio RuG, Timo Viljamaa MGC, Pekka Koskinen 

NGK, Jukka Paakki Hill Side, Seppo Pöyry (HiGS), Pirjo Ketonen PGC, Erkki Merivirta GT, Rainer 

Björklund SGC, Ole Johansson EGS, Helena Rajala KyG. 

 

5. SGS:n kuulumiset – Ole Johansson: 

 

- SGS:n jäsenmäärän kasvu on pysähtynyt tasolle n. 14 500 kaikista noin 60 000 golfliiton 

seniorijäsenestä vaikka golffareiden määrä onkin jonkun verran lisääntynyt tänä vuonna. 

- SGS on järjestänyt kuluneena kautena 73 kilpailua, joilla on pelattu 6576 kierrosta. 

osallistujia on ollut 6585 pelaajaa, joista noin 3000 eri pelaajaa, mikä on noin 20% SGS:n 

jäsenistöstä.  

- Kansainvälinen menestys on ollut hyvää. 

- Ensi vuosi ei tuo kilpailemiseen mainittavia muutoksia. Naisten N65 reikäpelimestaruus 

status SM tasoiseksi on työn alla. 

- Ensi vuoden kisakalenteri on julkaistu SGS:n nettisivuilla 

- Kesäpäivät 2020 ovat Nordcenterissä Raaseporissa, Holiday Club Saimaassa Imatralla, 

Aurinko Golfissa Naantalissa ja Golf Pirkkalassa Tampereella. 

- Pelioikeuksia yritetään saada lisää niille kentille, joissa on eniten kysyntää, mm 

Vierumäelle. Ole muistuuti myös SGS:n jäsenkortilla saatavista alennuksista ja 

hotellitarjouksista. Niistä löytyy infoa nettisivuilta. 

- Jäsenlehti ilmestyy keväällä 2020 (myös ristikko tulossa) 



- Talvipäivät ovat 1.-2.2.2020 Vierumäellä. 

- Matkoja on järjestetty vuodesta 2006 alkaen ja ne ovat menestyneet hyvin. Ole kehotti 

kokousosallistujia tulemaan mukaan matkoille. 

- SGS:n vuosikokous on 10.12.2019 Metropolia Vantaalla Rajatorpassa. Kutsu tulee 

nettisivuille.   

- Kommenttina Olen esitykseen Kristian Toivio muistutti vielä senioripuheenjohtajia 

tiedottamaan omissa seuroissaan, että jäsenet muistaisivat tehdä osoitemuutoksen myös 

suoraan SGS:lle. Seuralle tehty yhteystietojen muutos ei mene muuta kuin liittoon, SGS 

pitää hoitaa erikseen. 

- Ole muistutti vielä, että "Merkittäviä etuja seniorigolfareille" -esittettä on saatavilla  

SGS:stä kaikille seuroille senioreilleen edelleen jaettavaksi.   

 

6. Reikäpelicup 2019 

Keskusteltiin vilkkaasti kauden reikäpeli-cupista. Todettiin raportoinnin olevan erinomaisella 

tasolla, joskin edelleen voitettujen reikien ilmoittaminen ja kirjaaminen voisi olla tarkempaa, 

pyritään kannustamaan seuroja käyttämään nettisivuillamme olevaa raportointiexeliä, joka on 

selkeä ja hyvä tapa ilmoittaa tulokset kirjaamista varten. 

Päätettiin myös palauttaa pronssiottelun pelaaminen. 

 

7. Senioritoiminnan esittely:  

Nordcenter Golf and Country Clubin Eila Puolanne kertoi NCGG:n toiminnasta ja tilanteesta.  

 

8. Kevätkokous sovittiin pidettäväksi Espoon Golfseurassa maanantaina 27.4.2020 klo 18.00. 

 

9. Kevätkokouksessa seuransa senioritoimintaa esitteleväksi seuraksi valittiin Tuusulan Golfklubi. 

 

10.  Muut esille tulevat asiat 

 

- UAS:n 20-vuotisjuhla on 3.9.2020 Keimola Golfissa. Silloin pelataan reikäpeli-cupin finaaliottelu 

sekä pronssiottelu. Mikäli Keimola Golf on pelaajana näissä, valitaan lähistöltä toinen kenttä 

ottelun paikaksi, josta pelaajilla on lyhyt matka siirtyä Keimolaan juhlaillalliselle. Juhlafinaali 

kilpailuun kutsutaan kaikki entiset UAS puheenjohtajat ja sihteerit sekä senioritoimikuntien pj:t 

tai heidän edeltäjänsä kustakin jäsenseurasta. Lisäksi juhlaan kutsutaan SGS:n edustajia. UAS on 

saanut SGS:ltä avustusta 20-vuotisjuhlajärjestelyihin 500 €. 

- Todettiin UAS:n tilillä olevan 955,89 € varoja. 

- Helena Rajala muistutti ilmoittamaan mahdollisista henkilövaihdoksista seurojen 

senioritoimijoissa, jotta yhteystiedot pysyvät ajan tasalla. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Marketta Haapiainen-Junnila päätti kokouksen klo 19.31. 

 

 

 

Marketta Haapiainen-Junnila, puheenjohtaja Helena Rajala, sihteeri 

 

 

Pirjo Ketonen, pöytäkirjan tarkastaja  Risto Wuorio, pöytäkirjan tarkastaja 


