
 
 
 
 

Suomen Golfseniorit ry (SGS) 
Sääntömääräinen syyskokous  
 
 
 
Aika:  22.11.2011 klo 15.00. 
Paikka: Musiikkitalo, Mannerheimintie 13, Helsinki  
 
Läsnä:  156 SGS:n jäsentä liitteenä olevan luettelon mukaan (liite 1) 
 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
 
1.    SGS:n puheenjohtaja Pertti Raimiala avasi kokouksen toivottaen osanottajat  

tervetulleiksi 
 

2.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Torstila ja sihteeriksi Ole 
Johansson 

 
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja myös äänten laskijoiksi valittiin Juhani Kovalainen, 

TGK ja Pirjo Sahala, TGK 
  
4. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 
5. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi  

(2012-13) uudelleen nykyinen puheenjohtaja Pertti Raimiala 
 
6. Hallituksen puheenjohtaja ehdotti hallituksen jäsenmäärän kasvattamista yhdellä 

jäsenellä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti eli hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 
1 + 7 (pj + seitsemän jäsentä)  

 
7. Erovuorossa hallituksen jäsenistä olivat Ole Johansson ja Armas Loponen. Kumpikin 



valittiin yksimielisesti uudelle kolmivuotiskaudelle (2012-14).  Hallituksen uudelle 
paikalle valittiin kolmeksi vuodeksi (2012-14) yksimielisesti Matti Pihlajisto, GG. 
Lisäksi Teuvo Käyhty (2011-13) oli ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Hänen 
tilalleen hänen loppukaudekseen (2012-13) valittiin yksimielisesti Kristian Toivio, 
RuG. Muita ehdokkaita ei ollut. 

 
8. Tilintarkastajiksi valittiin uudestaan Tapani Vuopala (KHT) ja Hannu Tapiola sekä 

varatilintarkastajiksi Teppo Rantanen (KHT) ja Heikki Aaltonen 
 
9. Vahvistettiin vuoden 2012 talousarvio (liite 2)  
 
10. Vuoden 2012 jäsenmaksuksi vahvistettiin 25 euroa, liittymismaksua ei peritä kuten ei 

myöskään myöhästyneen jäsenmaksun viivästysmaksua. Kadonneen jäsenkortin 
tilalle toimitettavasta kortista peritään 15 euroa. 
 

11.       Käsiteltiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2012.  
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin alla olevin korjauksin ja huomautuksin (liite 3). 

 
11.1.   
Korjattiin kaksi kilpailupäivämäärää: SGS Open -kisan (kenttä PGH) päivämäärä on 
25.5.2012 ja syksyllä pelattavan vuoden 2013 FST-karsintakilpailun (kenttä PGH) 
päivämäärä on 7.9.2012.  
 
11.2. 
FST kilpailusarjan M55-luokan pisteidenlaskua ehdotettiin muutettavaksi siten, että 
30 parhaan pelaajan sijaan annetaan pisteitä 50 parhaalle pelaajalle. Ehdotus 
hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. 
 
11.3. 
Ehdotettiin SM-joukkuekilpailun järjestämistä myös 70-vuotiaille miehille M65-
sarjan tapaan. Todettiin SM-kilpailustatuksen myöntämisen olevan Golfliiton asia ja 
ehdotus muutettiin siten, että kilpailu on ensi vuonna epävirallinen ja joukkueen 
muodostavat kaksi 70-vuotiasta pelaajaa ja yksi 75-vuotias. Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti.   
 
11.4. 
Ehdotettiin, että Haastajatourin M70-kilpailusarjaan lisätään scratch-sarja M65-sarjan 
tapaan. Ehdotus ei saanut riittävää kannatusta, mutta kilpailutoimikunnalle annettiin 
tehtäväksi valmistella asiaa tulevia kausia varten. 

 
12. Käsiteltiin SGS:n hallituksen ehdotus kunniapuheenjohtajien ja kunniajäsenten 

kutsumisesta Suomen Golfsenioreihin (luettelo liite 4). Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti. 

 
13. Hallitukselle ei ollut lokakuun 15. päivään 2011 mennessä tullut ilmoitusta  

kokouksessa käsiteltävistä muista asioista 
 
14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15 



Helsingissä 28.11.2011 
 
 
 
 
                       
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
......................................................       ...................................................... 
Jukka Torstila,      Ole Johansson, 
kokouksen puheenjohtaja                     kokouksen sihteeri 
 
 
 
......................................................       ...................................................... 
Juhani Kovalainen,                              Pirjo Sahala, 
pöytäkirjan tarkastaja                          pöytäkirjan tarkastaja 
 
 


