
 
Suomen Golfseniorit ry (SGS) 
Sääntömääräinen syyskokous  
 
Aika:  22.11.2012 klo 17.00. 
Paikka: Lahden hiihtomuseo, Lahti  
 
Läsnä:  53 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 Lassi Tilander ja sihteeriksi Ole Johansson. 
 
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja myös äänten laskijoiksi valittiin Teija Laitto, SGC ja 

Ilkka Ulander, HGK. 
  
4. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
5. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 1+7 eli pj + seitsemän jäsentä. 
 
6. Hallituksessa erovuorossa olivat Heli Ekström ja Heikki Hallaranta. Heikki Hallaranta 

valittiin yksimielisesti uudelle kolmivuotiskaudelle (2013-15). Heli Ekström ei asettunut 
ehdolle uudelle kaudelle ja hänen tilalleen valittiin yksimielisesti Pirjo Sipronen, SHG 
kolmeksi vuodeksi (2013-15).  

 
7. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Tapani Vuopala (KHT) ja hänen varamiehekseen 

Teppo Rantanen (KHT). 
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Hannu Tapiola ja hänen varamiehekseen 
Heikki Aaltonen. 

 
8. Vuoden 2013 jäsenmaksuksi vahvistettiin 25 euroa, liittymismaksua ei peritä kuten ei 

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

 
9. Käsiteltiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2013.  

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti alla olevin korjauksin ja huomautuksin 
(liite 2). 

 



9.1.   
Veijo Hämäläinen, VGC, esitti toivomuksen, että ns. veteraani-ikäisiä (N60+ ja M65+) 
senioripelaajia huomioitaisiin paremmin SGS:n kilpailutoiminnassa.   
Kokous antoi SGS:n kilpailuvaliokunnalle tehtäväksi pohtia miten ko. ikäryhmiä 
edustaville voisi tulevaisuudessa järjestää enemmän omia kilpailumahdollisuuksia.  
 
9.2. 
Päätettiin, että vuoden 2014 70-vuotiaiden miesten EM-kilpailun (ESGA) maajoukkue-
edustajat valitaan siten, että kolme (3) valitaan M70 Tourin scr-sarjan ja kolme (3) hcp-
sarjan perusteella. Joukkueeseen valitaan kuusi (6) pelaajaa. 

 
 9.3. 
 Toimintasuunnitelman seuraavat lauseet korjataan: 

Pelioikeudet:  
Pelioikeuksien käyttöä koskeva lause korjataan siten, että se on yksiselitteinen. 

Hallinto: 
Lause ”..hallitus toimii SGL:n senioritoimikuntana” poistetaan ja korvataan 
virkkeellä, jossa todetaan SGS:n ja SGL:n välisen koordinointiryhmän perustetun 
tänä vuonna.  

  
10. Käsiteltiin vuoden 2013 talousarvio, joka hyväksyttiin yksimielisesti (liite 3). 
 
11. Hallitukselle ei ollut lokakuun 15. päivään 2012 mennessä tullut ilmoitusta  

kokouksessa käsiteltävistä muista asioista. 
 
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.53. 
 
 
 
Helsingissä 23.11.2012 
 
 
 
 
                       
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
......................................................       ...................................................... 
Lassi Tilander,     Ole Johansson, 
kokouksen puheenjohtaja                    kokouksen sihteeri 
 
 
 
......................................................       ...................................................... 
Teija Laitto,                                Ilkka Ulander, 
pöytäkirjan tarkastaja                           pöytäkirjan tarkastaja 


