
 
 

 

TIIVISTELMÄ IG RY:N SENIORITOIMIKUNNAN KOKOUKSESTA 2/2022 

Aika 16.2.2022 klo 16 

Paikka Taiteiden talo, Telkänkatu 2 

Läsnä Marja-Leena Kurittu 
 Reijo Rinkinen 
 Pekka Ruokonen 
 Jouni Urpalainen 
 Esa Veikkanen 

 

Järjestäytyminen 

Toimikunnan järjestäytymiseen palataan seuraavassa kokouksessa; nimetään tarvittavat 

toimijat, mutta jatkossakin ratkaisut ja päätökset tehdään toimikuntana. Tavoitteena on 

saada toimikuntaan ainakin yksi varsinainen jäsen lisää. 

Seuran kapteeni Reijo Rinkinen lupautui toimimaan yhdyshenkilönä (toimikunta - seuran 

hallitus) ja hän osallistuu toimikunnan kokouksiin mahdollisuuksiensa mukaan. 

  

Seuran toimintasuunnitelma 2022 / Seniorit 

Lähtötilanne: 

Senioritoimikunta järjestää seuran seniorijäsenille suunnattuja tapahtumia. 

Osallistumisoikeus senioreille syntyy sinä vuonna, jolloin henkilö täyttää 50 vuotta. 

Tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään ottamaan huomioon myös ne 

seniorijäsenet, jotka ovat vielä työelämässä. 

Tavoite: 

Toimikunta edistää seniorijäsenien toimintaa ja viihtyvyyttä seurassa. Positiivisella ja 

näkyvällä toiminnalla houkutellaan lajin pariin myös uusia lajin harrastajia. 

Keinot: 

- Pidetään yllä aktiivista ja monipuolista kilpailutoimintaa (kuukausikilpailut, kauden 

avaus- ja päätöskilpailu sekä reikäpelimestaruus). 

- Yhteisöllisyyttä lisätään pelimatkoilla ja seuraotteluilla. Mahdollisuuksin mukaan 

järjestetään yhteiskuljetuksia. 

- Kannustetaan pelaajia osallistumaan suosittuihin alueellisiin kilpailuihin,  

kuten SGS ja SSS-Tour 

Suunniteltiin alustavasti tulevaa kautta 2022 

• kuukausikilpailuja järjestetään toukokuusta alkaen viisi, osakilpailujen perusteella 

palkitaan erikseen kauden paras tai parhaat 

• kk-kisan aikatauluun, sääntöihin jne. palataan seuraavassa kokouksessa  



 
• kauden päätöskilpailu pelataan esim. kolmen mailan kisana 

• seuraottelut pelataan (ainakin) Golf-Porrassalmen ja Viipurin Golfin kanssa.  

GP tulee Imatralle 14.6. ja Annilassa pelataan 30.8. 

• Holiday Club Golfin kanssa voidaan järjestää esim. pariscramblekisa 

 

• Suomen Golfseniorien (SGS) Aluetour 2022 aikataulu: 

Alue IV Kaakkois-Suomi 

o 08.06. Kymen Golf, KG 

o 12.07. KoskiGolf, KosG 

o 09.08. Golf-Porrassalmi, GP 

• SGS Kesäpäivät 2022 tiedoksi: 

11.7. Vaasassa, 12.7. Ruuhikoskella, 19.7. Nurmijärvellä ja 2.8. Meri-Teijosssa 

 

• ”SSS Tour, Saimaa seniori scramble tour on 12 golfseuran jäsenilleen järjestämä 

kilpailumuoto, jossa pelataan joka vuosi kuusi- tai seitsemän osakilpailua järjestävien 

seurojen kentillä. 

Pelaajakiintiöt: 

Järjestävä seura 15 paria, muut seurat 5 paria. 

Vapaaksi jäävät paikat järjestävä seura täyttää tasapuolisesti ilmoittautuneiden 

seurojen varasijoille ilmoitetuista pareista.” 

• SSS Tourin kisa Imatralla kesällä 2022?  

 

• Ulkomaanmatkoja todettiin olevan tarjolla riittävästi, ei järjestetä omaa. 

• ”Keväinen kauden avaus”-päiväretki yhteiskuljetuksella jollekin Imatraa aiemmin 

auki olevalle kentälle otetaan harkintaan tilanteen mukaan. 

 

• Tiedottamisessa hyödynnetään seuran ”alustoja” (nettisivut ja facebook) sekä klubin 

ilmoitustaulua. 

 

• Seuraava kokous pidetään 9.3. klo 15.30, paikkana Taiteiden talo 

Asialistalla mm. kisa- ja tapahtumakalenterin laatiminen 

 

Muistion koosti Jouni 

 


