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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marketta Haapiainen-Junnila avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat
tervetulleiksi ja kutsui kokouksen sihteeriksi Pentti Pulkkisen.
2. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Paakki HSGC ja Harri Mikkonen VGC.
3. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
4. Läsnä olevat seurojen edustajat.
Läsnä olivat SGS:n puheenjohtaja Heikki Hallaranta, Paavo Reunanen SGS, Timo
Huvinen EGS, UAS -hallituksesta Helena Rajala KyG ja Rami Ruohola GG, sekä
edustajat seuraavista seuroista: Kjell Danielsson EkeG, Ole Johansson EGS, Erkki
Merivirta GT, Rauli Askolin HGK, Leevi Keränen HieG, Tiina Kaske KGC, Timo
Viljamaa MGC, Eila Puolanne NGCC, Pekka Koskinen NGK, Pirjo Ketonen PGC,
Rainer Björklund SGC, Antti Töyrylä StLG, Jorma Seppälä TGK, Lars Cajander ViG,
5. Kilpailu ja jäsenrekisteriasiat
Helena Rajala kertoi UAS:n nettisivuista (uasgolf.fi), joilla on kauden kilpailukalenteri
ja lista reikäpeli-cupin lohkoista ja seurojen vastuu henkilöistä. Helena toivoi pikaisia
ilmoituksia jos seurojen toimijoissa tulee muutoksia tai kilpailukalenteriin tulee uusia
seurojen omia open seniorikisoja. Helena muistutti myös senioripuheenjohtajien
yhteystietolistasta, joka ei ole julkinen netissä, vaan lähetetty sähköpostitse kaikille
senioripuheenjohtajille.
6. SGS:n terveiset; SGS:n puheenjohtaja Heikki Hallaranta selosti SGS:n toimintaa
todeten mm jäsenmäärän vähenevän, tällä on ollut negatiivinen vaikutus SGS:n
talouteen. Pelioikeuskentät ovat pysyneet lähes entisellään, mutta niitä yritetään
hankkia lisää, uusimmat ovat Paltamo ja Hirsala. SGS:n jäsenmäärän toivotaan
kasvavan koska vaihtuvuus vuosittain on 10-15%. Ikäluokkien 50+ edustajista
toivotaan tilanteen pelastajia. SGS:n kalenterissa on n 70 kilpailua vuodessa,

kilpailujen toimitsijoita on niukasti. Heikki Hallaranta toivoo että seurat toimivat
jäsenhankkijoina SGS:ään.
Keskustelussa Paaavo Reunanen toi esille jäsenten yhteystiedoissa esiintyvien
virheiden aiheuttavan ylimäärisiä kuluja.
7. Uusista säännöistä; Timo Huvinen esitteli keskeisiä kohtia juuri voimaan tulleista
golf-säännöistä. Kirjavaa keskustelua on syntynyt uudesta pallon droppaus säännöstä ja
myös lipun paikasta puttaustilanteessa. Vapautusalueiden osalta punaisten ja keltaisten
esteiden kohdalla on syytä olla tarkkana.
Säännöistä on juuri julkaistu hyvät ajantasapainokset pelaajan bagiin.
8. SGS:n Senioritoiminnan esittely; Helena Rajala esitteli Kytäjä golfin seuran
toimintaa, esitys on UAS-golfin sivuilla.
9. Reikäpelicupin säännöt; Raimo Ruohola jakoi läsnä oleville pelikaavion joka on
myös UAS:n sivuilla. Raimo toivoi että pelitulokset toimitetaan heti pelin päätyttyä
hänelle voittaneen seuran toimesta. Pelitulokset julkaistaan välittömästi ja niitä voi
seurata UAS-sivuilta.
10. Muut asiat
UAS:n tilillä on 2751,23€, varoja käytetään yhdistyksen toimintaan ja palkintojen
hankkimiseen
Puheenjohtaja kertoi Reikäpeli Cup:n maksujen karhulistasta (kolme maksua puuttuu
tililtä) ja toivoi pikaisia maksuja jotta yhdistyksen talous saadaan ajan tasalle.
Puheenjohtaja muistutti myös että syyskokouksessa valitaan erovuoroisille hallituksen
jäsenille seuraajat.
11. Seuraava kokous päätettiin pitää Golf Talman tiloissa 30.9.2019 alkaen klo18.00
12. Syyskokouksessa esittelyvuoroon tuleva seura.
Nordcenter NGCC ilmoittautui esittelyvuoroon.
13. Koska oleellisia muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.
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