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SUOMEN GOLFSENIORIT ry (SGS)

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

- kehittää seniorigolfia kilpa- ja kuntourheiluna
- vastata valtakunnallisten seniorigolfkilpailujen järjestämisestä
- tarjota jäsenilleen senioreita kiinnostavia jäsenpalveluja
- tukea ja edesauttaa seurojen senioritoimikuntien toimintaa
- yhteistyössä Golfliiton kanssa koordinoida valtakunnallista senioritoimintaa

KEINOT TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

- kansallisen kilpagolfin toiminnan kehittäminen ja osallistuminen kansainvälisiin kilpailuihin
- senioreita kiinnostavien ja palvelevien jäsenpalvelujen kehttäminen
- laaja-alainen informointi golfista harrastuksena ja kilpalajina sekä aktiivinen vaikuttaminen    
  golfyhteisöissä
- tiedotustoiminnan aktiivinen ylläpito Seniorigolfari-lehden, nettisivujen sekä uutiskirjeiden
   välityksellä
- Jäsenten käyttöön hankittujen ja hankittavien pelioikeuksien hallinnointi ja
   markkinointi SGS:n taloudellisten resurssien puitteissa
- toiminnan rahoitusta varten SGS kerää jäsenmaksun (vuonna 2018 maksu oli 25 euroa).

JÄSENMÄÄRÄT

Elokuun lopussa 2018 Golfliiton alaisia seuroja oli 131 (ed. v. 131) ja niissä jäseniä 138 955 (ed. v.
142 372).
SGS:n jäsenmäärä oli vuoden 2018 syyskuun lopussa 14 502 (ed. v. 14 560).  Jäsenmäärä näyttää
saavuttaneen huippunsa, eikä se todennäköisesti tule kasvamaan tulevina vuosina. Budjetoitu
jäsenmäärä vuodelle 2019 on 14 300.

KILPAILUTOIMINTA

KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa kehitetään entistä monipuolisemmaksi ja eri pelaajatasot
kattavaksi eri seniori-ikäryhmille. Keskeiset kilpailut ovat SM-kilpailut, Finnish Senior Open,



Senioripokaalit sekä kaksi FST-osakilpailua. Edellä mainitut muodostavat Finnish Senior
Tourin. Lisäksi järjestetään M50 Haastajatour, M60 Tour, M65 Tour, M70 Tour, M75 Tour,
N60 Tour, N70 Tour ja Aluetour sekä pilottikokeiluna Pohjoinen Scratch Tour. SM-kilpailut ja
Finnish Senior Open (FSO) ovat avoinna myös SGS:ään kuulumattomille Suomen Golfliiton
seniori-ikäisille pelaajille. Finnish Senior Open on avoin myös ulkomaalaisille pelaajille.
SGS-reikäpelimestaruuskilpailut järjestetään ikäluokille M60, M65, M70, M75 ja N65.
Kilpapelaajat järjestävät ”Ryder Cup” -kisan, jossa joukkueet muodostavat Uusimaa ja Muu
Suomi.

Kaikkien SGS:n vastuulla olevien kilpailujen päivämäärät ja pelikentät löytyvät SGS:n
nettisivuilta www.suomengolfseniorit.fi 

SM-kilpailut
SM-lyöntipelikilpailut järjestetään miehille ikäluokissa M80, M75, M70, M65, M60, M50 sekä
naisille ikäluokissa N50, N60, N65 ja N70. Seurajoukkueiden lyöntipelin SM-kisat järjestetään
erikseen miehille ja naisille (M50 ja N50). Ikäluokissa M60-, M65- ja M70 seurajoukkueiden SM-
kisat järjestetään henkilökohtaisten SM-kisojen yhteydessä kolmen pelaajan joukkuein. M75-
seurajoukkuekilpailulla ei ole SM-statusta.
Reikäpelin SM-kisat järjestetään miehille ja naisille (M50 ja N50). Ikäluokissa M60, M65, M70 ja
M75 järjestettäville henkilökohtaisille reikäpeleille sekä M75-seurajoukkuereikäpelikilpailulle
anotaan SM-statusta.

Finnish Senior Tour (FST)
Finnish Senior Tour käsittää kuusi kilpailua. Kilpailut ovat  FST 1, FST 2, Senioripokaalit, SM-
lyöntipelit, SM-reikäpelit sekä Finnish Senior Open. Naisilla huomioidaan Order of Merit
-pisteissä viisi  parasta kilpailua ja miehillä kaikki kilpailut.  Erikseen pelattavaan FST-karsintaan
2020 voivat osallistua myös 1970 syntyneet miehet.

M50 Haastajatout 
Haastajatourilla pelataan viisi osakilpailua. Kilpailut pelataan tasoituksettomina ja kaikkien
kilpailujen tulokset huomioidaan tour-pisteissä. Pisteitä saa 50 parhaiten sijoittunutta pelaajaa
SGS-pistetaulukon mukaan. Tasoitusrajat ovat 4,5 – 15,0.  

M60 Tour, M65 Tour, M70 Tour ja M75 Tour
Toureilla pelataan viisi osakilpailua, joista SM ja reikäpelit ovat kaksipäiväisiä. Reikäpelikilpailua
lukuun ottamatta kilpailuissa on sekä scr- että hcp-sarja, joihin kaikki pelaajat automaattisesti
osallistuvat. Reikäpelikilpailussa on vain scr-sarja. Pisteitä saa 50 parhaiten sijoittunutta pelaajaa
SGS-pistetaulukon mukaan. Kaksipäiväisissä kilpailuissa pisteet ovat 1,5 kertaiset. Kaikkien
osakilpailujen pisteet huomioidaan kokonaispisteissä. Tasoitusrajat ovat M60-, M65- ja M70-
sarjoissa 0 – 20,0 ja M75 sarjassa 0 – 24,0.

N60 Tour ja N70 Tour
Toureilla pelataan neljä  tasoituksellista osakilpailua, joista kaikki kilpailut huomioidaan Order of
Merit -pisteissä. Tasoitusrajat ovat 8,0 – 36,0. Pisteitä osakilpailusta saa 20 parhaiten sijoittunutta
pelaajaa SGS-pistetaulukon mukaan.

M60, M65, M70 ja M75  SGS reikäpelimestaruuskilpailut 
Ikäluokissa M60, M65, M70 ja M75 pelataan reikäpelimestaruuskilpailut. 16 pelaajan kaaviolla
kussakin sarjassa pelattavat kilpailut kuuluvat Touriin scr-sarjan osalta. Osallistujat saavat tähän
kilpailuun paikat M60, M65, M70 ja M75 Tourien Order of Merit´in perusteella. Kilpailut pelataan
uudella nk. lohkosysteemillä, jossa jokainen mukaan tuleva pelaaja pelaavähintään kolme
yhdeksän reiän ottelua. Kilpailuille anotaan Golfliitolta SM-statusta. 



N65 SGS reikäpelimestaruuskilpailu
Ikäluokassa N65 pelataan reikäpelimestaruuskilpailu 16 pelaajan kaaviolla. Kilpailu pelataan
uudella nk lohkosysteemillä. Kilpailusta ei saa Oder of Merit pisteitä. Kilpailijat valitaan tasoitus-
järjestyksessä.

Tour-finaalit 
Tour-finaaleihin kutsutaan M50 Haastajatourin, M60, M65, M70 ja M75 Tourin kuusi parhaiten
sijoittunutta pelaajaa sekä scr että hcp luokasta  kustakin sarjasta sekä N60 ja N70 Tourien neljä
parhaiten sijoittunutta pelaajaa kummastakin. Tour-finaalissa SGS hoitaa kilpailumaksun,
aamukahvin ja lounaan.

Senior Aluetour (AT)
Senior Aluetouriin kuuluu vuonna 2019 seitsemän alueen puitteissa pelattavat kolme osakilpailua
aluekoordinaattoreiden organisoimina ja paikallisten seurojen järjestäminä. Aluetourin
valtakunnallinen finaali pelataan kutsukilpailuna. Loppukilpailuun pääsevien pelaajien lukumäärä
määräytyy pelattujen kierrosmäärien suhteessa alueittain. Aluekoordinaattorit kutsuvat omalta
alueeltaan finaaliin selvinneet.

Pohjoinen Scratch Tour (PST)
Vuonna 2018 pilottiprojektina aloitettu kolme osakilpailua käsittävä Pohjoinen Scratch Tour jatkuu
vuonna 2019.  Kilpailuluokat ovat M50, M60, M70 ja N50.

KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA

Kansainvälisen kilpailutoiminnan päätapahtumat ovat seniorijoukkueiden EM-kilpailut, jotka on
järjestänyt vuodesta 2006 lukien EGA (European Golf Association) ja vuodesta 1981 sekä ESGA
(European Senior Golf Association) että ESLGA (European Senior Ladies Golf Association).
Naiset ja miehet voivat myös osallistua EGA:n järjestämiin henkilökohtaisiin Euroopanmestaruus-
kilpailuihin sekä ESGA:n ja ESLGA:n mestaruuskilpailuihin.

  
EM-joukkuekilpailut
Suomi lähettää kaksi joukkuetta (scr ja hcp) ESGA:n M55 ja M70 ikäluokille järjestämiin
kilpailuihin sekä joukkueet ESLGA:n järjestämiin Maria Sgaravatti Trophy ja European Ladies´
Masters Team Championship -kilpailuihin. EGA:n järjestämiin kilpailuihin Suomi lähettää sekä
nais- että miesjoukkueen (scr).

    
Edustusjoukkueiden valinta
Pelaajien valinta ESGA:n M55 edustusjoukkueisiin tapahtuu miesten osalta 2019 Order of Meritin
mukaan. Valinnoissa  huomioidaan  myös aikaisemmat menestymiset arvokilpailuissa. ESGA:n
M70 EM-kilpailun osalta myös Tourin ensimmäinen osakilpailu toukokuussa huomioidaan
valinnoissa. EGA:n miesten joukkueen valinnoissa huomioidaan vuoden 2019 valintahetken Order
of Merit -tilanne.
Naisten valinnoissa pääpaino on vuoden 2019 Order of Merit´issä sekä arvokilpailumenestyksessä
2018-2019.
Kapteeneilla on oikeus käyttää villiä korttia.

JÄSENTOIMINTA

SENIORITOIMIKUNNAT
Kaikki kotimaassa pelaavat suomalaiset golfaajat kuuluvat jäsenenä johonkin Suomen Golfliiton



(SGL) alaiseen seuraan. Heillä on oikeus osallistua oman seuransa tilaisuuksiin ja esimerkiksi
myös muiden seurojen järjestämiin avoimiin kilpailuihin. Useimmissa klubeissa on seuran
organisaatioon kuuluva senioritoimikunta, joka suunnittelee ja toteuttaa ohjelmaa seniori-ikäisille
jäsenille.
Valtakunnallisella tasolla senioritoimintaa hoitaa Suomen Golfseniorit (SGS). Alueellisessa
senioritoiminnassa ovat mukana SGS:n aluekoordinaattorit. Aluekoordinaattorit organisoivat
kerran kaudessa alueen senioritoimikuntien puheenjohtajille kokouksen ja kilpailun kokouksen
lopuksi. SGS toimii kiinteässä yhteistyössä seurojen senioritoimikuntien kanssa antaen tukea ja
neuvoa tarvittaessa.
Seurojen senioritoimikunnat järjestävät omia sisäisiä seniorikilpailuja, ystävyysotteluja naapuri-
seurojen kanssa, sääntö- ym. koulutusta, valmennusta, matkoja jne. Senioritoimikunnat avustavat
myös käytännön järjestelyissä silloin, kun seurat saavat tehtäväkseen liittotason kilpailujen, esim.
seniorien SM-kilpailujen tai jonkin ”tourin” osakilpailun, järjestämisen.
Naiset ja  miehet ovat senioreita sen vuoden alusta, jolloin täyttävät 50 vuotta.

JÄSENTAPAHTUMAT

Talvipäivät
Toimintavuoden alussa 2.-3.2.2019  järjestetään perinteinen jäsentapahtuma ”Seniorien
Talvipäivät” Vierumäen urheiluopistolla. Päivien ohjelma sisältää lauantaina luentoja ja ohjattua
liikuntaa. Lauantai-iltana on yhteinen illallinen ravintolassa. Sunnuntaina on ohjattua golf- ja
golfiin liittyvää harjoittelua.

Kesäpäivät
Heinäkuussa järjestetään perinteiset seniorien kesägolftapaamiset ”Seniorien Kesäpäivät”.
Kesäpäiviä järjestetään heinäkuussa neljällä paikkakunnalla.

Open Forum
Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä jatketaan perinteeksi muodostunutta Open Forum
-tilaisuuksien järjestämistä, missä luennoin ja keskusteluin käsitellään senioreja kiinnostavia
ajankohtaisia asioita.

Jäsenmatkat
Alkuvuodesta ovat ohjelmassa seuraavat jäsenmatkakohteet: tammikuussa Ras al Khaimah
Yhdistyneissa Arabiemiraateissa ja helmikuussa ns. Long Stay -kohteena on Lagos Portugalissa.
Maaliskuussa ovat kohteina Valle del Este Almeriassa Espanjassa sekä Turkin Belek, huhtikuussa
Tunisian El Kantaoui  ja Atalaya Park Espanjassa. Syksyn 2019 matkakohteet ovat vielä
päättämättä.
 

PELIOIKEUDET, ALENNUSKENTÄT ja MAJOITUSPAKETIT
SGS on hankkinut viime vuosina yhteensä 134 pelioikeutta 34 eri kenttäyhtiöltä, joilla pääsee
pelaamaan yhteensä 38 eri kenttää. Vuonna 2019 pelioikeuksien määrää pyritään vuoden 2018
tuloksen mahdollistamissa puitteissa lisäämään niillä kentillä, missä kysyntä on suurinta, sekä
löytämään uusia pelioikeuskenttiä. 
Jäsen voi käydä kauden aikana pelaamassa kerran kullakin kentällä. Jo pelaamalleen kentälle jäsen
pääsee uudelle pelikierrokselle, jos pelioikeus on vapaana edellisenä tai samana päivänä, kun sitä
tiedustelee. Tällä rajoituksella pyritään mahdollisimman tasapuoliseen pelioikeuksien käyttöön.
Periaatteena on, että mahdollisimman moni jäsen voisi käydä tutustumassa eri kenttiin. Pelioikeutta
käyttävällä on myös oltava pelioikeus jollakin SGL:n alaisella kentällä. Pelioikeuden ensimmäinen
käyttö merkitään jäsenkorttiin.  



Pelioikeuksien kova kysyntä suosituimmilla kentillä ja erityisesti parhaaseen sesonkiaikaan
ruuhkauttaa välillä kenttien toimistoja. Pyrkimyksenä on löytää varausjärjestelmä, joka keskitetysti
voisi hoitaa SGS:n pelioikeusvarauksia.
Pelioikeuksien lisäksi SGS:n jäsenille tarjotaan green fee -alennuksia monella golfkentällä
Suomessa, Virossa ja Espanjassa. 
Edullisa golf/majoituspaketteja on tarjolla jäsenille eri puolilla maata ja niitä kehitetään jatkuvasti.
SGS:n pyrkii myös löytämään yhteistyökumppaneiksi terveyttä tukevia palveluja tajoavia
yrityksiä. 
                                                                                                                        
SENIORIGOLFARI-LEHTI
Suomen Golfseniorit aloitti oman lehden julkaisemisen vuonna 2000. Lehti ilmestyy kaksi kertaa
vuodessa maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa. Lehdessä tiedotetaan jäsenistölle senioreita
koskevista asioista, tulevista tapahtumista, raportoidaan kauden tapahtumista, julkaistaan
matkakertomuksia sekä dokumentoidaan kilpailujemme tulokset. Kokouskutsut kevät- ja
syyskokouksiin julkaistaan lehdessä, erillistä kutsua ei lähetetä jäsenille. Kevään lehden mukana
postitetaan jäsenille SGS:n jäsenkortti, pelioikeustiedote sekä SGS:n vastuulla olevien
seniorikilpailujen kilpailukalenteri.

NETTISIVUT ja UUTISKIRJEET
SGS aloitti oman nettivuston (www.suomengolfseniorit.fi) ylläpidon vuonna 2011. Se toimii
nopeana ajan tasalla olevana jäsenistön tiedotuskanavana. Siinä kerrotaan kulloinkin
ajankohtaisista asioista, raportoidaan kilpailuista sekä tiedotetaan tulevista matkoista, kokouksista
sekä muista tapahtumista. Sivuilla julkaistaan kokous- ja muiden jäsentapahtumien kutsut ja
sivujen kautta hoidetaan ilmoittautumiset em. tilaisuuksiin. 
Vuonna 2015 SGS otti kyttöön ns. uutiskirjeet, joissa tiedotetaan jäsenille ajankohtaisista asioista.
Uutiskirjeitä on siitä lähtien lähetetty jäsenille sähköpostitse 4-5 kertaa vuodessa tarpeen mukaan.

HALLINTO

Suomen Golfseniorien toimintaa johtaa sääntömääräisessä syyskokouksessa valittava hallitus.
Varsinaisia kokouksia pidetään sääntöjen mukaisesti kaksi; kevätkokous maalis-huhtikuussa ja
syyskokous loka-marraskuussa. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, mutta vähintään neljä kertaa
vuodessa.
SGS:n ja SGL:n välistä toimintaa koordinoimaan on vuonna 2012 perustettu koordinointiryhmä,
johon kuuluu kolme edustajaa Golfliitosta ja kolme edustajaa SGS:n hallituksesta. Vuodesta 2015
koordinointiryhmä on toiminut Golfliiton senioritoimikuntana. Toimikunta kokoontuu SGL:ää
edustavan puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa. SGS:n edustajat ovat vuonna 2019 Heikki
Hallaranta, Anneli Tuominen ja Ole Johansson.

TALOUS

Vuodelle 2019 tuloja on budjetoitu 387 850 euroa ja kuluja 400 800 euroa. SGS:n tuloista
jäsenmaksujen osuus on 92 %. Vuoden 2019 budjetissa on arvioitu jäsenmäärän kääntyvän
hienoiseen laskuun, joten budjetin perusteena on 14 300 jäsentä. Vuoden 2019 jäsenmaksu pidetään
edelleen 25 eurona.
Budjetista menee kansainvälisiin kilpailuihin 25 %, kun SGL:n tuki huomioidaan. Suomen
Golfliitto tukee EGA:n alaisia seniorien EM-kisoja toteutuneiden kulujen mukaisesti noin 25 000
eurolla vuonna 2019.
Jäsenpalvelujen osuus budjetin kuluista on 53 %, kotimaisten kilpailujen 11 % ja hallinnon 11 %.



Jäsenpalveluja ovat pelioikeusmaksut talvi- ja kesäpäivät, lehden toimittaminen ja painaminen,
nettisivujen ylläpito ja kehittäminen sekä jäsenrekisterin hoito.             
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2012 TUOTOT 2,018 B 2019 B / T

3016 5,100.00 4000 1100

3116 300.00 300 0

3096 24,059.72 25000 940

29,459.72 29300 160

9036 362,075.00 357500 4575 92%

9160 57.45 50 7

9046 1,441.23 1000 441

363,573.68 358550 5024

TUOTOT YHTEENSÄ 393,033.40 387850 5183  

 

KULUT

8050 39,740.25 35000 4740

8065 1,650.58 2000 349

8015 29,900.35 30000 100

8025 2,985.92 3000 14

8070 24,440.12 24750 310

8075 79,086.00 81090 2004

8310 35,000.00 35000 0

212,803.22 210840 1963 53%

8700 37,096.73 36000 1097 11%

8705 12,177.40 12500 323

8706 2,466.53 2500 33

8710 ESGA M55 10,610.00 12910 2300

8715 ESGA M70 18,342.78 18000 343

8720 10,984.42 12500 1516

8725 ESLGA MS & N65 16,137.20 15500 637

8726 0.00 0 0

8730 1,350.00 1650 300

8740 12,271.57 13000 728 24%

8745 1,668.45 2000 332

8750 7,737.60 7000 738

8760 1,881.21 2000 119

8765 2,780.00 2000 780

8780 EM 2018 -7,875.63 0 7876

8790 2,988.00 3000 12

130,616.26 140560 9944 36%

7200 2,529.43 2500 29  

8000 661.70 0 662

8380 2,584.00 2500 84

8350 24,195.99 24300 104

8460 2,661.08 2600 61

8400 12,671.28 12000 671

45,303.48 43900 1404 11%

KULUT YHTEENSÄ 388,722.96 395,300 6577

359,263.24 366000 6736  

363,573.68 358550 5024  

4,310.44 -7450 11760

14,502 14,300

 

  

  

Tili ennuste Budjetti Muutos suht.osuus

pääkohdat

Vars toim tuotot Mainokset lehdessä

Toimistomaksut kadonneet kortit

SGL tuki  SGL / EGA kisat

Varsinaisen toiminnan tuotot

Jäsenmaksut Arvioitu jäsenten lukumäärä = 14300

Korkotuotot

Muut tuotot kahdesti maksettuja jäsenmaksuja yms.

Varainhankinnan tuotot

Jäsenpalvelu

Jäsenistökulut Talvi-ja kesäpäivät, kevät-ja syyskokoukset, nettipalv.

Alueyhteistyö Palverit aulevastaavien kanssa

Seniori Golfari lehti kaksi lehteä, painos noin 15000 kpl

Uutiskirje

Pelioikeusmaksut 38 osakepelioikeutta

Vuokrapelioikeudet 96 + 4 pelioikeutta

SGL:n palvelut jäsenasioiden hoito, korttien ja lehden postitus 

Jäsenpalvelut yhteensä

Kilpailutoiminta

Kotimaan kilpailukulut Kotimaan tourit

EMmiehet EGA

EGA & muut yksilökilp.

EMnaiset EGA

PM-Kisat

Kv-jäsenyydet ESGA jäsenmaksu

Edustusasut maajoukkueiden asut ja tarvikkeet

Palkinnot Senior Tour, kaiverrukset, klipsit, pyyhkeet

Pallot

Valmennus, miehet

Valmennus, naiset

Kilpailutoiminnan järjestelmäkulut

Kilpailukulut yhteensä

Hallinto

Toimitilakulut Vuokra

Esitteet Toiminnan esitteet

Tilintarkastus Tilintarkastus

Jäsenrekisteri & laskutus Procountor

Pankkikulut pankin tapahtumamaksut

Hallituskulut kokouskulut yms.

Hallintokulut yhteensä

varsinaiset tuotot  kulut

Varainhankinta

Tilikauden yli / alijäämä

Jäsenten lukumäärä
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