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TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

• kehittää seniorigolfia kilpa- ja kuntourheiluna
• vastata valtakunnallisten seniorigolfkilpailujen järjestämisestä
• tarjota jäsenilleen senioreita kiinnostavia jäsenpalveluja
• järjestää jäsenilleen senioreita kiinnostavia tapahtumia
• järjestää senioreille sopivia golfmatkoja
• tukea ja edesauttaa seurojen senioritoimikuntien toimintaa
• yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa koordinoida valtakunnallista senioritoimintaa

KEINOT TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

• kansallisen kilpagolfin toiminnan kehittäminen ja osallistuminen kansainvälisiin 
kilpailuihin

• senioreita kiinnostavien ja palvelevien jäsenpalvelujen kehittäminen, laaja-alainen               
informointi golfista harrastuksena ja kilpalajina sekä aktiivinen vaikuttaminen    
golfyhteisöissä

• tiedotustoiminnan aktiivinen ylläpito nettisivujen, uutiskirjeiden, sosiaalisen median sekä 
Seniorigolfari-lehden välityksellä

• jäsenten käyttöön hankittujen ja hankittavien pelioikeuksien hallinnointi ja markkinointi
SGS:n taloudellisten resurssien puitteissa

•     yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa toimiminen Suomen seniorigolfin kehittämiseksi ja 
harrastajamäärien lisäämiseksi

• toiminnan rahoitusta varten SGS kerää jäsenmaksun (vuonna 2022 maksu oli 25 euroa)



JÄSENMÄÄRÄT

Elokuun lopussa 2022 Golfliiton alaisia seuroja oli 134 (ed. v. 132) ja niissä jäseniä 154338 (ed. v. 
157 175).
SGS:n jäsenmäärä oli vuoden 2022 syyskuun lopussa 15 046 (ed. v. 14 987).  Budjetoitu jäsen-
määrä vuodelle 2023 on 14 800.

KILPAILUTOIMINTA

KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa kehitetään entistä monipuolisemmaksi huomioiden eri 
seniori-ikäryhmien taitotasot. 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, M70 ja M75 seurajoukkueiden 
SM-kisat järjestetään henkilökohtaisten SM-kisojen yhteydessä kolmen pelaajan joukkuein.  
Reikäpelin SM-kisat järjestetään miehille ja naisille. Naisten sarjat ovat N50 ja N65 ja miesten 
sarjat M50, M60, M65, M70 ja M75.  

Finnish Senior Tour (FST)
Finnish Senior Tour käsittää naisten osalta kuusi kilpailua ja miesten osalta seitsemän kilpailua. 
Miesten osalta kaikki huomioidaan Order of Merit -pisteissä, naisten osalta huomioidaan viisi 
kilpailua. Kilpailut ovat FST 1, Senioripokaalit, Finnish Senior Challenge, Finnish Senior Open, 
SM-lyöntipelit, SM-reikäpelit sekä Race to Pickala (M50). 
SM-kilpailut ovat avoimet myös SGS:ään kuulumattomille Suomen Golfliiton seniori-ikäisille 
pelaajille. Finnish Senior Open ja Finnish Senior Challenge puolestaan ovat avoimet myös 
ulkomaalaisille pelaajille. Miesten tasoitusraja on 10,0.
Kaudella 2023 naisilla FST sisältää kaksi sarjaa: N50 ja uutena sarjana N65-sarja. 
Kaikki FST:n kilpailut pelataan tasoituksettomina. 
Miehille järjestetään kaksipäiväinen karsintakilpailu pääsystä vuoden 2024 Finnish Senior Tourille.
Karsintakilpailuun voivat osallistua myös vuonna 2024 seniori-ikään tulevat miehet. Karsinta-
kilpailun 30 parasta saavat pelioikeuden seuraavalle kaudelle. 

M50 Haastajatour
Haastajatourilla pelataan viisi osakilpailua. Kilpailut pelataan tasoituksettomina ja neljä tulosta 
viidestä huomioidaan Tour-pisteissä. Pisteitä saa 50 parhaiten sijoittunutta pelaajaa SGS-piste-
taulukon mukaan. Vuonna 2023 yksi osakilpailuista on kaksipäivänen yhteiskilpailutapahtuma 
FST-sarjojen kanssa Kytäjällä. Tässä kilpailussa pisteet lasketaan 1,5-kertaisina. Viimeisestä 
kilpailusta pisteet saa 1,3-kertaisina. Tasoitusrajat ovat 4,5 – 15,0.  

M60 Tour, M65 Tour, M70 Tour ja M75 Tour
Toureilla pelataan viisi osakilpailua, joista SM-lyöntipelit ja SM-reikäpelit ovat kaksipäiväisiä. 
Reikäpelikilpailua lukuun ottamatta kilpailuissa on sekä scr- että hcp-sarja, joihin kaikki pelaajat 
automaattisesti osallistuvat, mutta SM-kilpailuissa palkitaan vain scr-luokka. Reikäpelikilpailuissa 
on vain scr-sarja. Pisteitä saa 50 parhaiten sijoittunutta pelaajaa SGS-pistetaulukon mukaan. 
Kaksipäiväisissä kilpailuissa pisteet ovat 1,5-kertaiset ja viimeisessä kilpailussa 1,3-kertaiset. 
Kaikkien osakilpailujen pisteet huomioidaan kokonaispisteissä. Tasoitusrajat ovat M60-sarjassa 
0–18, M65-sarjassa 0–20, M70-sarjassa 0–22 ja M75-sarjassa 0–26. 

http://www.suomengolfseniorit.fi/


M80 Tour
Vuonna 2022 perustettiin 80-vuotiaille miehille uusi M80 Tour, missä pelattiin SM-kisojen lisäksi 
kaksi muuta yksipäiväistä osakilpailua. Hyvien kokemusten ansiosta kokeilua on päätetty jatkaa. 
M80 Tourista tiedotetaan tarkemmin  heti, kun sen lopullinen sisältö on lyöty lukkoon.

N60 Tour & N70 Tour
Toureilla pelataan kolme yhden päivän osakilpailua, joista kaikki kilpailut huomioidaan Order of 
Merit -pisteissä. Kilpailuissa on scr- ja hcp-luokat, joihin kaikki pelaajat osallistuvat automaatti- 
sesti. Tasoitusrajat ovat 0–26. Pisteitä osakilpailusta saa 20 parhaiten sijoittunutta pelaajaa SGS-
pistetaulukon mukaan.

Pohjoinen Scratch -mestaruuskilpailu (PSM)
Vuonna 2023 pelataan kaksipäiväinen Pohjoinen Scratch -mestaruuskilpailu sarjoissa N50, M50, 
M60 ja M70. Kilpailun sarjojen voittajat kutsutaan Tourien finaaliin.
Lisäksi pelataan seurojen välinen joukkuekilpailu (1 pelaaja/sarja).

Tour-finaalit
Tour-finaaleihin kutsutaan FST:n M50-sarjan, M50 Haastajatourin, M60, M65, M70 ja M75 
Tourien kuusi parhaiten sijoittunutta pelaajaa kunkin sarjan sekä scr- että hcp-luokasta sekä N60 ja 
N70 Tourien neljä parhaiten sijoittunutta pelaajaa kummastakin sarjasta. Naisista Finaaliin 
kutsutaan kuusi (6) pelaajaa FST N50-sarjasta ja neljä (4) pelaajaa FST N65-sarjasta. Pohjoinen 
Scratch mestaruuskilpailusta kutsutaan kunkin sarjan voittaja. Tour-finaalissa SGS maksaa 
kilpailumaksun, aamiaisen ja lounaan.

Senior Aluetour
Senior Aluetouriin kuuluu vuonna 2023 seitsemällä alueella pelattavat kolme osakilpailua alue- 
koordinaattoreiden organisoimina ja paikallisten kenttien järjestäminä. Senior Aluetourin sarjajako 
muuttuu siten, että miesten sarja M60 poistetaan ja naisten sarjat N60 ja N70 korvataan uudella 
sarjalla N65. Näin sarjat ovat N50, N65, M50, M65, M70 ja M75, jotka kaikki pelataan 
tasoituksellisina lyöntipeleinä. Aluetourin valtakunnallinen finaali pelataan kutsukilpailuna. 
Finaaliin pääsevien pelaajien lukumäärä määräytyy pelattujen kierrosmäärien suhteessa alueittain 
ja sarjoittain. Finaalissa SGS maksaa pelaajien kilpailumaksun ja lounaan.

’Ryder Cup’
Mieskilpapelaajat järjestävät kilpailukauden avaavan ’Ryder Cup’ -kisan, jossa joukkueet 
muodostavat Uudenmaan ja Muun Suomen pelaajat.
Naiset järjestävät ensimmäistä kertaa oman ’Ryder Cupinsa’ yksipäiväisenä kisana heinäkuussa.

Kilpailukalenteri
Vuoden 2023 kilpailukalenteri julkistetaan SGS:n nettisivulla kuluvan vuoden loppuun mennessä. 
Kilpailukalenteri julkaistaan Seniorigolfari-lehdessä 1/2023 ja siitä painetaan myös erillinen 
”taskukalenteri”. 

KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA
Kansainvälisen kilpailutoiminnan päätapahtumat ovat seniorijoukkueiden EM-kilpailut, jotka 
vuodesta 1981 on järjestänyt sekä ESGA (European Senior Golf Association) että ESLGA 
(European Senior Ladies Golf Association). Vuodesta 2006 lukien EGA (European Golf 
Association) on järjestänyt omat EM-kilpailunsa miehille ja naisille. ESGA:ssa miesten seniori-
ikäraja on 55 vuotta ja ESLGA:ssa naisten ikäraja on 50 vuotta. EGA:ssa seniori-ikäraja on sekä 
miehillä että naisilla 50 vuotta. 
Naiset ja miehet voivat myös osallistua EGA:n järjestämiin henkilökohtaisiin Euroopan 
mestaruuskilpailuihin sekä ESGA:n ja ESLGA:n paikallisjärjestöjen mestaruuskilpailuihin.



EM-joukkuekilpailut
Suomi lähettää kaksi kuuden pelaajan joukkuetta (scr ja hcp) ESGA:n M55 ja M65 ikäluokille 
järjestämiin kilpailuihin sekä neljän hengen joukkueen M75 sarjaan. Suomi lähettää joukkueet 
ESLGA:n järjestämiin Marisa Sgaravatti Trophy ja European Ladies´ Masters Team Championship
-kilpailuihin. EGA:n järjestämiin kilpailuihin Suomi lähettää kuuden palaajan nais- ja miesjouk-
kueet (scr).

    
Edustusjoukkueiden valinta
Vuoden 2023 valintaperusteet on selvitetty www.suomengolfseniorit.fi/kilpailut/maajoukkueet 
-sivuilla yksityiskohtaisesti kunkin ikäluokan osalta.

JÄSENTOIMINTA

SENIORITOIMIKUNNAT

Kaikki kotimaassa pelaavat suomalaiset golfaajat kuuluvat jäsenenä johonkin Suomen Golfliiton  
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 
järjestämisen.
Suomessa naiset ja  miehet ovat senioreita sen vuoden alusta, jolloin täyttävät 50 vuotta.
Vuonna 2023 valitaan ensimmäisen kerran Suomen senioriystävällisin golfyhteisö. Palkinto jaetaan
golfyhteisölle (seuralle ja kentälle), jossa on huomioitu seniori-ikäisten golfareiden tarpeet ja 
toiveet ja jossa järjestetään nimenomaan senioreille suunnattua toimintaa. Valintakriteereitä ovat 
mm. senioreille tarjottavat pelioikeudet ja -paketit ja muut alennukset, seniorikilpailut ja muut 
senioritapahtumat, kentän fasiliteetit sekä seniorien osallistuminen seuran ja kenttäyhtiön 
päätöksentekoon.

                                                                                        
JÄSENTAPAHTUMAT

Talvipäivät
Kaksipäiväiset Talvipäivät järjestetään 4.-5.2.2023 Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä. 
Talvipäivillä paneudutaan seniorien ajankohtaisiin asioihin ja tarjotaan jäsenille erimuotoista 
liikunnallista virkistäytymistä. 

Kesäpäivät
Heinäkuussa järjestetään perinteiset seniorien golftapaamiset ”Seniorien Kesäpäivät”. Kesäpäivät 
järjestetään neljällä paikkakunnalla: Imatralla (Imatran Golf), Laukaassa (Laukaan Peurunkagolf), 
Salossa (Salo Golf) ja Sastamalassa (Lakeside Golf Vammala). 

http://www.suomengolfseniorit.fi/


Jäsenmatkat
Alkuvuoden ja kevättalven matkakohteet ovat Kanariansaaret (Lanzarote, Costa Teguise), Espanja 
(Almerimar), Espanja (Valle del Este)), Turkki (Belek, Gloria Verde), Espanja (Barcelona, Costa 
Daurada) sekä Portugali (Estoril, Quinta da Marinha). Tammikuulle suunniteltu matka Arabi-
emiraattien Ras al Khaimah´iin peruttiin vähäisen kiinnostuksen takia. 
Syksyn 2023 matkakohteet päätetään alkuvuodesta.

PELIOIKEUDET, ALENNUSKENTÄT ja MAJOITUSPAKETIT

SGS on viime vuosina hankkinut 42 eri kenttäyhtiöltä yhteensä 196 pelioikeutta, joilla jäsenet 
pääsevät pelaamaan yhteensä 43 eri kenttää. Vuonna 2023 pelioikeuksien määrä pyritään pitämään 
vuoden 2022 tasolla kuitenkin tarkastelemalla painotuksia kenttien kesken.
Jäsen voi käydä kauden aikana pelaamassa kerran kullakin kentällä. Jo pelaamalleen kentälle jäsen 
pääsee uudelle pelikierrokselle, jos pelioikeus on vapaana kun sitä tiedustelee edellisenä tai samana
päivänä. 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 kullakin kentällä merkitään jäsenkorttiin.  
Pelioikeuksien kova kysyntä suosituimmilla kentillä ja erityisesti parhaaseen sesonkiaikaan 
ruuhkauttaa välillä kenttien toimistoja. Pyrkimyksenä on kehittää varausjärjestelmä, joka 
keskitetysti voisi hoitaa SGS:n pelioikeusvarauksia.
Pelioikeuksien lisäksi SGS:n jäsenille tarjotaan green fee -alennuksia monella golfkentällä 
Suomessa, Espanjassa, Virossa, Latviassa ja Puolassa
Edullisa golf/majoituspaketteja on tarjolla jäsenille eri puolilla maata ja niitä kehitetään jatkuvasti.
SGS:n pyrkii myös löytämään yhteistyökumppaneiksi terveyttä tukevia palveluja tarjoavia
 yrityksiä.

DIGITAALINEN JÄSENKORTTI ja PELIOIKEUKSIEN VARAUSJÄRJESTELMÄ

SGS on yhdessä Tehoapps nimisen yrityksen kanssa kehittämässä digitaalista jäsenkorttia sekä sen 
avulla tapahtuvaa pelioikeuksien selaus- ja varausjärjestelmää. SGS-Booking nimellä oleva 
järjestelmä on ollut loppukaudesta 2022 koekäytössä ja saatujen palautteiden perusteella ohjelmaa 
kehitetään tarkoituksena saada se käyttöön kaudelle 2023. Tavoitteena on, että jokainen SGS:n 
jäsen voisi jatkossa katsella varaustilannetta suoraan SGS:n varausjärjestelmästä ja tehdä varaukset
itse netin kautta. 
Vielä vuonna 2023 painatetaan pahvinen pelioikeustiedote jäsenkortteineen, joka postitetaan 
jäsenille Seniorigolfari-lehden liitteenä.
  

                                                                                                                   
NETTISIVUT, UUTISKIRJEET, SOSIAALINEN MEDIA

SGS:n nettisivusto, www.suomengolfseniorit.fi, (perustettu vuonna 2011) toimii ajan tasalla 
olevana jäsenistön ensisijaisena tiedotuskanavana. Sivuilla 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. Nettisivuilla on myös suorat linkit GolfBox-
kilpailukalenteriin ja SGS:n logotuotteiden myyntiin (HIO-kauppa).
Jäsenistölle lähetetään kuukausittain, jokaisen kuukauden 15. päivänä, Uutiskirje, jossa tiedotetaan 
ajankohtaisista asioista. 
Suomen Golfseniorien Facebook-sivusto, joka perustettiin vuosien 2019–2020 vaihteessa, toimii 

http://www.suomengolfseniorit.fi/


tukena nettisivujen ajankohtaisten asioiden tiedottamisessa. Se julkaisee nopeaa tietoa jäsenistöä 
kiinnostavista asioista. 

SENIORIGOLFARI-LEHTI

Suomen Golfseniorit aloitti oman lehden julkaisemisen vuonna 2000. Lehti on vuoteen 2018 asti 
ilmestynyt kaksi kertaa vuodessa maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa. Vuodesta 2019 alkaen 
on hallitus päättänyt luopua syksyn lehdestä. Maalis-huhtikuussa ilmestyvä kevään lehti julkaistaan
aikaisempaan tapaan. Sen  mukana postitetaan jäsenille seniorikilpailujen kilpailu-kalenteri.

HALLINTO

Suomen Golfseniorien toimintaa johtaa sääntömääräisessä syyskokouksessa valittava hallitus. Var-
sinaisia kokouksia pidetään sääntöjen mukaisesti kaksi; kevätkokous huhti-toukokuussa ja syys- 
kokous marras-joulukuussa. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, mutta vähintään neljä kertaa 
vuodessa.
SGS:n ja SGL:n välistä toimintaa koordinoi vuonna 2012 perustettu koordinointiryhmä. Ryhmässä
on kolme SGS:n edustajaa ja SGL:n edustajia tarpeen mukaan. Työryhmän puheenjohtajana toimii 
SGL:n toiminnanjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. SGS:n edustajat vuonna 2022 olivat Jouko 
Latvakangas, Anneli Tuominen ja Ole Johansson.

TALOUS

Vuodelle 2023 on budjetoitu tuloja 471 500 euroa ja menoja 492 800 euroa. Budjetin mukainen 
alijäämä 21 300 euroa katetaan yhdistyksen edellisten vuosien ylijäämistä. Tarkoituksena on 
panostaa edelleen jäsenpalveluihin pelioikeuksien sekä niiden sähköisen varausjärjestelmän 
muodossa.
SGS:n tuloista 94 % kertyy jäsenmaksuista. Vuonna 2022 jäsenmäärä pysyi ennallaan eli hiukan 
yli 15 000 jäsenessä.  Vuoden 2023 budjetti perustuu vähäiseen jäsenmäärän laskuun eli 
tavoitellaan 14 800 jäsentä.  Jäsenmaksu vuodelle 2023 ehdotetaan nostettavaksi 30 euroon. 
Jäsenmaksu on vuodesta 2002 lähtien ollut 25 euroa, sitä ennen se oli 120 markkaa. Toiminnan 
kasvu, digitaaliseen jäsenkorttiin ja varausjärjestelmään siirtyminen sekä kustannusten yleinen 
nousu aiheuttavat jäsenmaksussa korotustarvetta.
Budjetista kansainvälisten kilpailujen osuus on 24 %, tästä 5 % palautuu yhdistykselle Suomen 
Golfliiton osuutena. Suomen Golfliitto vastaa EGA:n alaisten seniorien EM-joukkuekisojen 
kustannuksista toteutuneiden kustannusten mukaisesti maksimissaan 25 000 eurolla vuonna 2023.
Jäsenpalvelujen osuus budjetin kuluista on 57 %, kotimaan kilpailujen 8 % ja hallinnon 10 %.
Jäsenpalveluita ovat pelioikeusmaksut, erilaiset tapahtumat, jäsenlehden toimittaminen, painami- 
nen ja postittaminen, nettisivujen ylläpito ja kehittäminen, uutiskirjeet sekä jäsenrekisterin hoito.
     

30.11.2022
Hallitus/oj
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SGS, Budjetti 2023
 

Tili ennuste Budjetti Muutos
2012 TUOTOT 2,022 B 2023 B / T
3016 Vars toim tuotot 1,300.00 1000 -300
3116 Toimistomaksut 1,315.00 1500 185
3096 SGL, EGAn kisat 26,536.79 25000 -1537
3440 Arvopaperi myynti 8,000.00

Varsinaisen toiminnan tuotot 37,151.79 27500 -9652
9036 Jäsenmaksut 376,225.00 444000 67775
9160 Korkotuotot 0 0
9046 Muut tuotot 2,602.67 0 -2603

Varainhankinnan tuotot 378,827.67 444000 65172

TUOTOT YHTEENSÄ 415,979.46 471500 55521
 
KULUT
Jäsenpalvelu

8050-8054 Jäsenistökulut 25,525.72 40500 14974
8065 Alueyhteistyö 2,105.72 0 -2106
8015 Seniori Golfari -lehti 14,068.46 15000 932

7640,8025 Nettisivut & uutiskirje 7,222.68 7500 277
7710 SGS-booking 11,868.46 33500 21632
8070 Pelioikeusmaksut 19,004.00 19300 296
8075 Vuokrapelioikeudet 136,090.00 136100 10

8020, 8055 Postitus ja jäsenasioiden hoito 28,129.23 30000 1871

Jäsenpalvelut yhteensä 244,014.27 281900 37886
Kilpailutoiminta

8700-8704 Kotimaan kilpailukulut 38,502.11 33000 -5502
8705 EM-miehet EGA 13,549.73 15000 1450
8706 EGA & muut yksilökilp. 2,441.11 3000 559
8710 ESGA M55 21,756.54 20000 -1757
8715 ESGA M65 & M75 22,480.87 27000 4519
8720 EM-naiset EGA 14,715.20 15000 285
8725 ESLGA MS & N65 18,214.38 19500 1286
8730 Kv-jäsenyydet 1,680.00 1800 120
8740 Edustusasut 19,195.18 12000 -7195
8745 Palkinnot 811.46 1000 189
8750 Pallot 8,029.02 8000 -29
8760 Valmennus, miehet 1,490.00 1500 10
8765 Valmennus, naiset 0.00 1000 1000
8790 Kilpailutoiminnan järjestelmäkulut 6,587.80 3000 -3588

Kilpailukulut yhteensä 169,453.40 160800 -8653

Hallinto

7200 Toimitilakulut 2,586.40 2500 -86

8000 Esitteet 1,240.00 1000 -240

8380 Tilintarkastus 3,943.56 4000 56

8350 Jäsenrekisteri & laskutus 25,386.66 26000 613
8460 Pankkikulut 2,638.02 2600 -38
8400 Hallituskulut 13,428.50 14000 572
8616 Avustus Ukrainaan 15,000.00 -15000

Hallintokulut yhteensä 64,223.14 50100 -14124

KULUT YHTEENSÄ 477,690.81 492,800 15109

varsinaiset tuotot - kulut 440,539.02 465300 24761

Varainhankinta 378,827.67 444000 65172

Tilikauden yli- / alijäämä -61,711.35 -21300 40412

Jäsenten lukumäärä 15,072 14,800 272

Pankkisaamiset per 21.9.2022 261,533




