
MTG:n senioritoiminta 2017     
    16.4.2016 

 

Senioritoimikunta 

Senioritoimikunta: Jouni Palmgren (pj), Pertti Takaniemi, Niilo Lundell, Risto Lehtinen ja 
Alpo Alho.  

Senioritoimikunnan tehtävänä on edistää seuran seniori-ikäisten golfareiden (aloittavista 
kilpapelaajiin) viihtymistä lajin parissa järjestämällä senioreille sopivia kehittäviä ja kuntoa 
ylläpitäviä golf-tapahtumia seuran sisällä sekä yhteistyössä muiden golfseurojen kanssa. 

Senioritoimikunnan järjestämiin tapahtumiin syntyy osallistumisoikeus pelaajilla sinä 
vuonna, kun he täyttävät 50 vuotta. 

Koulutus ja harjoittelu: 

Senioritoimikunta järjestää yhdessä seuran muiden toimikuntien kanssa golfiin liittyviä 
koulutus- ja harjoittelumahdollisuuksia. Seura tiedottaa yhteisistä koulutuksista. Sen lisäksi 
senioreille pyritään järjestämään muita yhteisiä harjoittelutapahtumia. 

Uusien (aloittavien) seniori-ikäisten miesten ja naisten kevyeksi perehdyttämiseksi golf-
harrastuksen pariin järjestetään kummitoimintaa, jossa kokeneempi seniori ottaa 
mukaansa aloittajan ja esittelee hänelle lajia käytännössä (mm. puttigriinillä, rangella ja 
mahdollisesti par-3 radalla). Kevyen (muutaman kerran) perehdyttämisen jälkeen tuleva 
golf-harrastaja ohjataan seuran järjestämään koulutukseen ja sääntöihin 
perehdyttämiseen.  Kukin seniori voi tuoda senioriystäviään ja tuttujaan lajiin 
perehdyttämiseen (seniori-ikäisiksi ”kummilapsiksi”).  

Seniorien viikko- ja kuukausikilpailut: 

Seuran seniorien viikkokilpailut pidetään joka viikko (to-pe) toukokuun alusta elokuun 
loppuun, pelimuoto pistebogey. Pääsääntöisesti ja yhteisöllisyyden säilyttämiseksi 
kokoonnutaan pelaamaan viikkokilpailu torstaisin alkaen klo 10. Viikkokilpailun voi 
kuitenkin pelata myös muuna aikana torstaina tai perjantaina, mikäli yhteisaika ei sovi. 
Kilpailut ovat seuran kilpailukalenterissa. Osallistujat tekevät kukin omat varauksensa 
ajanvarauksella. 

Joka kuukauden ensimmäisenä torstaina viikkokilpailun yhteydessä klo 10:00-12:00 on 
seniorien kuukausikilpailu, jossa peritään 3 € osallistumismaksu palkintoja varten. 
Kuukausikilpailuun ilmoittaudutaan kilpailukalenterin kautta. Joka kuukausikilpailun 3 
parasta pelaajaa palkitaan. Lisäksi on arvontapalkintoja (osallistujamäärästä riippuen). 
Heti kuukausikilpailun jälkeen kokoonnutaan palkintojenjakoon ja turinatuokioon.  

Syyskuun alussa järjestetään loppukilpailu, johon kutsutaan viikkokilpailuissa yhteensä 20 
eniten sijoituspisteitä saanutta seuran senioripelaajaa. Tarkemmat tiedot annetaan omalla 
tiedotteella klubin ilmoitustaululla ja senioritoimikunnan sivuilla. 



Seuraottelut: 
 
** (auki) MTG – Rug  (Meri-Teijossa, sovitaan myöhemmin) 
** (auki) ArGC – MTG   (Paraisilla, sovitaan myöhemmin) 
 
Jäseniltä otetaan esityksiä mahdollisesta yhteistoiminnasta myös muiden seurojen kanssa. 
 
Varsinais-Suomen Senioriliiga (VSS-liiga): 

Joukkueessa pelaa kerrallaan 12 pelaajaa; 6 seniorimiestä, 4 seniorinaista ja 2 veteraania. 
Vierasotteluihin voi lisäksi osallistua 4 senioria ottelun ulkopuolella. Liigan säännöistä 
tiedotetaan erikseen ilmoitustaululla ja senioritoimikunnan sivuilla. 

ti 16.05.2017 AGN-MTG (Aurinkogolf, Naantali) 
ti 30.05.2017 MTG-HGCC (Meri-Teijo) 
ma 12.06.2017 ArGC-MTG (Archipelagiagolf, Parainen) 
ti 20.06.2017 MTG-SaG (Meri-Teijo)  
ti 18.07.2017 MTG-WGCC (Meri-Teijo) 
ti 01.08.2017 AlGo-MTG (Alastarogolf, Alastaro) 
ti 08.08.2017 MTG-LoG (Meri-Teijo) 
ma 21.08.2017 KGM-MTG (Kankaistengolf, Masku) 
ti 05.09.2017 AG-MTG (Auragolf, Turku) 
ti 12.09.2017 MTG-UKG (Meri-Teijo) 
 
Suositellaan hyväksi käytännöksi, että samalla autokyydillä matkustavat (kuski mukaan 
lukien) jakavat bensakulut (20 snt/km) keskenään ja kyydissä olijat maksavat oman 
osansa kuljettajalle. 

Suomen Golfliiton Seniorien (SGS) kilpailut ja tapahtumat:  

SGS:n alaisiin kilpailuhin ja tapahtumiin osallistuminen edellyttää SGS:n jäsenyyttä. 
Jäsenmaksu on 25 €/vuosi ja sillä saa useita etuja (mm. Seniorigolfari-lehti ja halpoja 
golfkierroksia useilla Suomen kentillä SGS:n pelioikeuksilla). 

MTG osallistuu perinteisesti seniorien Aluetourille (Alue I).  Alue Tourin osallistumis- ja 
kilpailusäännöistä on tarkemmin SGS:n sivuilla. Muutoksena edellisiin kausiin tulevat 
Seniorien Aluetourin sarjat muuttumaan, koska myös 50 –vuotiaat miespelaajat tulevat 
mukaan alkavalla kaudella (2017). Aluetour kilpailuissa on 6 sarjaa: N50, N65, M50, M60, 
M65, M70. 
 
Alueellamme Lounais-Suomessa Seniorien Aluetour –kilpailut 2017 pelataan seuraavasti: 
1) ke 07.06.2017 WGCC  (Halikko / Salo) 
2) ma 10.07.2017 UGK  (Uusikaupunki)               
3) ti 02.08.2017 AGN  (Naantali) 
Finaali pelataan la 02.09.2017 Lappeenrannassa Etelä-Saimaan Golfkentällä 
(kutsukilpailu). 

SGS:n seniorit (sukupuoli, tasoitus ja ikä huomioiden) voivat osallistua myös 
valtakunnallisiin seniorikilpailuihin sarjoissa N60, N70 tai M50+haastajatour, M60, M65, 
M70 ja M75 -kilpailuihin sekä seniorien SM-kilpailuihin.  



Ensimmäinen Tour  M65 -osakilpailu on ti 23.05. Meri-Teijossa, jolloin tarvitsemme 
senioreita toimitsijatehtäviin.  

Toimikunta voi tukea kilpailuissa hyvin menestynyttä MTG:n senioria. 

Otamme myös osaa SGS:n Kesäpäiville. SGS:n Kesäpäivät pidetään tänä vuonna 
seuraavasti: 
1) to 06.07.2017  KGM (Masku)                      
2) to 13.07.2017  Pickala Golf (Siuntio) 2 kentää, iso tapahtuma 
3) to 20.07.2017  Lahden Golf  (Lahti)            
4) ti 25.07.2017  Kokkolan Golf (Kokkola). 
  
Kilpailut ja tapahtumatiedot löytyvät SGS:n nettisivuilla: http://suomengolfseniorit.fi/ 
(valikosta kilpailut). 

Muita järjestettäviä senioritapahtumia: 

Keväällä ja syksyllä vietetään senioripäivää (turinatuokio) ensimmäisen ja viimeisen 
kuukausikilpailun palkintojenjaon yhteydessä. Ehdotuksia virkistystoiminnasta otetaan 
vastaan. 

Kesällä osallistutaan seuran peliretkeen (3.7.2017 Hangossa).  

Muu yhteydenpito ulkopuolelle: 

Senioritoimikunta pitää yhteyttä naapuriseurojen vastaaviin toimikuntiin ja Suomen 
Golfsenioreihin. 

Tiedottaminen ja viestintä: 

MTG:n senioritoimikunnan ajankohtaisista asioista ja senioreille järjestettävistä 
tapahtumista ilmoitetaan tarkemmin seuran ilmoitustaululla ja senioritoimikunnan 
nettisivuilla.  

Sen lisäksi toimikunta viestii tarpeen mukaan seuran seniorijäsenille myös sähköpostilla ja 
Facebook-ryhmässä MTG-seniorit. 

Budjetti 

Senioritoimikunnan vuosibudjetti on 2200 €. Rahat käytetään pääosin seuraotteluihin ja 
VSS-liigan ottelujen osittaiseen tukemiseen sekä palkintoihin. Mahdollinen jäljelle jäävä 
osa käytetään MTG:n seniorien koulutuksen ja valtakunnallisen menestyksen tukemiseen. 


