
KAAKON  GOLF 

Joulukirje 2019 
Joulu se vain tulee tänäkin vuonna! 

Tässä pelaajakirjeessä: 

 * Joulutarjous 
* Uusi tasoitusjärjestelmä, alkutietoja - Jaana Hallikainen  

* Vuosikokousterveisiä, - Ry, Keijo Rinnesalmi - Oy, Jaakko Talsi 
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Uusi, maailmanlaajuinen tasoitusjärjestelmä WHS (World Handicap System) 

otetaan Suomessa käyttöön 19.2.2020. Maailmalla käytössä olleiden kuuden 
tasoitus-järjestelmän tilalle saadaan siis yksi yhtenäinen järjestelmä.

 

WHS:n myötä pelaajan henkilökohtainen tasoitus lasketaan 20 viimeisimmän 
pelikierroksen 8 parhaan tuloksen keskiarvon mukaan. Järjestelmän käyttöönoton 
jälkeen helmikuussa voi tasoituksessa näkyä suurikin muutos, mutta kunkin oman 
tasoituksen pitäisi olla realistinen jo alle 10 seuraavan pelatun kierroksen jälkeen.

 

Lisätietoja sekä kysymyksiä ja vastauksia löytyy Suomen Golfliiton 
nettisivuilta, www.golf.fi (-> Pelaajalle -> Tasoitusjärjestelmä -> WHS). Sivuja 
päivitetään muutoksen edetessä.


Jaana 
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Seuramme syyskokous pidettiin 23.11.2019 Rajasalissa. Läsnä oli 17 
seuran jäsentä. Kokouksen keskeisimmät päätökset olivat jäsenmak-
suista päättäminen ja henkilövalinnat seuraavalle vuodelle.


Jäsenmaksut kokous päätti pitää entisellään, eli


-täysjäsen                         90 €


-kannatusjäsen                 60 €


-juniorijäsen (alle 22 v.)     30 €


-täysjäsen ( 22 – 30 v. )     60 €


-uusjäsen                          50 €


Johtokunnan erovuoroiset jäsenet, Juhani Koli, Pertti Pärssinen ja Marja 
Tulikoura eivät olleet käytettävissä uudelleen valintaa varten.


Johtokuntaan valittiin uusina jäseninä Osmo Havuaho ja Jari Pulkkinen.


Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin 
Osmo Havuaho ja sihteeriksi Jaana Hallikainen.


Haluankin tässä yhteydessä esittää lämpimät kiitokset nyt johtokunnan 
jättäneille seuran hyväksi tekemästänne työstä.


Erityiskiitoksen osoitan Marjalle, joka hoiti sihteerin tehtäviä 
ansiokkaasti kahdeksan vuoden ajan. 


Todettakoon vielä, että seuran jäsenmäärä kasvoi kuluneena vuotena 26 
uudella jäsenellä ja pelatut kierrosmäärät lisääntyivät lähes 11 %.


Lopuksi haluan kiittää kaikkia seuran toiminnassa mukana olleita 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaiki l le seuran jäsenil le, 
yhteistyökumppaneille ja henkilökunnalle -


Oikein Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 

Keijo 
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Kaakon Golf Oy:n syyskokous pidettiin myös Rajasalissa Virojoella, 23.11.2019. 
Kokouksessa päätettiin mm seuraavista asioista. 


Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Arto Hokkanen 
(kuva), joka on ollut Kaakon Golfin osakas pian 
kymmenen vuoden ajan. Arto jää eläkkeelle työstään 
valtion palveluksessa 1.6.2020. Hän on toiminut työnsä 
ohella aktiivisesti mm eri palloilulajien seuratoiminnan 
vastuutehtävissä, myös nuorisotoiminnassa. Hallituksessa 
jatkavat edelleen Jaakko Talsi (pj), Veijo Notkola (vpj) ja 
Veijo Suomela. Viime kauden hallituksen jäsenille Jukka 
Okkonen ja Osmo Päivinen, jotka eivät olleet uudelleen käytettävissä, kohdistamme 
tässä yhteydessä suuren kiitoksen osuudestaan. Hallituksen jäsenenä toimiminen 
on vastuuta kantavaa vapaaehtoistoimintaa, joka vie siihen aikaansa uhraavilta 
kauden eri vaiheissa runsaastikin energiaa.


Ei-osakkaan Kausikortin hinta pysyy 490 eurossa. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee 
osakkaille luettavaksi Kaakon Golfin nettisivuille näinä päivinä.


Muistathan Golfkulman mainion simulaattorin. Jouluherkkujen sulatteluun tuskin 
löytyy parempaa paikkaa, katso. www.golfkulma.fi.


Tässä vielä tuoretta joululukemista Golfliiton palvelimelta:

https://uutiskirje.golf.fi/a/s/28634580-8494f17451893410165061d76c7ae147/505856


Oikein hyvää Joulua ja upeaa Uutta vuotta! 

Jaakko
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