
Mid Tour 
vuosikokous 

2020
Maanantaina 28.9.2020 18:30

Teams Meeting



Agenda

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja 
ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen työjärjestys

5. Päätösvaltaisuus

6. Toimintavuosi 2020
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8. Toimikunnan jäsenten valinta seuraavalle 
kaksivuotiskaudelle (2021-2022)
• Erovuorossa: Mika Sandell, Petri Ahokas, Mari Varjonen, 

Maire Riipi
• Kausi 2020-2021: Miika Reunama, Miikka Savela

9. Vuoden 2021 alustava kilpailukalenteri

10. Peruuntuneet tapahtumat: EM-kisat & 
maaottelu

11. Kunniajäsenet

12. Muut asiat

13. Kokouksen päättäminen



6. Toimintavuosi 2020

• Koronan vuoksi haastava vuosi, mutta kotimainen kausi saatiin 
vietyä läpi

• 7 kilpailua miehille ja 7 kilpailua naisille, joista yhteisiä:
• Hillside yhteiskilpailu pelattiin normaalimuotoisena RPSM sijaan

• LPSM Porissa

• Finaali Vierumäellä

• Joukkuekilpailut Alastarossa ja Ruukissa

• Ranking-voittoihin Tuomo Paavola KG & Milla Hallanoro PGC



Tilastoja kaudesta 2020

• Yhteensä 251 eri pelaaja otti osaa kauden kilpailuihin

• Kilpailuissa tehtiin:

• 51 eaglea

• 2 541 birdiea

• 14 221 paria

• 9 085 bogia

• 3 026 tuplabogia

• Jokunen määrä vielä vähän isompia



6. Toimintavuosi 2020 / Pelaajakysely

Mid Tourin toimikunta järjesti pelaajakyselyn kauden päätteeksi. Vastauksia tuli 106 kpl (92 miestä ja 

14 naista). Pelaajakysely lähti 251 pelaajalle, jotka ovat kauden aikaan pelanneet ainakin yhden 

osakilpailun.

Ikäjakauma oli:

29-36 29 %

37-43 37 %

44-49 26 %

50 -> 8 %



Erittäin 
hyvin

%

Hyvin
%

En osaa 
sanoa %

Huonosti
%

Hyvin 
huonosti

%

Kilpailukenttien valinnassa kaudella 2019 27 67 5 1 0

Kilpailutapahtumien järjestämisessä 50 50 0 0 0

Harjoituskierroksen ajanvaraus 33 59 6 2 0

Tuomarien toiminta 31 52 16 1 0

Kilpailuilmoittautuminen Golfboxissa 70 30 0 0 0

Kilpailumaksun suorittaminen Golfboxissa 64 35 0 1 0

Kilpailujen seuranta ja tiedotus netin kautta 53 41 5 1 0

Kilpailutiedottaminen sähköpostin kautta pelaajille 62 35 2 1 0

Mid Tour toimikunta on onnistunut työssään 57 35 7 0 0

Golfbox Live Scoringin käyttö kilpailuissa 49 38 8 4 0

Kuinka olemme onnistuneet ja kuinka asiat toimivat?



• Hyvät kentät. Lipunpaikat olivat paikka paikoin todella haastavia. Ei edes hiukan haastavia vaan 
ihan extreme

• Huippulaatuiset kentät joissa ymmärretään meidän toiveita kentän virityksessä. Enimmäkseen.

• On hienoa, kun joku kisa on maalla, vaikka pelaajia on haastavampaa sinne saada. Mm. Porin 
Golfkerho oli oiva valinta ja se avasi taas innostuksen mid-kisoihin myös jatkossa.

• Selkeä kommunikointi ja helppous, kun voi kävellä suoraan ykköstiille. Kiva fiilis, reilut 
kenttäviritykset, informaatio kulkee hyvin

• Naisten Mari & Maire ovat tehneet erinomaista työtä naisten kisojen eteen!

• Osallistuin kolmeen tapahtumaan ja kaikissa kyllä kaikki hommat toimi. Erityinen hatunnosto 
joukkue SM-kisojen kenttävirityksestä, koska lipunpaikat ja tiiden sijoittelu osui kyllä nappiin ja 
sai pelata kenttää monipuolisesti.

• Viestintä ja koko LMT:n pyöritys on viime kaudet saanut loistavan uuden vaihteen päälle, vaikka 
EAnne teki loistavaa duunia, niin nyt on fiilis vähemmän sisäänpäin lämpeävä ja viestintä ihan 
uudella tasolla, kiitos erityisesti Marin!

• Viimeisten vuosikymmenten aikana on kyllä tuomaritoiminta mennyt ison harppauksen 
eteenpäin täydellisestä diktatuurimaisesta rankaisijasta pelaajan avustajaksi. Nykyään uskaltaa 
soittaa apua mitä ei voinut joskus aiemmin tehdä.

• Ennakko ja jälkitiedottaminen, tiedotteet ja kisaraportit erinomaisia



Golfboxin maksaminen ja Live Scoringin
käyttö

• Kilpailumaksun maksaminen Golfboxissa oli loistava uudistus. Voisi jättää jatkossakin, vaikka 

korona joskus ohi meneekin.

• Ymmärrän miksi, mutta pakollisuus => kiitos ei. Haluan itse päästä golfkentälle, kilpailuun tai ei, 

karkuun puhelintani. Kun ryhmässä on kolme samanlaista henkilöä, niin kuka siinä on voittaja =) 

Ymmärrän myös miksi sitä toivotaan käytettävän.

• Gamebook olisi paljon parempi Live Scoringiin

• Jälleen aika kankea palvelu, mutta ihan toimiva

• Seuran maksamat kisat (sm) oli turhan hankalaa kuittirumbaa ilman laskutusmahdollisuutta



Reikäpelien toivotaan pelattavan mieluimmin pe-su kuin la-ma välillä (79 % / 21 %), joka on samassa 
linjassa viime vuoden kyselyn kanssa. Kysymyksessä haettiin sitä, saataisiinko kilpailu helpommin 
täyteen, jos suurin osa pelaajista pelaisi viikonlopun aikana ja finaalit maanantaina.

48 % vastaajista oli, että jatketaan samalla tavalla neljän pelaajan lohkoissa 9 reiän otteluina, joista 
lohkovoittajat ja parhaat lohkokakkoset menevät jatkoon.

39 % vastaajista oli, että pelataan reikäpelit perinteisellä mallilla 18 reikää, jossa pelataan vain yhtä 
vastustajaa vastaan ja voittaja menee jatkoon.

Kommentteja:

• Perjantai helpommin järjestettävissä vapaaksi

• Mieluisampi itselle on tuo normaali pe aloitus. MUTTA jos uskotaan, että lauantai aloituksella saadaan field
täyteen (todennäköisemmin), niin sitten sitä kannattaa kokeilla.

• Ei suurta väliä, mutta voisi tulla enemmän ilmoittautuneita, jos ei perjantaita tarvitse ottaa vapaaksi töistä.

• En usko että tähän on 'oikeaa' ratkaisua. Reikäpelimestaruus miditourilla ei ole monien mieleen. Itsekin jätän 
sen usein välistä.

• Helpompaa järjestää töistä perjantai vapaaksi kuin maanantai

• Niin pienellä osalla olisi maanantai vapaapäivä. Suurin osa kuitenkin tippuu jo viikonloppuna

Kysymys reikäpeleistä



Mid Tourin kilpailumaksut 2020

Kyselyyn vastanneista pelaajista 93 % - 85 % piti Mid Tourin jäsenmaksua, 

osakilpailumaksua sekä lyöntipeli SM-kilpailumaksua sopivana

Jäsenmaksu 40 €

Osakilpailumaksu 90 €

Lyöntipeli SM 120 €

• Ehkä perusosakilpailusta 90€ on aika paljon. Toki sisältäähän se potentiaalisesti 3 
kierrosta.

• Kilpailumaksu on nyt edullinen, mutta toisaalta jos se tuosta lähtee nousemaan, niin en 
usko osallistuvani sitten enää. Edullinen hinta on osa houkutusta pelata näitä kisoja.

• Kisamaksu on sopiva, jos se sisältää harkkarundin



Yleistä palautetta
• Tosi hyvä meininki kaiken kaikkiaan. Järjestelyt on aina kunnossa ja kentät on aina kunnossa. 

Kenttää osataan muuttaa toisinaan erilaiseksi vaihtamalla esim tiitä. Hyviä juttuja. Ei mitään risuja.

• Toivoisin että pelit pelattaisiin hyvillä toisistaan erilaisilla kentillä mieluiten PK-seudun lähellä 
(pl.ehkä SM-kisat voivat olla jossain maakunnassa)

• Joukkue Sm kisoihin enemmän jengejä mukaan. Joku liiga seurojen välille 4 ilmoitettava per kisa 
mukaan. Nyt rankingissa pärjää vain suurella osallistujamäärällä.

(Tämä laskettu auki 2020 osalta toimikunnan puolesta, eikä vaikutusta seurojen 
loppusijoituksiin --> ks. seuraava slide)

• Hyvin viety kausi läpi haasteellisista olosuhteista riippumatta. Hyvää duunia Pete & co.

• Naisten Mari & Maire äänestetään jatkoon. Meillä olisi mahdotoman hienoa jos päästään 
pelaamaan maaottelu! Naisten tiimi olisi ollut ihan ylivoimainen ruotsalaisia vastaan tänä vuonna.

• Olisi kiva saada jatkossakin joku kisa vuodesta Länsirannikolle tai lähelle sitä: Turku, Rauma, Pori, 
Tampere, Nokia, Salo yms.



Ranking pisteet vain 4 parasta/seura



Yleistä palautetta

• Naisille lisää yhteiskisoja mid miesten tai Finnish tourin naisten kanssa. Alle 20 hlö kisat ei tunnu 
kisalta.

• Keinolla millä hyvänsä meidän pitää saada lisää naispelaajia. Tänä vuonna on ollut hyviä juttuja 
meneillään, varmasti se kantaa vielä hedelmää. Etenkin joukkuekisa vaikutti olevan menestykäs 
uusien pelaajien suhteen. Heitä meidän tulee saada aktivoitua.

• Suuri kiitos siitä, että LMT:ia pidetään edelleen aktiivisesti yllä, vaikka pelaajamäärät ovat 
(seniorinaisiin karanneen joukon myötä) pienentyneet valtavasti viime kaudet!

• Kiva kiertue. Yksi kehitysidea jota olen miettinyt pitkään. 30-50v on aika iso haitari. 30 ja 48v 
fyysisesti aika eri tilanteessa. Voitaisiinko miettiä ruotsin mallia missä sm-kisoissa ainakin on sekä 
30 että 40v sarja. Samalla tavallahan on myös senioreissa. Muuten en jakaisi, mutta sm-kisojen
suhteen tätä voisi mielestäni harkita.

• Hienosti hoidettu ja hyvin viritetty ja muunneltu kenttiä eri päiville, tästä iso kiitos.

• Kauttaaltaan olen todella tyytyväinen kiertueeseen ja sen järjestelyihin. Pitäkää kisat 
viikonloppuna jatkossakin ja hinta edullisena, niin kiertue nauttii arvostustani.



Ladies Mid Tourin kysymykset
64 % naispelaajista piti yhden päivän (36 r.) kilpailun hyvänä kokoiluna sekä että kauden aikana 

pelattaisiin 1-2 vastaavanlaista. Kaikki vastanneet olivat lauantai kannalla kisapäiväksi.

• Tämä oli todella hyvä, ja toivon tälle jatkoa. Itsellä on hankalaa saada välillä kokonaista 

viikonloppua "vapaaksi" kisoja varten, sekä pitkät ajomatkat 1h suunta ei houkuttele 

osallistumaan, eikä istumaan tunteja autossa.

• Kuntotesti 36r, on hyvä tsemppi-kokeilu. Kannatetaan jatkoon; kyllä. Viikonloppu la-su pelejä 

on tarpeeksi. Tässä pelimoodissa jää sunnuntai kokonaan vapaaksi. Ja kun sitten pelataan 

maaottelua niin se on pitkä puristus. Viikonloppu niin valmentaa hyvin siihenkin koitokseen.

• Lauantai on vaan parempi kisapäivä, ehtii ottaa sit juomaa illalla ja vielä pelaan sunnuntaina 

kotona - tai mennä vaihtoehtoisesti kirkkoon. Rippijuhlia, ristiäisiä ja muita perhejuhlia 😉



7. Taloudellinen tilanne

• Koronasta huolimatta talous hyvällä tolalla
• Maaottelun peruuntuminen tuo säästöä 2020, mutta budjettia pitää lisätä 
2021 otteluun, joka oli alun perin tarkoitus olla Ruotsissa.

• EM-kisajoukkueelle suunnitellaan korvaavaa matkaa 2021

• Pieniä säästöjä palkinnoissa

• Kassassa rahaa kauden alkaessa noin 12 000€
• Kauden alussa oli suuri epävarmuus päästäänkö kisoja pelaamaan lainkaan



7. Taloudellinen tilanne

Budjetti 2020 Toteuma per 25.9.

Jäsenmaksu +11 500€ +9 760€

Kilpailumaksut +20 500€ +19 960€

EM-kisat & Maaottelu -13 500€ -8 882€*

Maajoukkuevaatteet -1 500€ -1 290€

Tuomarit & 
toimikunnan kulukorvaukset

-7 200€ -6 480€

Palkinnot -6 700€ -5 600€**

Muut (nettisivut, viestintä, …) -1 200€ -600€

YHTEENSÄ 1 900€ 6 868€

* sisältää 6000€ varauksen 2020 EM-kisojen korvaavalle matkalle 2021 sekä lisävarauksen 2021 kotimaaottelulle.
2020 EM-kisojen lentolipuista jäi saamatta takaisin 882€.
** palkintobudjetti noin 15% normaalia pienempi koronavarauksen takia



7. Kauden 2021 maksut

• Toimikunta esittää jäsenmaksun nostamista 40€ --> 45€

• Muut maksut ennallaan eli:

• Osakilpailu 90€

• RPSM 90€

• LPSM 120€

• Joukkue-SM M 360€

• Joukkue-SM N 240€

• Karsinta 50€



8. Toimikunnan jäsenten valinta

Kaudelle 2021 on alustavasti sovittu kilpailuiden järjestelyistä ja 
tuomarin tehtävien hoidosta Arto Teittisen & Timo Huvisen 
kanssa.

Tästä tulee lisää kustannuksia, mutta myös selkeyttää 
huomattavasti kilpailutapahtumia. Kustannukset pystytään osin 
kattamaan jäsenmaksun korotuksella.



8. Toimikunnan jäsenten valinta

Kausi 2020-2021: Miika Reunama (miesten mj), Miikka Savela (miesten kilpailut)

Erovuorossa:

• Petri Ahokas (pj, käytettävissä)

• Mika Sandell (ei käytettävissä, rooli lakkautetaan)

• Mari Varjonen & Maire Riipi (naisten kilpailut, käytettävissä)

Kaudelle 2021-2022 toimikuntaan valittavana pj & naisten edustus, mikäli Teittinen & 

Huvinen hoitavat kilpailujärjestelyt & tuomaroinnit.



9. Alustava kilpailukalenteri 2021
Miehet:
1: Vuosaari
2: ??
3: Kotka
4: RPSM: Keimola ??
5: LPSM: St. Laurence, Pyhä Lauri
6: Ringside
7: Finaali: ??
M Joukkue-SM: ??
M Karsinta: ??

Naiset:
1: Ruukki
2: Nurmijärvi
3: Ringside
4: RPSM: Keimola ??
5: LPSM: St. Laurence, Pyhä Lauri
6: Tali 1 pv
7: Finaali: ??
N Joukkue-SM Aulanko

3.-5.6. EM-kisat Pula Golf, Mallorca
28.-29.8. Maaottelu Linna Golf



EM-kisat & Maaottelu 2020

• EM-kisat Sveitsissä siirtyivät kesäkuulta elokuulle, mutta 
Suomen joukkueen matka jouduttiin perumaan 
matkustusrajoitusten vuoksi.
• 2020 maajoukkueelle mahdollisuus järjestää korvaava kisa 2021 

kaudella Euroopassa, olosuhteiden niin salliessa. Maajoukkueen 
kapteeni kartoittaa mahdollisia vaihtoehtoja.

• Maaottelu Suomi-Ruotsi sovittiin alkuvuodesta siirrettäväksi 
vuodella eteenpäin elokuulle 2021. Ottelu pelataan Linna 
Golfissa.



11 Kunniajäsenet



12 Muut asiat



13. Kokouksen päättäminen

Kiitos kaudesta 2020! Keväällä jatkuu!


