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SOTAVETERAANIEN VETOOMUS
Sotaveteraanijärjestöjen pyynnöstä Suomen Golfliitto on lähettänyt kaikille
jäsenseuroilleen kirjeen, jossa suositellaan, että he seuroina tai golfosakeyhtiöiden
hallituksina harkitsisivat etuuksien myöntämistä seuraavista maksuista:
1) Jäsenmaksut ja vuotuiset pelimaksut / vastikkeet
2) Greenfeemaksut vieraskentillä joko veloituksetta taikka 50% alennuksella:
Suomen Sotaveteraaniliiton hallituksen jäsen Tauno Ahtila, joka on aktiivisesti ajanut golfaavien
sotaveteraanien asiaa, on todennut Suomen Golfliiton hallituksen 12.6.07 tekemän päätöksen
johdosta seuraavaa:
”Golfia harrastavien sotainvalidien ja sotaveteraanien sekä rintamanaisten puolesta lausun
kiitokset siitä, että Suomen Golfliitto on antanut uuden täsmennetyn suosituksen koskien etujen
myöntämistä greenfeestä ja jäsenmaksuista sekä pelikausimaksuista / vastikkeista. Vaikka monet
meistä eivät enää usein pelaakaan, niin golf on meille terveydenhoitoa niin fyysisesti kuin
henkisesti. Vetoankin nyt kaikkien golfseurojen ja golfyhtiöiden hallituksien jäseniin toivoen
Teidän pikaisesti tekevän annettavista eduista päätökset koskien niin kuluvaa vuotta kuin tuleviakin
vuosia. Rohkenen samalla esittää toivomuksen, että asianomaisen tunnuksen omaavalta henkilöltä
ei perittäisi lainkaan greenfeetä hänen tullessaan pelaamaan vieraskentälle! Myönteisestä
suhtautumisesta olemme Teille kiitolliset”
Kuluneen kesän aikana osa seuroista käsitellyt on asiaa. Suomen golflehden verkkosanomien golf.fi
päätoimittaja Timo Tarmio tiedusteli kaikilta seuroilta tilannetta syyskuussa. Saatujen vastausten
perusteella on laadittu yhteenveto, joka on julkaistu ensin golf.fi sivuilla ja nyt jäsenlehtemme
lokakuun numerossa sivulla 50. Yli kolmekymmentä klubia on jo tehnyt päätöksensä. Kuitenkin
suurempi osa klubeista on jättänyt päätöksen teon hallituksensa syksyn kokouksiin! Siksi olisikin
tärkeätä, että mahdollisimman moneen klubiin oltaisiin nyt yhteydessä muistuttaen SGL.n
suosituksesta. Samalla lienee paikallaan muistuttaa myös siitä, että hallitukset käsittelisivät
greenfeeden lisäksi myös etujen antamista vuotuisista pelimaksuista. Eräät klubit ovat jo tehneet
vuotuisten pelimaksujen osalta päätöksen olla perimättä niitä tulevina vuosina lainkaan! Kysehän ei
ole klubeille taloudellisesti suurista asioista!
Timo Tarmio tulee pitämään verkkosivuilla olevan luettelon vierasgreenfeen osalta jatkuvasti ajan
tasalla klubien ilmoitusten pereusteella. Hän tulee myös ennen ensi vuonna tiedustelemaan klubien
päätöksiä vierasgreenfeen osalta uudelleen ja tarkoituksena on julkaista ajan tasalla oleva luettelo
ennen uuden pelikauden alkua niin verkkosivuilla kuin Suomen Golflehdessäkin.

