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OHJESÄÄNTÖ 2021 

 
 

 

 

Jokaisen ryhmän ohjesäännöissä ilmenee pelaajien valintakriteerit eri ryhmiin, 

valmennusohjelma, seuran tuki ja kulukorvaukset, omavastuu sekä ryhmän 

edustuspelaajat vuodelle 2021. 

Ohjesäännöissä on myös määritelty velvollisuudet ja tuen edellytykset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetäjä   Marika Soravuo  040 5601843 

Valmennusohjelma  Tommi Laitto  040 5380092 



Ryhmä 1 SPORT TEAM PICKALA I 

   

Valintakriteerit  

Pelaajat, jotka omaavat oheiset kriteerit: 

• Maajoukkuepelaajat 2020: miehet, naiset, pojat ja tytöt 16-21v. 

• Nordic League tai vastaava korkeampi taso 

• FAR Miehet 2020 ranking top 30 

• FAR Naiset 2020 ranking top 10 

• FJAR Pojat 2020 ranking top 30 

• FJAR Tytöt 2020 ranking top 20 

• Edustuspelaajatoimikunnan harkinnan kautta 
 

Tuen piiriin pääsevät myös pelaajat jotka kauden 2021 aikana pelaavat 
Suomen Golfiiton määrittelemissä FT & FJT -kisoissa ja nousevat 
rankingissä yllä olevien valintakriteerien määrittemälle tasolle. Pelaajalle 
korvataan kyseisen kilpailusarjan seuraavan osakilpailun kilpailumaksu.      

 
Valmennusohjelma ja edellytykset 

Talvi- ja kesäkauden  

• Omatoiminen valmennusohjelma oman valmentajan kanssa 

• Osallistuminen kilpapelaajille järjestettäviin ryhmätreeneihin 

aikataulujensa puitteissa talvi- ja kesäkaudella  

• Omatoiminen fysiikkaharjoittelu, ohjelmoidusti 

• Osallistaminen Pickalan junioritoimintaan mahdollisuuksien puitteissa 

• Osallistuminen Pickalan Mestaruuskisoihin 

 

Seuran tuki 

Alla mainittu tuki koskee Sport Team 1 amatööripelaajia. Ammattilaisten tuki 

sovitaan erikseen yhteistyösopimuksen puitteissa.  

• Ilmaiset poletit (PGC) 

• Liittovalmennettaville, Nordic League tai vastaavan korkeamman 
tason pelaajille tukea kansainvälisiin kilpailuihin ulkomailla tai 
valmennukseen, jota haettava erikseen seuralta. Max. summa 1000 € 

• Kilpailutuki yhdelle etukäteen määritellyn tourin osakilpailuihin 
o Harjoituskierros osakilpailukentällä 
o Kilpailumaksu ja poletit (kilpailu) 
o Majoituskulut (max. 50 €/vrk) sopimushotelleissa - 

majoituskulut maksetaan kun kilpailupaikka on yli 100 km 
Pickala Golfista mitattuna. 

     

Kulukorvaukset osakilpailuihin 

• Finnish tour (FT) 



• Nordic league (osakilpailut kotimaassa) 

• Finnish Junior Tour (FJT) 

• Finnish Amateur Open Erkko Trophy    

• SM-kilpailut  
 

Kulukorvaukset ainoastaan niille pelaajille, jotka ovat laatineet kirjallisesti 2021 

kilpailukalenterin, asettaneet kilpailulliset sekä harjoitukselliset tavoitteet ja 

toimittaneet nämä edustuspelaaja vastaavalle, Marika Soravuolle ennen 

kauden aloitusta (msoravuo@gmail.com).  

Omavastuu kilpailukuluista 

• Omavastuu 250 € 

 

RYHMÄN EDUSTUSPELAAJAT KAUDELLA 2021 

Tytöt / Naiset 

Jenna Mäihäniemi (A) 

Liv Lemström (Jr) 

Pojat / Miehet 

Juuso Kahlos (A)  

Roope Kakko (A)  

Kristian Kulokorpi (A)  

Otto Vanhatalo (A) 

Jesse Waaralinna (Jr)  

Jaapo Jämsä (Jr)  

Max Berner (Jr) 

Tyko Tuohimaa 

Oliver Diomin (Jr) 

Christofer Jusslin (A) 

 

 

 

 

 

 



Ryhmä 2 SPORT TEAM PICKALA II 

   

Valintakriteerit  

Pelaajat, jotka omaavat oheiset kriteerit:   

• Mid Tour Naiset Top 3 ranking 2020 

• Mid Tour Miehet Top 30 ranking 2020 

Tuen piiriin pääsevät myös pelaajat jotka kauden 2021 aikana pelaavat 

Suomen Golfiiton määrittelemissä MidTour kisoissa ja nousevat rankingissä 

yllä olevien valintakriteerien määrittelemälle tasolle. Pelaajalle korvataan 

kyseisen kilpailusarjan seuraavan osakilpailun kilpailumaksu.      

 
Valmennusohjelma ja edellytykset 

• Omatoiminen valmennusohjelma oman valmentajan kanssa, taikka 

mahdollisuus 2 tunnin ohjattuun ryhmävalmennukseen joka toinen 

viikko Tommi Laiton johdolla 

• Mahdollisuus henkilökohtaisiin treeneihin Tommi Laiton johdolla 

• Omatoiminen fysiikkaharjoittelu  

• Osallistaminen Pickalan junioritoimintaan mahdollisuuksien puitteissa  

• Osallistuminen Pickalan Mestaruuskisoihin 

 

Seuran tuki 

1. Seuran tuki Sport Team II kategoria/ranking omaaville pelaajille:  

• 50% tuki 2 tunnin ryhmävalmennukseen joka toinen viikko Tommi 

Laiton johdolla (toukokuu-elokuu, marraskuu-maaliskuu) 

• Ilmaiset poletit (PGC)  

• Kilpailutuki kyseisen tourin osakilpailuihin: 

o Harjoituskierros osakilpailukentällä 

o Kilpailumaksu ja poletit (kilpailu)  

o Majoituskulut (max. 50 €/vrk) sopimushotelleissa - 

majoituskulut maksetaan kun kilpailupaikka on yli 100 km 

Pickala Golfista mitattuna  

 

Kulukorvaukset osakilpailuihin 

• Mid Tour Naiset & Miehet 

• SM-kilpailut  
 

Valmennusohjelmassa myös mukana   

• Aktiiviset kilpapelaajat jotka pelaavat FT-, Mid- tai Seniori Touria 



• Edustuspelaaja Juniorit jotka ovat halukkaita osallistumaan 

valmennusohjelmaan 

 

Kulukorvaukset ainoastaan pelaajille, jotka sitoutuvat yhdessä laadittuun 

valmennusohjelmaan, ovat laatineet kirjallisesti 2021 kilpailukalenterin ja 

asettaneet kilpailulliset sekä harjoittelutavoitteet ja toimittaneet ryhmän 

valmentajalle ja edustuspelaaja vastaavalle Marika Soravuolle 

(msoravuo@gmail.com).  

Kulut kyseisen kriteerin/rankingin omaaville pelaajille 

• Omavastuu kilpailumaksuista €100 

• 50% valmennusohjelman kokonaiskustannuksista 

 
RYHMÄN EDUSTUSPELAAJAT KAUDELLA 2021 

Tytöt / Naiset 

• Milla Hallanoro 

• Katri Hynninen 

 

Pojat / Miehet 

• Antti Pasanen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEURAJOUKKUE SM-KILPAILUT 2021 

Valintakriteerit  

Pickalaa edustaa kulloinkin kunkin kategorian parhaat ja vahvimmat pelaajat.  

Yleinen sarja 

• Joukkue valitaan alkukauden menestyksen mukaan 

• 4-6 pelaajaa edustuspelaajatoimikunnan valinnalla 
 

MID sarja 

• Neljä pelaajaa sisäisen MID-rankingin mukaan 

• 1-2 pelaajaa edustuspelaajatoimikunnan valinnan mukaan 
 

Seniorit 

• Pickalaa edustaa kulloinkin kunkin kategorian parhaat ja vahvimmat 

pelaajat 

• Senioritoimikunta määrittelee kunkin kategorian valintakriteerit 

 

Juniorit 

• Pickalaa edustaa kulloinkin kunkin kategorian parhaat ja vahvimmat 

pelaajat 

• Junioritoimikunta määrittelee kunkin kategorian valintakriteerit 

 

Kulukorvaukset seurajoukkue SM-kisoihin 

• Harjoituskierros 

• Kilpailumaksu 

• Poletit 

• Majoituskulut (max 60 €/vrk) 

• Ei omavastuu osuutta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VELVOLLISUUDET JA TUEN EDELLYTYKSET  

• PGC:n kotiseurajäsenyys ja edustaa kilpailuissa PGC:ia 

• Osallistumisvelvollisuus SM-tason kilpailuihin (henkilökohtainen & 
joukkue) ja PGC:n mestaruuskilpailuihin 

• Urheilijamainen ja asiallinen esiintyminen PGC:n edustajana 

• Golfetiketin ja -sääntöjen noudattaminen 

• Mahdollinen omavastuuosuus on maksettu 

• Osallistuminen seuran velvoittamiin edustustehtäviin  

• Sport Teamien jäsenkriteereiden noudattaminen 
 

Kulukorvaukset maksetaan vain, jos kaikki maksut on maksettu PGC:lle. 

Mahdollisista kurinpitotoimenpiteistä päättää edustuspelaajatoimikunnan 

vetäjä ja seuran kapteeni.  

Jos laskutuslupaa ei ole ilmoitettu kilpailun järjestävään seuraan, niin 

pelaajalle maksetaan kulukorvaukset todellisten kuittien sekä ohjesääntöjen 

mukaisesti. PGC ei ole velvollinen antamaan laskutuslupaa kilpailuihin. 

Eri kiertueiden karsintakilpailujen maksut eivät kuulu tämän 

edustuspelaajaohjesäännön piiriin ellei asianomainen toimikunta 

hakemuksesta toisin päätä. 

01.01.2021 jälkeen seuran jäseneksi tuleva pelaaja ei kuulu 

automaattisesti edustuspelaajaohjesäännön piiriin. Sen jälkeen ryhmiin 

on mahdollisuus päästä mukaan hakemuksen kautta.  

 

VASTUUHENKILÖT 

Edustuspelaajatoimikunta   Valmennusohjelma 

puheenjohtaja 

Marika Soravuo    Minea Blomqvist 

040 5601843   040 550 0772 

msoravuo@gmail.com   mineablomqvist@gmail.com 

 
Espoo 01.01.2021 

 

Marika Soravuo 

Edustuspelaajatoimikunta  

Pickala Golf Club ry 

mailto:msoravuo@gmail.com
mailto:mineablomqvist@gmail.com

