
FGMA:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 
 
 
Jäsenistö 
FGMA:n jäsenmäärä oli vuoden lopussa 247 jäsentä. Näistä 110 olivat toimitus- ja 
toiminnanjohtajia, 47 palvelupäälliköitä, 43 kenttämestareita ja 5 kunniajäseniä, 1 
kannattajajäsen ja 41 seniorijäseniä. Uusia jäseniä hyväksyttiin 23. 
 
Vuoden golfjohtajaksi valittiin Karelia Golf Oy:n toimitusjohtaja Mika Kupiainen, joka sai 
palkinnoksi matkan CMAE:n konferenssiin Marbellaan, Espanjaan. Seminaari järjestetään 
marraskuussa 2019. 
 
Toimihenkilöt ja kokoukset 
Yhdistyksen syyskokous 2017 valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Esa Meriläisen 
Nurmijärven Golfkeskuksesta. 
 
Kauden ensimmäisessä kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi 
Staffan Tuomolinin. 
 
Hallitus valittiin kaudeksi 2018 sääntöjen mukaisesti täysimääräisenä (Puheenjohtaja ja 10 
hallituksen jäsentä). 
 
Muut hallituksen jäsenet olivat toimitusjohtajat Mari Meriläinen, Jukka Ilva, Olli-Pekka 
Nissinen, Pekka Palmunen, Ismo Haaponiemi, palvelupäälliköt Milla Varelius ja Nora 
Westerback sekä kenttämestarit Tommi Turunen ja Pasi Voutilainen.  
 
Yhdistyksen toiminnanjohtajan tehtäviä hoitamaan valittiin vuoden 2017 lopussa Antti 
Hiltunen. Hiltunen aloitti tehtävässään 1.1.2018. Antti toimii samalla myös SGK:n 
toiminnanjohtajan tehtävissä ja osallistuu myös SGL:n toimiston työskentelyyn. 
 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 6 kertaa. Hallitusten kokousten lisäksi hallitus 
kokoontui kesäseminaariin heinäkuussa suunnittelemaan vuoden 2019 toimintaa. 
  
Vuosikokoukset ja seminaarit 
Yhdistyksen kevätseminaari järjestettiin pe 2.3.2018 Helsingin Messukeskuksessa. 
Seminaariin osallistui yhteensä 84 henkilöä ja yhdistyksen kevätkokouksessa oli läsnä 47 
henkilöä. 
 
Suomi Golfin toimialapäivät järjestettiin yhdessä SGL:n ja SGK:n kanssa 22. - 24.11.2018 
Seinäjoki Areenalla. Toimialapäiville osallistui yhteensä 150 henkilöä. Syyskokous pidettiin 
Toimialapäivien yhteydessä 22.11.2018 ja kokoukseen osallistui 19 jäsentä.  
 
Koulutus ja kansainvälinen toiminta 
Kevään 2018 aikana jäsenistölle tarjottiin Perhon Liiketalousopiston kanssa ammatillista 
täydennyskoulutusta, Golfjohtajan erikoisammattitutkintoa. Koulutus ei käynnistynyt koska 
ohjelmaan ei saatu riittävästi ilmoittautuneita. 
 
Palvelupäälliköt kokoontuivat lounastapaamisiin touko-lokakuun aikana kuusi kertaa ja 
kokouksiin osallistui 8-15 jäsentä. Lisäksi palvelupäälliköt järjestivät pikkujoulut 
marraskuussa 2018 joihin osallistui 10 jäsentä. 



 
Palvelupäälliköt järjestivät Helsingin aluekierroksen yhteydessä 16.3.2018 workshop- 
tapaamisen jonka aiheena oli uusasiakashankinta ja pelaaja polku. 
 
CMAA:n järjestämä World Conference järjestettiin maaliskuussa 2018 San Franciscossa. 
FGMA:ta konferenssissa edusti varapuheenjohtaja Staffan Tuomolin. 
 
Nordic Meeting järjestettiin tänä vuonna Oslossa 11. – 12.6.2018. Tapaamisessa FGMA:ta 
edusti toiminnanjohtaja Antti Hiltunen. 
 
Kenttämestareille järjestettiin kesäpäivä heinäkuussa, joka peruuntui vähäisen 
osanottajamäärän takia. Lisäksi kenttämestareille järjestettiin yhteistyössä Bernerin 
kanssa kentänhoidon seminaari 23. – 24.10.2018. 
 
Yhteistyöasiat 
FGMA osallistui yhteistyöforumin kokouksiin puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan voimin 
neljä kertaa vuoden 2018 aikana. Yhteistyöforum on nimetty myöhemmin G4- ryhmäksi. 
Ryhmään kuuluvat golftoimialajärjestöistä FGMA:n lisäksi PGA, SGK ja SGL. 
 
Mestaruuskilpailut 
Mestaruuskilpailut järjestettiin 6.9.2018 Nurmijärvi Golfissa. 
FGMA:n mestaruuskilpailujen voittajaksi kruunattiin Jarkko Raski tuloksella 77 lyöntiä. 
Yleisen sarjan toiseksi pelasi Hannu Ahvenjärvi tuloksella 77 häviten huonommalla 
sisääntulolla mestaruuden Raskille. Kenttämestareiden sarjan voiton vei Sami Lahti 
tuloksella 79 ollen samalla kisan kolmas. Nina Katajainen oli paras nainen 79 lyönnillä. 
Yhteistyökumppaneiden sarjan voittoon pelasi Jesse Kaan Hakolta. 
Kilpailuun osallistui yhteensä 37 pelaajaa yhteistyökumppanit mukaan lukien. 
 
Tiedotus 
Yhdistyksen tiedottaminen hoidettiin pääasiassa sähköpostitiedotteiden, omien nettisivujen 
sekä omien Facebook –sivujen välityksellä. Vuoden 2018 aikana lähetettiin yhteensä 15 
jäsenkirjettä sähköpostitse. 
 
Huomionosoitukset 
Vuoden 2018 tyttöjunioriksi valittiin Kerttu Hiltunen (Tawast Golf) 
Kertulle luovutetaan 600€ stipendi ja muistolautanen 16.3.2019 järjestettävässä 
Golfgaalassa.  
 
Talous 
Yhdistyksen taloudellinen tila on hyvä, minkä vuoksi seminaarien hinnat on pystytty 
pitämään jäsenille edullisina. Kuluneen vuoden tilinpäätös osoittaa - 616,38 € tappiota. 
Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio kirjataan omien pääomien vähennykseksi. 
Edellisten tilikausien ylijäämää on 23.200,07 €. 
 
 
 
Hallitus 27.2.2019 
 
 
 


