
Suomen Golfjohtajat ry                                                                                                                       

Hallituksen kokouspöytäkirja 2/2020 
 

Aika: Torstaina 6.2.2020 klo 13.14 – 15.40 

Paikka: Hilton Kalastajatorppa 

 
Läsnä: Pekka Palmunen, Puheenjohtaja 

Janne Hartemo 
 Olli-Pekka Nissinen 
 Staffan Tuomolin 

Markus Suojoki 
 
Etänä: Nina Katajainen 
 Pia Lillberg 

Jyri Sarvikas 
Staffan Lundmark 

 Kirsi Helin 
Ismo Haaponiemi 
Antti Hiltunen, sihteeri 

 
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.14. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1) 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4. Jäsenhakemusten käsittely 

4.1. Jäsenhakemukset 

Stina Näntö, palvelupäällikkö, Nurmijärvi Golf 

Sami Övermark, toiminnanjohtaja/ palvelupäällikkö, Golf Pirkkala 

Taija Viklund, seurakoordinaattori, Kankaisten Golf 

Hyväksyttiin yllä olevat henkilöt yhdistyksen jäseniksi. 

5. Tilinpäätös kaudelta 2019 

Toiminnanjohtaja esittelee yhdistyksen tarkastetun (31.1.2020) tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen kaudelta 2019 (liite 2). Allekirjoitetaan tilinpäätös kaudelta 1.1. – 

31.12.2019 sähköisesti. 



Hyväksyttiin tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Päätettiin 

allekirjoittaa tilinpäätös sähköisesti Visma Sign- palvelussa. 

6. Yhdistyksen kevätkokouksen esityslista (liite 3) ja muut käsiteltävät asiat 

Toiminnanjohtaja esittää, että yhdistyksen kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, 

mutta virallisen kokouksen ulkopuolella julkaistaisiin ennen kokousta (klo 9.00 – 9.25) 

syysmatkan aika ja paikka, 30v- juhlan ja syysseminaarin aika ja paikka sekä lisäksi 

juhlavuoden kunniaksi FGMA:n uudistettu ilme. 

Hyväksyttiin toiminnanjohtajan esitys kevätkokouksen esityslistasta ja muista käytännöistä 

liittyen kokoukseen ja seminaariin. 

7. Kevätseminaarin valmistelu ja ohjelma 

Olli-Pekka Nissinen raportoi kevätseminaarin tilanteesta seuraavaa. Kevätseminaariin oli 

ilmoittautunut 38 jäsentä (5.2.2020 mennessä). Tavoite on saada 100 henkilöä. Viestintää 

lisätään ja erityisesti kenttämestareille suunnataan omaa viestintää. Open Forum- aiheista 

päätettiin tehdä kysely jäsenistölle jolla kartoitetaan aiheita toimitusjohtajille ja 

palvelupäälliköille. 

8. Hallitusten jäsenten vastuualueiden tilannekatsaus 

Kansainvälinen toiminta, Staffan Tuomolin 
- Staffan osallistuu CMAA:n World Confrenceen joka järjestetään 8. – 12.2.2020 

Grapewinessa, Teksasissa. 
- MDP taster- koulutuspäivää suunnitellaan toteutettavaksi FGMA:n syysmatkan yhteydessä 

tai erikseen Suomessa ensi syksynä. 
- CMAE:lla on oma rahasto, josta alle 30 vuotiaat henkilöt voivat hakea taloudellista tukea 

MDP- koulutuksiin. 
 

Koulutus, Ismo Haaponiemi 
- Ismo, Pekka ja Antti aloittavat Vaasan yliopiston kanssa neuvottelut koulutusmodulista 

urheilujohtamisen osalta. Selivitetään modulin räätälöitävyys ja opiskelun vaatimukset. 
Selvitetään samalla mahdollisuus suorittaa eMBA- koulutus ,joka tähtää 
maisteritutkintoon. 

- Vertaismentorointi jatkuu samalla ryhmällä ja tarkoituksena on, että mentorointia 
voitaisiin laajentaa muillekin alueille.  

- Päivän koulutuksia järjestää moni eri taho ja niitä voisi jakaa FGMA:n jäsenille kootusti 
yhteen paikkaan esim. fgma.eu- sivustolle. Selvitetään asiaa ja miten koulutusten laatu 
voitaisiin varmistaa. 

 
Matkat 
- Selvitetään mahdollisuutta järjestää MDP- Taster tapahtuma syksyn matkan aikana 

yhteistyössä Italian klubijohtajien kanssa. 
- Ensisijainen matkakohde olisi Italian Torino. 
- Päivämäärät julkaistaan kevätseminaarissa. 

http://fgma.eu/


 
Yhteistyökumppanit ja jäsenhankinta, Markus Suojoki 
- Markus tapaa ensi viikolla potentiaalisen uuden yhteistyökumppanin. 

 
Viestintä, Kirsi Helin 
- Kirsi auttaa ja tukee toiminnanjohtajaa viestinnän kehittämisessä mahdollisuuksien 

mukaan. 
- Päätettiin säilyttää palvelupäälliköiden toimikunta jatka toiminnan kehittämistä. 

 
Digitaalisuus, Pia Lillberg 
- Puolenpäivän koulutus tai webinaari hyvin tarkasti rajatusta aiheesta. 
- Aihe ei voi olla digitaalisuus kokonaisuudessaan vaan jokin tarkka, ennalta määritelty 

konkreettinen osa digitaalisuutta. 
 

Ulkoistaminen, Staffan Lundmark 
- Kentänhoidon osalta ulkoistaminen koetaan ”punaiseksi vaatteeksi”. 
- FGMA:n tarkoituksena on valistaa ja auttaa jäsenistöä ymmärtämään ulkoistamisen 

periaatteet ja onnistumiselle tärkeät asiat missä tahansa ulkoistetussa osassa toimintaa. 
- Todettiin, että FGMA:lla ei ole ulkoistamiseen kantaa eikä yhdistys aja mitään linjaa asiassa 

 
Syysseminaari ja FGMA:n 30v juhlagaala, Nina Katajainen 
- Tilaisuutta varten etsitään tilaa pääkaupunkiseudulta. 
- Tila voisi olla myös jokin golfklubi. 
- Jyri tulee mukaan työryhmään, jotta pääsee mukaan seminaarivalmistelun käytäntöön. 

 
Taloudellinen tutkimus ja jäsenkysely, Janne Hartemo 
- Taloudellisen tutkimuksen yhteyteen voisi tehdä pienseminaarin, jossa käsitellään 

raflaavasti tuloksia ja tehdään ennusteita. Osallistumisoikeus on niillä, jotka ovat täyttäneet 
tutkimuksen. 

- Päätettiin tehdä Jäsenkysely joka vuosi. Kyselyssä voi olla vaihtuva teema. Päätettiin pitää 
palaveri, johon kutsutaan Antti, Aarni, Janne ja Pekka. 
 

9. FGMA kannan muodostaminen toimialan uuden strategian nykyvaiheeseen 

Puheenjohtaja esittää, että FGMA hallitus järjestää ylimääräisen tapaamisen liittyen toimialan 

strategian valmisteluun. Tapahtumaan kutsutaan hallituksen lisäksi pienryhmissä toimineet 

yhdistyksen jäsenet ja muita hallituksen mielestä osaavia ja FGMA:n toimintaa tuntevia 

henkilöitä. Tapahtuma järjestetään 7.3 jälkeen, kun strategiaprosessin pienryhmät ovat 

palauttaneet työnsä tulokset. Tilaisuudessa muodostetaan FGMA:n hallitukset syötteet 

strategiaprosessin seuraavaa vaihetta varten. Mikäli päätetään edetä esityksen mukaisesti, niin 

päätetään kokouksessa päivä ja tapahtuman valmisteluun liittyvät yksityiskohdat. Strategian 

osalta on puheenjohtajien tasolla keskusteltu myös FGMA:n ja SGK:n hallitusten 

yhteistapaamisesta. 

Päätettiin järjestää tilausuus. Järjestäjinä toimivat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. 



10.  FGMA:n ja SGK:n Honour-lehden yhteistyön aloittaminen 2020 

Molempien yhdistysten puheenjohtajat, toiminnanjohtaja ja Honour Golf- lehden tekijä Jukka 

Rimpiläinen ovat tavanneet 5.12.2019 ja suunnitelleet yhteistyön aloittamista Honour Golf- 

lehden kanssa. Keskustellaan FGMA:n tavoitteista yhteistyön osalta ja hallituksen jäsenten 

roolista julkaisun osalta. 

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tekevät asiasta esityksen seuraavaan kokoukseen. 

11. Tapahtumia 2020 

8. – 12.2.2020, World Conference 2020, Grapewine, Texas 

27.2.2020, Kevätkokous ja - seminaari 2019, Helsingin Messukeskus 

28.2. – 1.3.2020, Golfmessut, Helsingin Messukeskus 

29.2.2020, Golfgaala, Scandic Marina Congress Center, Helsinki 

10.3.2020, Vertaismentoroinnin seuraava tapaaminen, Tuusulan Golfklubi 

23. – 26.3.2020, FGMA:n jäsenistön kevätmatka, La Manga - EI TOTEUDU 

4.9. tai 11.9.2020, Mestaruuskisat, Nordcenter 

12. – 13.11.2020, FGMA:n syyskokous, syyseminaari ja 30v. Juhla, Helsinki 

12. Muita asioita 

Päätettiin, että STERF- yhteistyöstä FGMA:ssa vastaa Staffan Lundmark. 

13. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään hallituskalenterin mukaisesti tiistaina 31.3.2020 Kalastajatorpalla 

kello 13-15. 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.40. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

 

 

Pekka Palmunen    Antti Hiltunen 

Puheenjohaja    Toiminnanjohtaja 

 

 


