
FGMA:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
 
 
Yleistä toiminnasta 
Koronavirus vaikutti yhdistyksen toiminnan järjestämiseen merkittävästi. Yhdistys järjesti 
maaliskuussa golfmessujen yhteydessä kevätseminaarin, jonka jälkeen oli mahdollista 
järjestää vain yhdistyksen mestaruuskilpailu Nordcenterissä syyskuussa. Yhdistyksen 
jäsenistö osallistui aktiivisesti golftoimialan koronaoheistuksen laatimiseen sekä 
päivittämiseen yhteistyössä muiden toimialajärjestöjen kanssa. Yhdistys sai kuitenkin 
käynnistettyä syksyllä 2020 eMBA- tutkinnon yhteistyössä Vaasan Yliopiston kanssa. 
Yhdistys täytti 30 vuotta vuoden 2020 aikana, mutta juhlavuoden marraskuulle suunniteltu 
juhlatapahtuma jäi toteutumatta koronaviruksen toisen aallon takia. Juhla on tarkoitus 
järjestää syksyllä 2021. 
 
Jäsenistö 
FGMA:n jäsenmäärä oli vuoden lopussa 238 jäsentä. Näistä 100 olivat toimitus- ja 
toiminnanjohtajia, 50 palvelupäälliköitä, 42 kenttämestareita ja 5 kunniajäseniä, 1 
kannattajajäsen ja 40 seniorijäseniä. Uusia jäseniä hyväksyttiin 12. Kokonaisjäsenmäärä 
vuoden viimeisenä päivän oli 5 jäsentä vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna. 
 
Vuoden 2020 golfjohtajan valinta julkistetaan kevätseminaarin yhteydessä 12.3.2021. 
Kevätseminaari järjestetään webinaarina. 
 
Toimihenkilöt ja kokoukset 
Yhdistyksen syyskokous 2019 valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Pekka Palmusen 
Keimola Golfista. 
 
Kauden ensimmäisessä kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi 
Staffan Tuomolinin. 
 
Hallitus valittiin kaudeksi 2020 sääntöjen mukaisesti täysimääräisenä (Puheenjohtaja ja 10 
hallituksen jäsentä). 
 
Muut hallituksen jäsenet olivat toimitusjohtajat Nina Katajainen, Pia Lillberg, Olli-Pekka 
Nissinen, Ismo Haaponiemi, palvelupäälliköt Kirsi Helin ja Janne Hartemo sekä 
kenttämestarit Markus Suojoki ja Staffan Lundmark.  
 
Yhdistyksen toiminnanjohtajan tehtäviä on hoitanut Antti Hiltunen. Hiltunen aloitti 
tehtävässään 1.1.2018. Hiltunen toimi samalla myös SGK:n toiminnanjohtajan tehtävissä 
ja osallistuu myös SGL:n toimiston työskentelyyn. Vuoden 2021 alusta Hiltunen toimii vain 
FGMA:n toiminnanjohtajana ja SGK:n toimitusjohtajana. 
 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa. Hallitusten kokousten lisäksi hallitus 
kokoontui kesäseminaariin Aulangolle 29.6. – 1.7.2020 suunnittelemaan vuoden 2020 
toimintaa ja terävöittämään yhdistyksen strategiaa. 
  
Vuosikokoukset ja seminaarit 



Yhdistyksen kevätseminaari ja kevätkokous järjestettiin 27.2.2020 Helsingin 
Messukeskuksessa. Seminaariin osallistui yhteensä 97 henkilöä ja yhdistyksen 
kevätkokouksessa oli läsnä 43 henkilöä. 
 
Yhdistyksen syyskokous pidettiin etäyhteydellä 27.11.2020 ja kokoukseen osallistui 35 
jäsentä.  
 
Koulutus ja kansainvälinen toiminta 
 
Toimitusjohtajille perustettiin vuonna 2019 vertaismentorointiryhmä, joka kokoontui vuoden 
2020 aikana yhteensä neljä kertaa. Vertaismentorointiryhmään kuului yhteensä kahdeksan 
jäsentä. Vertaismentorointiryhmä jatkaa toimintaansa kaudella 2021 huomioiden 
koronarajoitukset. 
 
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Staffan Tuomolin osallistui CMAA:n vuosittaiseen World 
Conferenceen 8. – 12.2.2020. Konferenssi järjestettiin Texasissa. Lisäksi Tuomolin edusti 
yhdistystä CMAE:n virtuaalikonferenssissa 30.11. – 2.12.2020. 
 
Yhteistyöasiat 
FGMA osallistui G4- yhteistyöryhmän kokouksiin puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja 
toiminnanjohtajan voimin viisi kertaa vuoden 2020 aikana. G4- ryhmään kuuluvat 
golftoimialajärjestöistä FGMA:n lisäksi PGA, SGK ja SGL. 
 
Mestaruuskilpailut 
Mestaruuskilpailut järjestettiin 4.9.2020 Nordcenter Golfissa. Voittoon pelasi Suur-
Helsingin Golfin Jarkko Raski tuloksella 73 lyöntiä ja toiseksi tuli Nurmijärvi Golfin Antti 
Hiltunen tuloksella 74 lyöntiä. Jarkko voitti samalla toimitusjohtajien mestaruuden ja 
FGMA:n mestaruuden jo kolmannen kerran peräkkäin. Palvelupäälliköistä parhaan 
tuloksen teki Archipelagia Golfin Mikko Saarikumpu 82 lyöntiä vieden sarjan mestaruuden 
nimiinsä. Kenttämestarisarjan voittajaksi pelasi Golf Talman kenttämestari Esa Laaksonen 
tuloksella 89 lyöntiä. Yhteistyökumppaneista kovimman tuloksen teki Hartola Golfin Teemu 
Vaalio 38p. Kilpailuun osallistui yhteensä 39 pelaajaa yhteistyökumppanit mukaan lukien. 
 
Tiedotus 
Yhdistyksen tiedottaminen hoidettiin pääasiassa sähköpostitiedotteiden, omien nettisivujen 
sekä omien Facebook –sivujen välityksellä. Vuoden 2020 aikana lähetettiin yhteensä 23 
jäsenkirjettä ja kutsua sähköpostitse. 
 
Huomionosoitukset 
Vuoden 2020 tyttöjunioriksi valittiin Anastasia Hekkonen (Tuusulan Golfklubi) 
Anastasialle luovutetaan 600€ stipendi ja muistolautanen myöhemmin vuoden 2021 
aikana virtuaalisesti järjestettävässä Golfgaalassa.  
 
Talous 
Kuluneen vuoden tilinpäätös osoittaa 2796,87 € ylijäämää. Hallitus ehdottaa, että 
tilikauden ylijäämä kirjataan omien pääomien lisäykseksi. Edellisten tilikausien ylijäämää 
on 21859,01 €. 
 
 
 



Hallitus 9.2.2020 
 


