
 

 

 

SUOMELAN GOLFKERHON KUUKAUSIKOKOUS   PÖYTÄKIRJA 

 

Paikka Suomelan Sali, Camino de la Cantera 49, 29640 Fuengirola Aika 21.11.2022 klo 18-20 

 

1. 

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Klo 18.05 puheenjohtaja avasi kokouksen. 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

Sihteeiksi valittiin Virpi Wallenius-Jokinen. 

  

2. 

Kilpailukalenteri 

Kinkkukisa Rio Real (Marbella) 

Tämä on Suomela golfille uusi kenttä. Kokeillaan ja kerätään kokemuksia. 

  

TAKUULLA PARAS CUP (=Suomela Cup) 

Muistakaa tehdä tasoituspäivitykset, kuten viime kokouksessa sovimme. 

MUMMOLA CUP 

Kisat Cerrado del Águilassa alkaa aina klo 10.34. 

 

Muut kisat 

Mestaruuskisojen kenttä pitäisi valita. Lauro on yksi ja Calanova toinen vaihtoehto. 

 

3. 

Cerrado del Águilan paikallissäännöt 

Out- raja tulisi määritellä. Sovittiin, että verkkoaita / kiviaita on out – raja ja siitä saa vapautuksen. 

(Kokouksen jälkeen tätä sopimusta on kritisoitu Suomen golfliiton sääntöjen vastaisena). 

Jos pallo on outissa, ei siitä saa vapautusta! 

Katsokaa Saarisen kommentti Suomelan What´s up ryhmässä 

Väylä 2. Sovittiin, että drop zone on greenin oikealla puolella olevan bunkkerin takana lampea 

lähimpänä olevalla nyppylällä (1. ryhmä merkkaa paikan painamalla tuloskortin tiillä maahan). 

Suluissa oleva ei ollut päätös, mutta näin toimitaan. 

Päätettiin, että Cerradon kentällä pelataan palloilta (ei paaluilta). 

 

4. 

Kisapelaajat vs. Hupipelaajat 

Päätettiin, että kisoihin pelaamaan saa tulla kaikki, mutta suurin slope, jonka mukaan pisteet 

lasketaan on 36. 

Päätettiin, että pelaaja, joka on ilmoittautunut kisaan, mutta ei jätä tuloskorttia, saa sanktion. 

Sanktio on, että hän ei pääse pelaamaan seuraavaan kilpailuun, johon hän ilmoittautuu. 

 

5. 

Kimppakyydit 

Suomela golf ei järjestä kimppakyytejä. Saadut tarjoukset taksiyhtiöiltä oli huonoja. 

Päätettiin, että jokainen järjestää itsensä kentälle ja sieltä pois. 

Suomela golfin What´s up ryhmässä voi jokainen niin halutessaan pyytää ja tarjota kyytiä. 

 

6. 

Tasoitukset 



Kisoissa suurin slope on 36. 

TAKUULLA PARAS CUP - kisoissa jokainen päivittää tasoituksensa Game Bookiin tai eBirdieen. 

 

7. 

Kisailmoittautumiset, kisakalenterin ja nettisivujemme käyttö 

Peru ilmoittautumisesi mahdollisimman pian, kun tiedät ettet pääsekään osallistumaan kisaan! 

Kisailmoittautumisessa on erittäin tärkeää, että pelaajan sähköpostiosoite on oikein. 

Kisakutsun saa, jos tiedot jäsenrekisterissä ovat oikein (jokainen voi itse tarkistaa omat tietonsa: 

copyright-merkkiä www.suomela.infon pääsivun alalaidassa klikattua järjestelmä pyytää 

kirjautumaan sisään. Sitten kun on kirjautunut, klikataan sivun oikeassa yläkulmassa olevaa oman 

nimen ja ihmishahmon muodostelmaa ja mennään kohtaan ” Omat tiedot” ja katsotaan, että tiedot 

ovat oikein. Kannattaa myös varmistaa, että sivulla alimpana olevassa 

kohdassa ”Suoramarkkinointikielto” on antanut Suomelalle luvan lähettää jäsenkirjeitä ja 

tiedotteita). 

Lähtölista tulee kaikille ilmoittautuneille, jos ei ole perunut osallistumistaan ja riippumatta siitä 

onko mahtunut kisaan mukaan vai ei. 

Päätettiin, että ilmoittautumiseen lisätään kohta, johon merkitään tasoitus. 

Kisoihin voi ilmoittautua kisakutsussa olevasta linkistä, mutta myös golfkalenterissa kisapäivän 

kohdalla olevasta linkistä ja golfin Ajankohtaista-osiossa olevasta osallistumislinkit-kohdasta. 

 

8. 

Osallistumismaksut ja varainhoito 

Olemme saaneet kisoihin lisälähtöjä ja osallistumismaksuja on siten kertynyt lisää. 

Rahaa on hyvin eli talous on kunnossa. 

 

9. 

Tiedotuksia ja muistutuksia 

# Vuoden kuva -kisa 

Kuvia on lähetetty kivasti. Kiitos niistä. Lisää saa lähettää. 

 

# Taloustilanne 

On ihan hyvä. 

 

# Pikkujoulut 

Suomelan golfareiden pikkujoulut on ma 12.12.22. Pikkujoulut on tarkoitettu Suomelan 

golffareiden toimintaan ja tapahtumiin aktiivisesti osallistuneille. Pikkujouluihin myydään 15 € 

illalliskortteja. Johtoryhmä päättääpikkujoulujen hintaan tehtävän sponsoroinnin. 

 

# Kisavastaavan kirje joulupukille 

Peru ilmoittautumisesi ajoissa, jos et pääsekään kisoihin. 

Maksa osallistumismaksu mieluiten mobile paylla. 

Tule ajoissa kisapaikalle. 

Pelaa ready golffia. 

Täytä tuloskorttisi selvästi ja huolellisesti. Tasoitus ja slope! 

 

Kisassa, nosta pallo taskuun, kun pistebogey kisassa et saisi enää pisteitä. 

Suomelan kisoihin osallistuvilla tulee olla suoritettuna green card. 

 

 

 

10. 

Muut asiat 



#   Tiedusteltiin halukkuutta osallistua Eero Raution opetukseen Aquilassa. 

#   Mikko Saarinen kertoo sääntöuudistuksesta seuraavassa kokouksessamme. 

#   Suoritettiin palkintojen jako 

#   Seppo Moilanen kertoi Asahista 

 

Klo 20.10 puheenjohtaja päätti kokouksen. 


