
 

 

SUOMELAN GOLFKERHON KUUKAUSIKOKOUS 

 

PÖYTÄKIRJA 

  
Paikka Suomelan Sali, Camino de la Cantera 49, 29640 Fuengirola 

Aika 17.10.2022 klo 18 

 

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

Suomelan hallituksen varapuheenjohtaja Seppo Moilainen käytti puheenvuoron Suomelasta. 

Hänen pääviesti oli, että Suomela ei halua joutua verovelvolliseksi, joten toiminnan ja tapahtumien 

tuotto tulisi käyttää jäsenistön hyväksi. 

Esityslista hyväksyttiin. 

Sihteeriksi valittiin Virpi Wallenius-Jokinen. 

  

2 Kilpailukalenteri 

 * Kinkkukisa 

 * Suomela Cup 

* kisapaikat ja päivämäärät 

* säännöt 

* sponsori 

 * Águila Cup 

* säännöt 

* sponsori 

* paikallissäännöt 

• lounasjärjestelyt 

 

Käytiin läpi kilpailukalenteri. Se löytyy kerhon nettisivuilta. Sieltä löytyy myös linkki Google-

kalenteriin. 

 

Suomela Cup kisakentät: Calanova 17.11.11, El Chapparal 1.12, La Cala America 9.12, Miraflores 

4.11, Santana 25.11. 

Yksi kisa kullakin kentällä sekä syksyllä että keväällä. 

 

Águila Cup / Mummola Cup 

8 kisan kokonaisuus. Neljä kisaa syksyllä ja neljä keväällä. Kaikki kisat Cerrado de Águilassa. 

Mummola sponsoroi palkitsemalla lähemmäksi lippua kisojen voittajat lahjakortein. 

 

Cupien säännöt: 

Pistelaskussa voittaja saa 10 pistettä, toiseksi tullut 9 pistettä jne. 

Jokainen tuloskortin jättänyt saa yhden pisteen. 

Kummassakin cupissa huomioidaan pelaajan 4 parasta kisaa. 

Tasatulostilanteessa pienemmän tasoituksen omaava pelaaja menee tuloslistalla edelle. 

 

 

 

 

 



 

3 Avoimien ovien päivä Jimenezin kentällä 

Pidetään 10.11.22. Klo 10 Shotgun, 2 x 9 reikää, 36 pelaajaa. Hinta 41 € (sis. greenfee, 

osallistumismaksun 5 € ja lounaan). 

Klo 10.30-12 opastus englanniksi, vähintään 5 osallistujaa. Hinta 12 € (= lounas). 

Klo 10.30-13 opastus suomeksi (Saarentola). Vähintään 5 osallistujaa. Hinta 12 € (=lounas). 

 

4 Piparikalenteri 

 

On aikuisten joulukalenteri Radio Finlandiassa ja Alfa-TV:llä, jossa luukussa 9 Jukka Erkko ja golf 

esillä. Kuvattu Cerrado de Águilassa. Kuvauspalkkiona saatu 30 € arvoisia vouchereita Cerrado de 

Águilaan, jotka tulevat myyntiin jäsenille. 

 

5 Pelimatka 

 

Pelimatkasta ei tehty päätöstä, vaan kartoitamme lisää kiinnostusta ja tilannetta. 

 

6 Palkintojenjakopolitiikka 

 

Kaikissa kisoissa samat palkinnot tai sama palkintosumma. 

Pistebogeykisoissa kolme parasta naista ja miestä palkitaan. 

I sija 30 €, II sija 25 € ja III sija 20 €. 

Kokonaiskisapalkinnot vastaavasti 60 €, 45 € ja 30 €. 

Lähemmäksi lippua kisan palkinnot joko rahaa 10 € tai samanarvoinen lahjakortti. 

 

7 Vuoden kisakuva-kilpailu 

 

Vuoden kisakuvakilpailu julistettiin alkavaksi 18.10.2022. 

Kisaan saa pelaaja lähettää yhden kuvan per kisa. Kuva pitää lähettää Jukka Erkolle viimeistään 

kisapäivää seuraavana päivänä. Kuvakoon pitää olla vähintään 2 MB. 

Päätettiin, että osallistumalla kisaan, osallistuja antaa luvan kuvaamiseen kisan aikana. 

Lisäksi päätettiin, että kuvan ottaja luovuttaa lähettämistään kuvista tekijänoikeudet Suomela 

golfille. 

Raati valitsee kauden aikana julkaistuista kuvista 10 parasta. Jäsenet äänestävät 10 parhaasta 

kuvasta Vuoden kuvan ja kuvan ottaja saa palkinnoksi 50 € 

 

8 Kisailmoittautumiset, kisakalenterin ja nettisivujemme käyttö 

 

Kisakutsu tulee jäsenille 14 vuorokautta ennen kisaa sähköpostilla klo 9.00. 

Kisakutsu ja linkki ilmoittautumiseen näkyy kisakalenterissa samaan aikaan. 

Ilmoittautumislinkit näkyvät myös kotisivujen Ajankohtaista-osiossa. 

Ilmoittautuja varmistaa, että on syöttänyt ilmoittautumiseen sähköpostinsa oikein, muuten ei 

lähtölista löydä perille. 

HUOM: Peliseuratoiveen merkitseminen EI OLE SAMA KUIN KAVERIN ILMOITTAMINEN 

KISAAN. 

Kun olet tehnyt ilmoittautumisen, tulee näytölle teksit: Linkki ilmoittautuneiden listaan. 

Kisapaikat täytetään seuraavassa järjestyksessä: I Kilpailevat jäsenet, II Hupipelaavat jäsenet, III 

Kilpailevat Ei-jäsenet, IV Hupipelaavat ei-jäsenet. 

 

 

 

 



 

9 Osallistumismaksut ja varainhoito 

 

Kaikissa kisoissa osallistumismaksu on jäseniltä 5 € ja ei-jäseniltä 10 €. Myös hupipelaajat 

maksavat osallistumismaksun. Suositellaan osallistumismaksun maksamista Mobilepaylla ! 

Osallistumismaksut maksetaan Jukka Erkolle. Hän tilittää osallistumismaksut Virpi Wallenius-

Jokiselle, joka pitää kirjaa jaetuista palkinnoista ja käteiskassasta. 

 

10 Tasoitusten seuranta 

 

Golfkerho ei pääse syöttämään tuloksia tasoitusjärjestelmiin. Pelaajalla on vastuu tasoituksensa 

oikeellisuudesta! Tasoituksen ylläpitäminen on edellytys sille, että pelaaja voidaan palkita cupin 

kilpailuissa. 

Päätettiin, että Suomela cupin kisoissa merkitään kaikkien 5 kisan tulos Ebirdieen tai Gamebookiin 

ja sillä tasoituksella tullaan aina seuraavaan Cerrado de Águila kisaan. 

 

11 Sääntökisa 

 

Sääntökisa ei toteudu tänä syksynä. Jatkamme vanhaa käytäntöä marraskuusta 2022 alkaen, eli 

kuukausikokouksessa on Mikko Saarisen sääntönurkka. 

 

12 Muut asiat 

 

– myytiin 3 kpl Golfhäftet kortteja  a´ 15 € = 45 € 

– käytiin Seppo Moilasen kanssa läpi, miten omat jäsentiedot tarkistetaan Suomelan 

jäsenrekisteristä ja saatiin tietoa Mobile-jäsenkortin (MagMa mobiili Q & A) käyttöön 

otosta. 

– La 29.10 on Suomelan Avoimet ovet. 

Tarjous: jäsenyys loppuvuosi 2022 + vuosi 2023 = 50 € 

– Jäsenetusopimukset on nyt tehty 

– Myytiin golfpaitoja 25 € kpl 

– Cerrado de Águilassa on tulossa golfvalmennusta ja siitä on lisätietoa tulossa pian. 

– Kimppakyytejä ei aleta järjestämään 

– Ti 25.10 Jukka Erkko pitää golfareiden nettinurkan. Lisätietoa tulee sähköpostilla. 

– Kinkkukisa on joko Lauron tai Rio Real kentällä. Ratkennee pian. 

– Suoritettiin palkintojenjako 10.10.22 kisoista. 

 

Klo 19.45 puheenjohtaja päätti kokouksen. 


