
 
 
 
 
 
SUOMELAN GOLFKERHON KUUKAUSIKOKOUS   PÖYTÄKIRJA 
 
Paikka:  Suomelan sali, Camino de la Cantera 49, 29640 Fuengirola 
Aika:  16.01.2023 klo 18.00 - 19.15 
 
1. 
Kokouksen avaus  
Klo 18.00 puheenjohtaja Marjo Korhonen avasi kokouksen. 
Hän pyysi johtoryhmän jäsentä Virpi Wallenius-Jokista toimimaan sihteerinä. 
  
2. 
Kevään 2023 kisakalenteri 
Jouko Huju esitteli kisakalenterin.  
 
Takulla paras Cup 
12.01.23 Calanova  (34 pelaajaa mukana) 
26.01.23 Rio Real  (60 paikkaa, 68 €, sis. buggy) 
03.02.23 El Chaparral  (44 paikkaa, 60 €, sis. buggy) 
09.02.23 La Cala Asia  (48 paikkaa, 50 €, sis. buggy) 
17.02.23 Alhaurin, shotgun (40 paikkaa, 65 € sis. buggy, lounas, tulospalvelu) 
16.03.23 Miraflores  (44 paikkaa, 55 € ilman/60 € sis. buggy) 
 
Mummola Cup – Cerrado del Áquila 
24.01.23 (40 paikkaa) 4/8 
31.01.23 (40 paikkaa) 5/8 
07.02.23 (48 paikkaa) 6/8 
14.02.23 (48 paikkaa) 7/8 
21.02.23 (48 paikkaa) 8/8 
 
Mikko Saarinen tarjoutui järjestämään Suomelan mestaruuskilpailun maaliskuussa 2023 Lauro 
golfissa. Ajankohta sovitaan myöhemmin. 
 
3. 
Johtoryhmän tilanne 
Marjo Korhonen kertoi, että Suomela golfin johtoryhmä joutui haastavaan tilanteeseen, kun entinen 
kisavastaava jätti tehtävän yllättäen joulukuun alussa 2022.  
Johtoryhmään jäi vain 3 henkilöä ja heistä yksi oli lähdössä kuukaudeksi Suomeen.  
Joulu-tammikuun työt kasaantui kahden henkilön harteille. Tämän seurauksena esim. kisatuloksien 
julkaiseminen viivästyi.  
Kisailmoittautumisien, lähtölistojen, pisteidenlaskun ja tulosluetteloiden tekeminen teettää aika 
paljon työtä. 
 
 
Golfin johtoryhmään on nyt saatu apuvoimia. 
Golfin johtoryhmän uudet jäsenet ovat: Kari Liukkonen, Ulla Vesala ja Veli Hietarinta. 
Uudet johtoryhmäläiset esittelivät itsensä ja kertoivat hieman taustoistaan. 
 



4.  
Kisavastaavien koulutus 
Jouko Huju kertoi Suomela golfin toiminnan perustuvan vapaaehtoistoiminnalle. 
Vapaaehtoistoimijoiden määrä on kuitenkin vähentynyt. 
Kertauksena syksyltä 2022 käytiin läpi SWOT-analyysin kohdat Heikkoudet ja Uhat. 
Todettiin, ettei Suomelan golfkerhon toiminta voi olla vain 2-3 henkilön varassa. 
On päätetty, että järjestämme kisavastaavakoulutuksen heti alkuvuodesta 2023, jotta kisavastaavia 
olisi jatkossa useampia. 
 
5. 
Muut mahdolliset asiat 
Marjo Korhonen pyysi palautetta/kysymyksiä jäsenistöltä. 
Keskusteltiin tuloskortin täyttämisestä, Cerradon de Águilan dropping zoneista ja Suomelan 
lahjoituksena saamista golfpalkinnoista (pokaaleista). 
Päätettiin, että (Tiiti Saarisen aloitteesta) järjestetään Sääntöilta ma 23.01.2023 klo 18-20 Suomelan 
salissa. Suomen golfliiton tuomarit Mikko ja Tiiti Saarinen ovat näin lupautuneet opastamaan 
jäsenistöämme yleisimpien golfsääntöjen käyttöön, tuloskortin oikeaan täyttämiseen ja golfin eri 
pelimuotoihin (mm. best ball, scramble, pistebogey ym.). 
 
6. 
Edellisten kisojen palkintojen jako  
Jaettiin 03.01.23, 10.01.23 ja 12.01.23 pelattujen kisojen palkinnot ja yllätyspalkinnot 
(parturilahjakortit). 
Lopuksi arvoimme Calanovan kisassa 12.01.23 mukana olleiden kesken cava-pulloja ja Wiener 
Nougat -suklaarasioita. 
 
7. 
Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15. 


