Hallituksen kokous 16.12.2021

Toiminnanjohtajan katsauksen nostot
Toiminnanjohtaja kertoi pienistä toimenkuvatarkennuksista organisaatiossa. Selkeytämme myös
valmennuksen toimintamallia.
EGA:n vuosikokouksessa Hanna Hartikainen valittiin EGA:n Executive Commiteehen eli hallitukseen.
EGA:n toimintavuosi oli jo suhteellisen normaali, vain muutama suunniteltu kilpailutapahtuma jouduttiin
perumaan. EGA pyrkii suitsimaan kilpailujen järjestelykuluja. WHS:ään on tulossa päivitys 2024. EGA ja R&A panostavat
kestävän kehityksen edistämiseen.
Liiton syyskokous sujui suunnitelman mukaisesti ja päätökset olivat esitysten mukaisia. Toimintasuunnitelma ja budjetti vahvistettiin. Uusina
hallituksen jäseninä aloittavat 1.1.2022 Jussi Rouhento ja Janne Pelkonen. Hyväksyttiin Liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista
käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset sekä Urheilun eettisiä rikkomuksia käsittelevän
kurinpitolautakunnan säännöt.
Muut hallituksen kokouksen nostot
Talouspäällikkö kävi läpi talouskatsauksessaan päivitetyn talousennusteen vuodelle 2021. Koronatilanteen tuomien muutosten, etenkin
tapahtumien peruuntumisten vuoksi, kuluvan vuoden tulos tulee olemaan budjetoitua ylijäämäisempi.
Hallitus hyväksyi erityisgolfareiden edustuskilpailujen valintakriteerit. Valintakriteerit julkaistaan golf.fi sivuilla.
Hallitus keskusteli vuoden 2022 toimikuntarakenteista ja toimikuntien jäsenistä. Toimikuntien jäseniä kartoitetaan ja toimikuntien kokoonpanot
vahvistetaan tammikuun 2022 kokouksessa.
Toiminnanjohtaja esitteli tiedoksi vuoden 2021 toteutumat.
Hallitus päätti tulevan vuoden kokousaikataulut. Päivämäärät löytyvät tiedotteen loppuosasta.
Alueiden katsaukset
Kentät ovat siirtyneet talvilevolle. Osalla kentistä hiihdetään ja osalla odotetaan lumipeitteen saapumista.
Tärkeät päivämäärät:
Alustavat aikataulut:
Golfmessut 4.-6.3.2022
Kevään liittokokous 26.3.2022
Golflehden julkaisuaikataulu 2022:
#1–23.2.
#2–4.5.
#3–22.6.
#4–26.10.
Hallituksen kokousaikataulu vuonna 2022:
25.1., 8.3., 25.4., 17.5.20.6., 9.8., 2.9., 28.9., 18.10., 8.11., 14.12.
Koronatilanne

Viranomaiset ovat vapauttaneet yhteiskunnan eri toimintoja. Alueelliset tilanteet voivat vaihdella ja siksi viranomaisten viestintää tulee seurata
erityisesti oman alueen osalta, mikäli tilanne muuttuu.
Lähtökohtaisesti golfkentän auki pitäminen on mahdollista, ottaen huomioon kaikki viranomaisten antamat rajoitukset, määräykset ja ohjeet.
Golfaaminen on mahdollista, jos turvallisuus voidaan kulloisissakin olosuhteissa varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja
hygieniaohjeistuksen avulla.
Olemme koostaneet UKK – usein kysytyt kysymykset liittyen COVID-19 koronavirusepidemiaan. Aineistoa päivitetään ja tarkennetaan
muuttuvien ohjeistusten mukaisesti. UKK:n löydät golf.fi-sivuilta koronatiedotus-linkin takaa.
Toivomme ja odotamme golfareilta ja golfyhteisöiltä vastuullisuutta yhteisen hyvinvoinnin turvaamisessa. Suosittelemme seuraamaan ja
noudattamaan viranomaisten, terveydenhuollon sekä Suomen Olympiakomitean viestintää ja ohjeistusta.
Kannustamme ottamaan käyttöön viime vuonna hyväksi koetut käytännöt.
Tarvittaessa ohjeistuksen tulkinta-apua voi pyytää golfliitosta Juha Korhoselta p. 0400 722 876.

