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KYMMENEN VUOTTA FGMA:N KANSSA 
 
Esipuhe 
 
Kymmenen vuotta on yhdistykselle eräänlainen vedenjakaja. Kun purjeet pullistaen ohitetaan tämä 
reimari, on oletettavaa, että yhdistyksellä on tulevaisuutta. Perinteitä ja yhteisiä muistoja alkaa myös 
kerääntyä. FGMA:n tapauksessa perustajapolvi on vielä niin nuori, että asiat muistetaan. Jotta kehityksen 
kulku olisi muillekin saatavilla, päätti yhdistyksen hallitus, että 10-vuotisjuhlan yhteydessä julkaistaan 
lyhyt kertomus tähän astisista tapahtumista. Alusta mukana olleena sain kunniatehtävän kerätä aineisto 
historiikiksi. 
Lähdeaineistona olen käyttänyt FGMA:n arkistoa sekä omia papereita. Tiedän, että paljon tärkeää on 
jäänyt kirjaamatta ja pyydän siltä osin asianomaisilta anteeksi jo etukäteen. Täydellinen historiikki 
kaikkine humoristisine yksityiskohtineen olisi todella hauskaa luettavaa, mutta edellyttäisi enemmän 
resursseja kuin mitä nyt on ollut tarjolla. Kiitoksia Ari Kärjelle, Chali ja Terttu Möllerille sekä Arja 
Hansonille arvokkaista kommenteista, lisäyksistä ja oikoluvusta. Taloudellisen tutkimuksen tulokset ovat 
Ari Kärjen toimittamia. 
 
Kirkkonummella 30.10.2000 
 
Peter Mattson 
 
TIO ÅR MED FGMA 
 
Resumé 
 
Tio år är någonting av en vattendelare för en förening. Den som stävar förbi märket med fullt drag i 
seglen har troligen framtiden framför sig. FGMA grundades i november 1990 för att tillgodose 
golfdirektörernas behov av ett gemensamt forum, skolning, upplysning och information, samarbete med 
andra organisationer i branschen samt tävlingar och andra begivenheter. Mycket har hänt un(Jer de första 
tio åren. 1 dag kan man säga att en målsättning har uppfyllts genom att FGMAs medlemsantal uppgår till 
85, varav 77 aktiva, då antalet banor ligger kring 95. 1 fortsättningen gäller målsättningen att såväl gamla 
som nya golfsamfund leds professionellt och med vördnad för sporten.  
Golf är vår gemensamma angelägenhet. 
 
TEN YEARS WITH THE FGMA 
 
Summary 
 
Ten years is a qualifying period for an association. When you pass that landmark with flying colours, the 
odds are that the future is well in hand. The FGMA was founded in November 1990 to provide golf 
course managers with a common forum, with education and information, with cooperation with other 
organizations in the industry and with tournaments and other happenings. A lot has taken place in these 
ten first years. Today, one of the original goals has been achieved-the membership is 85 out of which 77 
professionally active in relation to the 95 golf courses in operation. In future, the main aim is that both old 
establishments and new ones are managed professionally and with reverence towards the Game. 
Golf is our common cause. 



FGMA 1990–2000 
 
80-luvun loppupuoliskolla koettiin ennen näkemätön kehitys Suomen golfissa. Pienestä purosta kasvoi 
vuolas virta niin, että vuosikymmenen lopussa oli uusia kenttiä käytössä jo n. 40 vanhojen n. 20 kenttien 
lisäksi. Valtaosa näistä kentistä oli taloudellisista syistä perustettu yhtiömuotoisina. Yhtiöiden rinnalla 
toimi yleensä golftoimintaa harjoittava golf seura. 
 
Suomen golfia johti golfseurojen muodostama Suomen Golfliitto, perustettu v. 1957. Kiinnostus golfia 
kohtaan kasvoi 80-luvulla räjähdysmäisesti Ruotsin esimerkkiä noudattaen. Uusia kenttiä suunniteltiin ja 
alettiin rakentaa kovaan tahtiin. Valitettavasti oli hankkeita, joita ei oltu harkittu loppuun asti, ja näille 
kävi sitten ikävästi ja moni joutui pankkien huostaan, kuten muistamme. Nyt elettäessä vuotta 2000 
nuokin kentät ovat jo voimissaan ja täyttymässä. 
 
Golfkentän rakentaminen ja golfyhteisön synnyttäminen ei tapahdu itsestään. Syntyneessä tilanteessa 
sopivista vetäjistä oli kova pula. Paljon virheitä pääsi tapahtumaan tietotaidon puutteen johdosta. 
Golfliitolla ei myöskään ollut valmiutta tilanteen hoitamiseen. Nousu oli jotakin aivan muuta kuin 
edeltävien vuosikymmenten maltillinen kehitys. 
Tekijöiden harvalukuisuus ja kokemattomuus golf arkkitehtien, kentänrakentajien, klubijohtajien sekä 
golfammattilaisten keskuudessa aiheutti monelle yritykselle vaikeuksia ja ylimääräisiä 
rakennuskustannuksia. Kesti kymmenen vuotta ennen kuin tilanne saatiin päällisin puolin hallintaan. 
Henkilöitä palkattiin golfyhtiöihin hoitamaan kentän rakentamista ja klubin perustamista. Tilanne oli 
kaikille aivan uusi. Heidän taustansa olivat hyvin erilaiset, mutta tehtävät melko samanlaiset - valtava 
asioiden ruuhka. 
 
80-luvun lopulla moni golfjohtaja oli ehtinyt todeta, että apu olisi tarpeen ongelmien selvittämi-seksi, 
mutta ettei avun antajaa helposti löytynyt. Yhteisissä, yleensä vain kentänhoitoon liittyvis-sä 
golftapahtumissa asiasta keskusteltiin kollegoitten kesken ja ajatus yhteisestä foorumista heräsi. 
 
Nämä keskustelut johtivat siihen, että syksyllä 1989 tehtiin n. 20 golfjohtajan voimin risteily Tukholmaan 
tarkoituksena selvittää, olisiko tarvetta perustaa oma yhdistys. Jostain syystä todettiin silloin, ettei tarvetta 
sellaiselle yhteisölle ollut. Kuitenkin huomattiin pian normaalissa kanssakäymisessä kollegojen kesken, 
että vuosien varrella kertynyttä tietoa ja taitoa pitäisi saada kaikkien ulottuville j a tulevien kenttien 
hyödyksi. 
 
1990 
 
Loppukesästä 1990 Ari Kärki TarinaGolfista lähetti kaikille Suomen golfkentille kyselylomakkeen. Siinä 
kysyttiin kuluneen kauden aikana golfyhteisöissä toteutuneita määrällisiä ja taloudellisia lukuja. Samalla 
hän kysyi olivatko kollegat halukkaita perustamaan yhteisen yhdistyksen. Kyselyyn vastasi 31 kenttää ja 
näin syntyi ensimmäinen Suomen golfkenttien taloudellinen tutkimus. Kaikki vastanneet katsoivat myös 
tärkeäksi perustaa toimivalle golfjohdolle oma yhteenliittymä. 
 
Suomen golfkenttien toimitus- ja toiminnanjohtajien yhdistyksen (FGMA) perustavassa kokou-ksessa 
SVUL:n tiloissa Helsingissä 23.11.1990 oli läsnä 24 kollegaa. Perustamisasiakirjan alle-kirjoittivat Ari 
Kärki, Eero Järvinen, Christer Herlin, Jyrki Kovasiipi, Peter Mattson ja Esa Kauppila. 
Perustajista golfkenttiä johtavat edelleen Sakari Honkasalo (Rauma), Kari Jaarva (Sarfvik), Kari 
Kiviharju (EGS), Ari Kärki (Tarina), Peter Mattson (Kurk), Charles Möller (St. Laurence), Paavo 
Oravainen (Oulu), Martti Raunio (Hyvinkää), sekä Jussi Vahala EGS:n vastuullisena kenttämestarina. 
 



Yhdistyksen tehtävät olivat alusta pitäen selvät: Toimia golfin ammattijohtajien yhteisenä foorumina, 
harjoittaa koulutus-, valistus- ja tiedotustoimintaa, harjoittaa yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa 
sekä järjestää kilpailuja ja muita tapahtumia. 
 
Yhdistyksen puheenjohtajana on alusta lähtien toiminut Ari Kärki. Ensimmäiseen hallitukseen 
kuuluivat puheenjohtajan lisäksi Peter Mattson vpj., Eero Järvinen siht., Christer Herlin, Esa Kauppila, 
Jyrki Kovasiipi ja Charles Möller. Toimintasuunnitelmaan kuului toiminnan ja yhteistyön aloittaminen 
Golfliiton, PGA:n ja FGA:n kanssa sekä Finnish Golf Consulting Oy:n (FGC) osakkuuden hankkiminen. 
Ohjelmaan kuului lisäksi muun golfyhteisön henkilökunnan työsuhdeasioiden koordinoiminen yhdessä 
Maaseudun Työnantajaliiton (MTL) kanssa, omat logotuotteet sekä mahdolliset kenttien väliset 
yhteishankinnat. 
 
1991  
 
Toiminta alkoi vilkkaasti ja heti tammikuussa 1991 hallitus neuvotteli Vierumäellä Suomen 
Urheiluopiston edustajien Tapani Frantsin, Seppo Hokkasen ja Pekka Vasalan kanssa. Tarkoitus oli 
suunnitella täydennyskoulutusta golfjohdolle ja tuloksena oli seuraavana vuonna järjestetty neliosainen 
seminaari. 
 
Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin Silja Serenadilla. Tukholman risteilyn aikana käytiin läpi, omien 
ajankohtaisten asioiden lisäksi, työsuhdeasioita MTL:n asiamies Maiju Kettusen johdolla, tutustuttiin 
Ullnan kenttään oppaana Timo Haapanen ja kuultiin Sven Streneldin ja Amelie Engströmin esittely 
GAF:sta - Golfadministratörenas Förening. Matkaan osallistui 19 jäsentä. 
 
Golfyhteisöjen kiireisen pelikauden aikana ei järjestöasioille jäänyt paljon aikaa, ja sama ilmiö kuuluu 
edelleenkin golfjohtajan arkeen. Kesällä 1991 hallitus kuitenkin kokoontui kahdesti heinäkuussa. 
Ajankohtaisia aiheita olivat mm. mielipidemittaus, kenttähenkilökunnan tehtäväkuvaukset, Vierumäen 
koulutusprojekti sekä taloudellisen tutkimuksen kaava. Logoksi valittiin Matti Lylyn ehdotus, joka 
vieläkin on käytössä. 
 
Ensimmäiset mestaruuskilpailut pidettiin Nordcenterissä 19.9 ja voittajaksi selviytyi Jussi Vahala. 
Syksyllä hallitus kokoontui Kurkiin ja Yyteriin pohtimaan golfyhteisöjen muulle henkilökunnalle sopivaa 
työehtosopimusta sekä valtakunnallista kenttäkonsulttiasiaa Timo Haapasen aloitteesta. 
 
Päätettiin myös pitää syyskokous TVK-opistolla Kirkkonummella. Siihen osallistui 29 kollegaa - yli 60 % 
silloisesta jäsenmäärästä. Seminaarin aiheina olivat taloudellinen tutkimus, koulutus ja työ ehto kysymys 
sekä suuren suosion saavuttanut Open Forum. Edesmenneen Esa Kauppilan tilalle syyskokous valitsi 
hallitukseen Kari Jaarvan. 
 
Suhteet Golfliittoon alkoivat muodostaa ongelman. Liiton taloudellinen tiedotus ei ollut järin 
informatiivista. Muun muassa Golflehden ja FGC:n talous olivat herättäneet kysymyksiä. FGC:n 
osakkuus olisi edellyttänyt yhtiön taloudellisen tilan läpikäyntiä. 
 
Liiton sääntömuutoksen myötä perustettiin valtuusto, joka kokoontui ensimmäisen kerran v.1991 Sampsa 
Ahokkaan johdolla. Valtuutetuista seitsemän olivat FGMA:n jäseniä. Ahokas ilmoitti 
avauspuheenvuorossaan, ettei valtuutettujen tarvinnut murehtia liiton asioista - hallitus kyllä hoitaisi ne 
kuten ennenkin. Golfjohdon ammattilaisille sanoma ei maistunut hyvälle, ja sukset menivät heti alussa 
ristiin. On mahdollista, että liiton puolella FGMA:ta aivan väärin koettiin kilpailijana. Tilannetta pahensi 
valtuutettu P.Mattsonin kysely, jolla yritettiin peilata FGMA:n jäsenten käsitystä Golfliiton resurssien 
allokoinnista. Kysely koettiin FGMA:n hyökkäyksenä liittoa vastaan, ja se jäi kauan kaivelemaan välejä, 
vaikka tarkoitus oli ollut hyvin rakentava. 
 



Ensimmäinen toimintakausi 1990–91 oli taloudellinen menestys uudelle yhdistykselle –  
ylijäämää syntyi 16 000 mk 60 000 markan vaihdosta. 
 
1992 
 
Vuoden suuri tapahtuma oli Golfjohtajan tutkinnoksi kaavailtu neliosainen koulutus Vieru-mäellä. Tapani 
Frantsin johdolla kehitetty seminaarisarja räätälöitiin golfjohdon tarpeiden mukaan ja siihen osallistui 
lopulta 14 kollegaa eri puolelta Suomea. Osanotto-odotukset olivat suuret, mutta talouden alamäki alkoi 
tähän aikaan vaikuttaa hyvin konkreettisesti myös golf-alalla. Ensimmäisen jakson 7.-9.1. aiheita olivat 
mm. golfmarkkinoiden kehitysnäkymät, strategia menestystekijät, analyysit ja tavoitteet, sekä rahoituksen 
ongelmat. Tahti oli kova: Aamupala 7.30 – luentoja ja harjoituksia pitkin päivää - sauna ja iltapala 21.00. 
Osallistuminen saunailtoihin työn- täytteisen päivän jälkeen kuului asiaan - kukaan ei halunnut missata 
yhtäkään storya. 
 
Toinen jakso 3.-5.2 käsitteli markkinointia. Aiheita olivat mm. markkinatutkimus, asiakaslähtöisyys, 
mielikuvan luominen, viestintä. Kolmas jakso 9.-11.3 käsitteli liiketoimintaa ja kannattavuutta. 
Taloudellisen tilanteen arviointi, tunnusluvut, rahoitussuunnittelu ja strategia kuuluivat jakson aiheisiin. 
Viimeinen jakso 6.-8.4 käsitteli johtamista. Organisaatio, työsopimukset, tietotekniikka ja henkilöstön 
johtaminen olivat pääaiheita. Osanottajat olivat koulutukseen hyvin tyytyväisiä ja hintalaatusuhde oli 
erittäin edullinen. Virallista tutkintoa ei sentään aikaansaatu. Puolet osanottajista on edelleen aktiivisia 
alalla. 
 
FGMA Cup pelattiin syyskuun alussa Kontiolahdessa. Iskulause "Golf on yhteinen asiamme" syntyi 
tulevaa esitettä suunniteltaessa. Syyskokous pidettiin Hämeenlinnan Vaakunassa. Pääaiheena olivat golfin 
tunnusluvut ja suunnittelussa oli mukana Kehitysaluerahasto. Vuoden 1993 hallitukseen valittiin Simo 
Nevasalo, Paavo Oravainen, Asko Rantanen ja Pekka Vasala. Ari Kärki jatkoi puheenjohtajana ja 
vanhoina jäseninä Jaarva, Kovasiipi, Mattson varapuheenjohtajana ja Möller sihteerinä ja 
taloudenhoitajana. 
 
1993 
 
Vuoden kevätkokous päätettiin järjestää Rovaniemellä Arctic Golf nimikkeellä. Tapahtuma oli 
kolmipäiväinen ja ohjelmaan mahtui paljon asiaa. Golfin strategiaa oli hallituksen piirissä pohdittu 
talven aikana. Seminaarissa käsiteltiin Ilpo Vähälän tekemää koostetta ja muodostettiin alueellisia ryhmiä 
strategioiden kehittämiseksi. Osallistujia oli 34 - 62 % jäsenmaksunsa maksaneista. 
 
Lähestyvästä arvonlisäverosta muodostui melkein jokapäiväinen puheenaihe. SVUL:issa asetettiin 
työryhmä valmistelemaan urheilun kantaa. Kävi heti alussa ilmi, että pääomavaltaisen ja omarahoitteisen 
golfalan tilanne poikkesi merkittävästi yleislinjasta. ALV:sta puhuttiin mestaruuskisojen yhteydessä 
Yyterissä ja syysseminaarissa Silja Euroopalla, johon luennoitsijaksi kutsuttiin Suomen ALV-guru 
Mirjam Pipatti. Muita uutuuksia oli FGMA News-julkaisun lähtölaukaus sekä FGMA:n stipendirahaston 
muodostaminen. News-julkaisun toimittamisen vv. 1994–95 hoiti ansiokkaasti Chali Möller. Stipendi 
annetaan vuosittain lupaavimmalle l5-vuotiaalle tyttöpelaajalle. Risteilyn aikana tehtiin bussiretki Upsala 
GK:iin, jossa kuultiin ensimmäiset kokemukset Slope-järjestelmän arjesta. 
 
Vuoden 1994 hallitukseen valittiin Peter Buddas, Leena Suomalainen ja Arto Teittinen Jaarvan, 
Oravaisen ja Vasalan tilalle. 
 
 
 
 



1994 
 
Kevätkokous nimeltään Golfjyvä-seminaari keräsi Jyväskylään 28 jäsentä. Aiheita tällä kerralla olivat 
GolfTES = työtuntijärjestelmän käyttö, yhteinen tilikartta (joka ei onnistunut käytännössä), strategiaa, 
Slopea ja ALVia. Vuoden golfturnaus käytiin Tarinassa ja Paavo Oravainen näytti muille, missä kaappi 
seisoo. Syyskokous pidettiin Vantaan Pilotti-hotellissa ennen ensimmäistä yhdistyksen järjestämää 
golfmatkaa. Uuteen hallitukseen valittiin Kalevi Tuukkanen Simo Nevasalon tilalle ja Marja-Leena 
Mursula Leena Suomalaisen tilalle. 
 
Avausmatka suuntautui Tunisian Hammametiin paikallisten viranomaisten arvokkaalla 
myötävaikutuksella. Mukana matkalla oli 31 jäsentä ja avecia. Matka oli suuri menestys. Päivittäiseen 
ohjelmaan kuului kierros tai pari golfia Citruksen ja Yasminen kentillä sekä vieraanvarainen 
hotelliesittely ennen dinneriä. Matkan päätteeksi matkailuministeriö tarjosi mahtavan jäähyväisillallisen, 
jossa rohkeimmat saivat esittää vatsatanssikuvioitaan pätevän ohjaajan johdolla. Taloudellisesti tämän 
kuten edellisenkin vuoden tulos oli 6 tmk tappiollinen ja reservit olivat loppumassa. 
 
1995  
 
Vuoden alussa järjestettiin Vierumäellä toinen golfjohdon seminaarisarja. Pääpaino oli golfyhteisön 
strategiassa. Kaksiosaiseen seminaarin suunnitteli jälleen Tapani Frantsi. 
Kevätkokous pidettiin 6.4.1995 Meri- Teijossa 29 jäsenen läsnä ollessa. Pääesiintyjänä oli Örestadin (ex-
Talin) intendentti Timo Haapanen, joka valotti Ruotsin oloja erittäin mielenkiintoisella esitelmällään. Hän 
antoi myös pitkän kokemuksensa nojalla hyviä neuvoja henkilöstön johtamisesta. Suunniteltu avauskisa 
hukkui räntäsateeseen. 
 
Vuoden erikoisuuksiin kuului Golfin edistämis- ja jäsenhankintakampanja. Golfliitto ja ryhmä 
golfosakkeita omistavia yrityksiä panostivat kaksivuotiseen mediakampanjaan, jonka tavoitteena oli 
markkinoida vapaat pelioikeudet uusille pelaajille. FGMA piti hanketta hyvänä ja jäsenet toteuttivat sitä 
esim. materiaalia jakamalla. 
Uutta oli myös golfpalvelujen arviointi- ja kehittämistutkimus. Intellidatan kanssa kehitetty ATK-
ohjelmaa sovellettiin 7 kentällä v. 1995 ja tulokset julkaistiin keväällä 1996. Vaikka tulokset olivat hyvin 
mielenkiintoiset golfjohtajan kannalta, tutkimus ei oikein lyönyt läpi ja käyttö jäi varsin vähäiseksi. 
 
FGMA Masters-kisa järjestettiin Kurkissa 12.9.95. Eero Rauhala otti yhden lyönnin erolla voiton Jari 
Koivusalosta tuloksellaan 77. Mukana oli 33 jäsentä. Vuoden matka suuntautui jälleen Hammametiin ja 
mukana oli tällä kertaa myös muita kuin FGMA:n jäseniä. Hotellin valinta ehkä ei osunut nappiin, koska 
vatsatauti iski liian moneen matkalaiseen. Muuten matka onnistui hyvin. Syysristeily tehtiin Siljalla 
Tukholmaan 11.–13.12. Uutena aiheena risteilyn 5-vuotisseminaarilla oli EMAS - ympäristöohjelma. 
Syyskokouksessa valittiin hallitukseen Kärki pj, Buddas, Hietala, Kovasiipi, Lundberg, Mattson, Möller, 
Nevasalo ja Pakkanen. Jäsenluku oli vuodenvaihteessa 73. 
 
1996  
 
FGMA:n ja Golfliiton välisten suhteiden parantaminen katsottiin hyvin tärkeäksi. FGMA:n kevätkokous 
päätettiin pitää samaan aikaan golfliiton liittokokouksen kanssa Unitas-opistolla 23.–24.4. FGMA:n 
oikeat tavoitteet selvitettiin liittokokouksen osanottajille. Oman seminaarin aihe oli ympäristöpolitiikka, 
malliksi Jonna Eriksson esitteli Nordgolfin tuoretta ympäristöohjelmaa. Tiedottamisessa päätettiin luopua 
Newsin tekemisestä ja Jyrki Kovasiipi sai kunniatehtäväkseen toimittaa FGMA:n palstaa Golflehdessä. 
 



Kentänhoitajien yhdistys FGA oli opetusministeriön kanssa neuvotellut ammattitutkinnon 
virallistamiseksi golf alalla. FGMA lähti ponnekkaasti tukemaan yritystä. Yhteiset ponnistukset johtivat 
golfkentänhoitajan tutkinnon hyväksymiseen v. 1999. 
 
Vierumäenjohdolla käynnistettiin syksyllä 1996 kansainvälinen golf-alaa koskeva koulutusprojekti. 
Osapuolia olivat Vierumäki ja FGMA Suomesta, GAF ja SGF Ruotsista sekä Elmwood College 
Skotlannista. Tarkoitus oli EU:n Leonardo-rahoituksen turvin rakentaa alan koulutus aivan uuteen 
uskoon. Mattson kävi GAF:in järjestämän hallintokurssin tutustuakseen' koulutuksen tasoon ja 
menetelmiin. Erisuuntaiset intressit kuitenkin hajottivat ryhmän, ja Suomen hakemus lopulta hylättiin 
henkilöstöryhmän pienuuden johdosta. GAF:in mallinen koulutusjärjestelmä esiteltiin FGMA:n jäsenille 
OpenForumissa Peurungalla 1997, mutta kiinnostus oli laimea. Näin ollen jatkettiin ad hoc- 
kurssienjärjestämistä. 
28.–30.10.96 pidettiin Vierumäellä ns. Kärkikaksikko-valmennus, johon osallistui kuuden kentän tj. + 
kenttämestari. Kurssi korosti jälleen tiimityöskentelyn tärkeyttä ja mukaan olisi toivonut enemmänkin 
kärkikaksikoita. 
Vuoden mestaruudesta pelattiin Talmassa 4.9. Kilpailijoita oli 24 ja mestariksi selviytyi jälleen Eero 
Rauhala. 
 
Vuoden matkan kohteena oli Costa del SoI. Mm. kentät Mijas, Guadalhorce ja Torrequebrada pelattiin. 
Mijas-kenttien TJ Alex Wilkinson piti mielenkiintoisen esitelmän kentän johtamisesta tuloksekkaasti. 
Hän ei vastustanut ajatusta tulla Suomeen keväällä 1997 esitelmöimään FGMA:n kevätkokouksessa. 
Syyskokous1996 pidettiin tällä kertaa Viking Cinderellalla 12.–13.12. Ohjelman otsikoita olivat mm. 
Golfliitonjäsenhankintakampanjan tulokset, kuntogolf, GK96 (l.kerta) ja Slope. Osallistujia oli 24. 
Vuoden 1997 hallitukseen valittiin Raimo Jussilainen ja Liisa Kuparinen Kovasiiven ja Pakkasen tilalle. 
Jäseniä oli vuoden lopussa 76. 
 
1997  
 
Kevätkausi alkoi kaksipäiväisellä Open Forumilla Peurungalla 7.-8.3. Hyvin suositun tapahtuman aiheet 
olivat laidasta laitaan, mutta kun pöytäkirjaa ei pidetty, jäivät tulokset kunkin osanottajan muistin varaan. 
Selviä kannanottoja tehtiin mm. kenttä- ja ympäristökonsultin palkkaamisen puolesta golfliittoon. 
FGMA:n kirjelmä ilmestyi seuraavassa Golflehdessä. Niin ikään pohdittiin EMAS-lähtöisen 
ympäristöohjelman sisältöä ja toteutusta. Kari Jaarvan esitelmä burn out-ilmiöstä teki kuulijoihin syvän 
vaikutuksen. 
Kevätkokous järjestettiin golfmessujen aikaan Marina Congress Centerissä 12.4. Päivän tähtenä oli 
Mijas-kenttien TJ Alex Wilkinson. 
Hänen teemansa olivat toisaalta pelinopeus, toisaalta toiminnan kannattavuus. Hänen sanansa jättivät 
varmasti kuulijoille paljon miettimisen aihetta. Kaikkien yllätykseksi Alex lanseerasi The Magic ofMijas-
kilpailun. FGMAkenttien kesken pelattavan parikilpailun palkinnoksi hän tarjosi viikon golfloman 
Mijas:issa matkoineen ja majoituksineen. Kisa päätettiin pelata reikäpelisarjana ja osallistujia kertyi 16 
paria. Voittajiksi selviytyivät Loimijoen Arja ja Juha Varhi. Valitettavasti Alex vakavasti sairastui 
syksyllä ja yhteistoiminta tyrehtyi siihen. 
 
Ympäristöasioihin liittyvä kiinnostus oli levinnyt golfmaailman näyttämölle, niin Suomessa kuin 
ulkomailla. Keväällä 1997 oli ympäristöohjelma tehty n. kymmenellä kentällä ja ensimmäiset maisema- 
ja luontoselvitykset olivat valmistuneet. FGMA:n kokouksissa korostettiin ohjelmien tärkeyttä sekä 
kentän omalta kannalta että väärien arvostelujen torjunnassa. Golfliiton teettämiä kaavoja hyväksi 
käyttäen suurin osa kentistä on tänään tuottanut oman ohjelmansa. Ympäristötietouden taso lienee 
Suomen golfissa Euroopan huipulla. 
 



Golfmestaruudesta v. 1997 kisailtiin Katinkullassa. Golfmatkan kohteena oli Costa del Golf. Matkan 
aikana kierrettiin Andalucian eri Parador-hotelleissa. Golfin ohella matkaan liittyi paljon kulttuuria, 
syötävää ja juotavaa. Osallistujia oli 24. 
Syyskokous pidettiin Tampereen Hotelli Ilveksessä 2.-3.12. Hallitus valittiin kokonaisuudessaan 
uudelleen. Syys-seminaariaiheita oli mm. paljon harmia aiheuttaneen GK96-ohjelman nykytila (2. kerta), 
kenttäkonsultti Ilkka Kaivosojan mietteitä ensimmäisen kaudenjälkeen, uusi osakeyhtiölaki, 
laatujohtaminen sekä Internet-asioita. Hallitus päätti jatkaa neuvotteluja Suomen Infopiste Oy:n kanssa 
omien Internet-sivujen toteuttamiseksi. 
 
1998 
 
Keväällä tehtiin sopimus Finnet-yhtiöiden kanssa Finnet Golf '98-kilpailusta. Sarja käsitti kuusitoista 
osakilpailua. Samoin sovittiin Infopisteen kanssa FGMA:n omista kotisivuista ja Chat-sivusta. 
 
Kevätseminaarissa Vierumäellä 1.-2.4.98 käsiteltiin aiheita kuten yhteistyö PGA:n kanssa Markku 
Saarikankaan esityksen pohjalta, GK96 (3. kerta), kastelujärjestelmäasioita Ilkka Kaivosojan alustamina, 
sekä Internetin ja omien kotisivujen käyttöä Henrik Lindforsin johdolla. 
Mestaruuskilpailu pelattiin Messilässä 2.9.98. Petri Peltoniemen pelikunto oli valttia. 
Syksyn matka kohdistui jälleen uuteen paikkaan: Espanjan Costa Blancaan, Alicanteen ja Pueblo 
Latinoon. Las Ramblas, Altorreal, Campoamor ja Villamartin pelattiin ja maisemia ihailtiin kiertoajelun 
aikana. Osanottajia oli 35. 
 
Vuoden 1998 syysristeilynmääränpää oli jälleen Tukholma ja ajankohta 9.-11.12. Vierailukohteina olivat 
Stockholms Goltklubb ja Svenska Golflbrbundet. Esitelmät koskivat GK96-ohjelman käyttöä käytännössä 
ja kaukojäsenyysongelmien hallintaa. Lisäksi saatiin ajankohtainen kuva SGF:stä. Laivalla pidettiin 
syyskokous, jossa hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Arja Byman ja Jaakko Tuominen Hietalan ja 
Jussilaisen tilalle. Uudeksi varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Jaakko Tuomisen ja sihteeriksi Arja 
Bymanin. Taloudenhoitajana jatkoi Chali Möller. 
Tilikausi 1998 oli poikkeuksellisen hyvä ja ylijäämää syntyi 28 tmk. 
 
1999 
 
Kauan pohdittu koko golf-alaa käsittävä toimialapäivä päätettiin järjestää Ellivuorella 22.–23.3.1999. 
Paikalle kutsuttiin paitsi FGMA:n jäsenet myös PGA:n, FGA:n ja SGL:n edustajia sekä caddiemastereita 
edustavia henkilöitä. Osanottajia oli yhteensä lähes sata. Ohjelma korosti tiimityöskentelyn tärkeyttä. Oli 
yhteisiä luentoja ja eri ryhmille tarkoitettuja luentoja. Tietopuolella käsiteltiin GK96 (4. kerta), On 
Course-kentänhoito-ohjelmaa sekä Internetin käyttöä. 
Talven ja kevään aikana 1999 yhteistyö Maaseudun Työnantajaliiton kanssa oli pahasti vaikeutunut. 
Golfalan kannalta eräät MTL:n epävirallisen työvaliokunnan omaksumat TES-tulkinnat olivat 
käsittämättömiä ja alalle vahingollisia. Kun Palvelutyönantajien tarjoamat ehdot sopivat golfalalle 
paremmin, päädyttiin suosittelemaan golf alan työnantajille siirtymistä PT:hen. Näin myös kävi, ja 
syksyllä perustettiin oma Golfalan Työnantajayhdistys, GOTA. 
Toinen ongelma-alue oli Golfliiton johdolla kehitteillä olleen OnClub (ent. Gk96) hallinto-ohjelman 
käynnistysvaikeudet. Ohjelman tulevina käyttäjinä FGMA:n jäsenet olivat lukuisista korjausyrityksistä 
huolimatta menettämässä uskonsa sen toimivuuteen. 
Meri- Teijossa 1.9.99 pelatun mestaruuskisan voitti Paavo Oravainen (3. kerran!). 
 
Vuoden matkan kohteena oli Irlanti. Pelattiin monella hienolla kentällä (mm. Druids Glenn ja St. 
Margarets) ja sääkin oli puolellamme, vain yksi sadepäivä kuudesta pelipäivästä. Erityisesti jäi mieleen 
links-kenttä The European, jonka merinäkymät olivat henkeäsalpaavat. 



Syyskokouksen ja -seminaarin pitopaikka oli Silja Serenade 22.–24.11.99. Tällä kertaa ei ollut ohjelmaa 
maissa, vaan käsiteltävät asiat pohdittiin laivalla. Ohjelma oli runsas. Golfliiton tervehdys, kentänhoidon 
tila, golfjohdon kehittäminen, verotusongelmat, pelin sujuvuus ja vielä kerran OnClubohjelma (5.kerta) 
olivat listalla. Lisäksi keskusteltiin Suomen Golfkenttä-yhteisöstä: Ajatuksena oli, että koko toimialaa 
koskevat yhteiset toiminnot, kuten edunvalvonta, talous- ym. neuvonta, kenttäkonsultointi, koulutus ja 
tutkimus yhdistettäisiin saman katon alle. Osanotto oli ennätysmäinen - 53 jäsentä. 
 
Uuden vuosituhannen alkaessa FGMA:n hallitus oli seuraava: Ari Kärki, puheenjohtaja (ATK-projektit ja 
tutkimukset), Arj a Byman, sihteeri (jäsenasiat, tiedotus j a matka-asiat), Jari Koivusalo (Golflehden 
FGMA-palsta), Kari Kuivasaari (markkinointi ja logo-tuotteet), Liisa Kuparinen (rahastonhoitaja ja 
matkavalmistelut), Päivi Lundberg (koulutustoiminta, GOTAn hallitus), Peter Mattson (Sql-
kenttätoimikunta, GOTA-puheenjohtaja, kansainväliset kontaktit), Jaakko Tuominen (varapuheenjohtaja, 
ATK-projektit, Sql-kilpailutoimikunta, GOTA-varapuheenjohtaja) sekä Ville Tuovinen (Internet-sivut ja 
Chat-sivujen huolto). 
 

UUDEN VUOSIKYMMENEN KYNNYKSELLÄ 
 
Joulukuussa 1999 Golfliitto katsoi parhaaksi kutsua palaveri kokoon käsittelemään Suomen golfin 
organisointia ja työnjakoa. Paikalle kutsuttiin FGMA:n, FGA:n ja PGA:n edustajat. Palaveri pidettiin 
21.1.2000 ja ilmapiiri oli jossakin määrin rohkaiseva. Päätettiin jatkaa asian pohtimista työryhmässä. 
Golf-ala tarvitsee nyt selkeämpää rakennetta ja tehtävänjakoa. Urheilutoiminnan, kentänhoidon ja 
taloudellisen toiminnan erot pitää selvästi huomioida tulevassa mallissa. Strategiset ratkaisut kaipaavat 
nopeita mutta hyvin harkittuja päätöksiä. 
 
ATK-puolella klubienjakautuminen OnClub ja GoltPro-ohjelmien kesken on tosiasia. Kehitys on 
valitettava, mutta linkkien avulla sähköinen yhteydenpito järjestelmien välillä lienee mahdollinen. 
 
Suomen golfkenttien taloudellinen tutkimus on toteutettu vuosittain ja tänä vuonna ilmestyy jo 
yhdestoista julkaisu. Tutkimukseen on viime vuosina osallistunut yli viisikymmentä kenttää. Vastaajien 
määrä on Suomen kenttien lukumäärää ajatellen varsin kattava ja osoittaa, että tutkimuksen kiinnostavuus 
on vakiintunut. Tutkimuksen tuloksista on ollut paljon hyötyä eri osa-alueiden toimintojen suunnittelussa 
ja kehittämisessä Suomen golfkentillä. 
 
Yhteydet ulkomaisiin vastaaviin järjestöihin ovat kehittymässä hyvään suuntaan. Kesäkuussa 2000 
St.Andrews:issa pidetty kansainvälinen TJ-kokous osoitti, että maailmassa on paljon tietoa ja taitoa jota 
hyödyntämällä voimme tehostaa omaa toimintaamme. 
 
Toimialapäivät saivat lentävän lähdön viime vuonna ja uudelleen keväällä Vierumäellä. Järjestötasolla 
yhteinen esiintyminen vahvistaa alan voimaa ja imagoa. Henkilötasolla tiimityöskentely korostuu ja eri 
ammattiryhmien koulutustarvetta voidaan koordinoida. 
 
FGMA:n jäsenmäärän nyt ollessa 85,josta 77 aktiivisia voidaan sanoa, että yhdistys on saavuttanut yhden 
päätavoitteistaan - kattavuuden. 
Alan kasvu on taas kiihtymässä. Uusia kenttiä syntyy ja niille tarvitaan vetäjiä. Tavoitteemme on että niin 
vanhoja kuin uusia kenttiä johdetaan tehokkaasti ja arvokkaasti. 
 

Golf on yhteinen asiamme. 
 

 



 
 

Suomen golfkenttien taloudellinen 
tutkimus 

  

 
Vuosien aikana mukana olleiden kenttien 
määrät 

     

   1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1990 2000 

 27 - 36 r. 4 3 5 8 8 10 9 10 10 9 9 

 18 r.    21 17 13 26 22 24 26 30 30 29 35 
 9 r.     6 7 7 8 6 9 6 11 12 13 9 

 Yht.    31 27 25 42 36 43 41 51 52 51 53 

 Määrät osoittavat, että tutkimuksen kiinnostavuus on vakiintunut. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


