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1. JOHDANTO

Tämä golfkentänhoidon koulutuksen opetussuunnitelma on laadittu soveltuvin osin sen mu-
kaan, mitä laki aikuisten ammatillisesta koulutuksesta (631/98), asetus ammatillisesta koulu-
tuksesta (811/98) ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/98) määräävät. Lisäksi
opetussuunnitelmassa on huomioitu golfkentänhoidon koulutuksen urasuunnittelu ja ympä-
rivuotinen työllistyminen opiskelijoiden osalta. Lähtökohtana ovat olleet Kainuun ja Poh-
jois-Suomen vaativat olosuhteet koskien urheilunurmialueiden rakentamisessa ja ylläpidos-
sa.

Golfkentänhoidon koulutuksessa on otettu huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja op-
pimisvaikeuksien tunnistaminen.
Opetussuunnitelmaan ovat esittäneet näkemyksiään edustajiensa kautta alueelliset/ paikalli-
set golfkenttien työnantajat sekä yrittäjät.
Opetussuunnitelmassa korostetaan laadukasta ja asiakaslähtöistä toimintaa.

EDUKAIn koulutussuunnittelun oppilaitoskohtaiset arvot ovat: luottamus, tuloksellisuus,
jatkuva parantaminen, kumppanuus.
Nämä arvolähtökohdat näkyvät oppimisprosessissa ja sen ohjaamisessa valtuuttamisena, ar-
viointina ja itse arviointina sekä yhteistyönä lähtökohtana jatkuvalle parantamiselle.
EDUKAI korostaa opiskelijan roolia aktiivisena toimijana, joka on halukas oppimaan ja ke-
hittymään sekä arvioimaan omaa osaamistaan ja oppimistaan.

Golfalalla rakennetaan ja ylläpidetään urheilunurmialueita asiakkaiden tarpeet ja yrityksen
palvelutaso huomioiden. Palveluilla ylläpidetään ja edistetään ihmisten hyvinvointia ja elä-
mänlaatua. Palvelujen tuottamisen lähtökohtia ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset sekä
toiminnan kannattavuus. Tavoitteena on tyytyväinen asiakas.
Palvelussa korostuvat perinteinen ammattitaito ja asiakaslähtöisyys.
Alan toimintakulttuuri on erittäin kansainvälistä.

2. PUUTARHA-ALAN KUVAUS

Puutarha-alan tehtävissä on yhteistä työskentely kasvien kanssa. Ammatillisen toiminnan
lähtökohtana on vahva kasvien ja niiden ominaisuuksien tunteminen. Puutarha-alan ammat-
tilainen tuntee menetelmät ja tekniikan, joilla kasvien kasvuun ja kehitykseen vaikutetaan.
Alan yleisenä tavoitteena on tuottaa terveellistä ravintoa, rakentaa ja ylläpitää viihtyisää
ympäristöä sekä tuottaa koristekasveja sisätilojen vihreyttämiseen ja tunnelman luomiseen
juhlatilaisuuksissa Puutarhaelinkeinoon luetaan kasvihuoneissa ja avomaalla tapahtuva vi-
hannesten, marjojen, hedelmien, koristekasvien ja taimitarhakasvien tuotanto ja kauppasien-
ten ja yrttien ja eräiden muiden erikoispuutarha-kasvien tuotanto sekä viheralueiden suun-
nittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vastaava viherala. Myös kukkakauppatoiminnot ja
floristiikka luetaan tässä puutarha-alaan. Kaikki alan toiminta-alueet edellyttävät sekä alan
perustehtävien osaamista että myös erityisosaamista.

Puutarha-alan markkinat ovat kasvaneet jatkuvasti ja kehitys jatkunee samansuuntaisena.
Kotimaisen tuotannon osuus on tuonnin vapautumisesta huolimatta säilynyt hyvänä. Myös
asuinympäristöjen viihtyvyyden arvostus on nousussa, jolloin panostetaan viheralueiden
suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Myös taajamametsien ja kulttuurimaiseman hoi-
don sekä luonnon monimuotoisuuden arvostus on lisääntymässä. Julkisten tilojen viher-
sisustuksen ohella viherkasvien käyttö on lisääntynyt myös yksityiskotien viihtyvyyden li-
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sääjänä. Ihmisten vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin liittyvät paikat ja tilat vaativat nekin
omat osaajansa. Harrastepaikoista on viimeaikoina ollut kasvussa golfkentät ja niillä niiden
rakentamiseen ja hoitoon tarvitaan ammattinsa osaavaa henkilöstöä.
Alalle on tyypillistä kausiluonteisuus. Viheralueiden rakentamiseen ja hoitoon erikoistuneet
pienyrittäjät sekä kaupunkien ja muiden julkisyhteisöjen viheryksiköt työllistävät puutarha-
alan ammattilaisia. Alihankintatehtävät ovat lisääntymässä. Asutuksen kaupunkimaistuessa
tarvitaan viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja hoidon kuten pihojen perustamisen ja
kunnossapidon laaja-alaista osaamista. Taajama-metsien ja kulttuurimaisemien hoito edel-
lyttää myös laaja-alaista ympäristöhoidon osaamista. Vapaa-ajan ja tulojen lisääntyessä kas-
vaa yleinen kiinnostus myös viihtyisyyteen ja harrastuksiin. Ulkoaktiviteetteihin panoste-
taan yhä enemmän ja niiden luonne muuttuu yhä enemmän harrastus painoteiseksi. Harras-
tepaikoilta haetaan luontokontaktia, mutta niiltä myös vaaditaan korkeaa laatua ja hyvää
palvelua. Golfkentät pyrkivät vastaamaan asiakkaiden asettamiin laatuvaatimuksiin hyvin
hoidetuilla ja rakennetuilla pelikentillä sekä korkealla asikaspalvelutasolla.

 3. GOLFKENTÄNHOIDON KOULUTUS

Korkea-asteen koulutus
Amk-tutkinto, esim. horto-
nomi

Tiedekorkeakoulututkinto

Ammattitutkinnot Toisen asteen
koulutus

Golfkenttämes-
tarin erikois-
ammattitutkinto

Golfkentänhoita-
jan ammattitut-
kinto

Ammatillinen
perustutkinto

 Lukio/
Ylioppilas-
tutkinto

Ammatillinen
perustutkinto

Peruskoulu

Kuvio 1. Koulutus- ja tutkintojärjestelmä

3.1 KOULUTUKSEN OSAT JA TAVOITTEET

EDUKAI:lla vuonna 2007 järjestettävä työvoimapoliittisen Golfkentänhoidon koulutus kou-
lutuksen tarkoituksena on tarjota opiskelijoille perusvalmiudet (tiedot ja taidot) golfkentän-
hoidosta, jotta he voivat hakeutua maamme golfkentille työssäoppimaan ja työllistyä sitä
kautta golfkentänhoitoon tulevaisuudessa. Golfkentänhoidon koulutus toimii pohjakoulutuk-
sena niille opiskelijoille, jotka haluavat luoda uraa golfkentänhoidon parissa myös tulevai-
suudessa ja mahdollisesti jatkaa syksyllä 2007 golfkentänhoitajan ammattitutkintoon val-
mistavaan koulutukseen tai työkokemuksen karttuessa osallistua Golfkentänhoitajan ammat-
titutkinnon näyttöön.

Golfkentänhoi-
don perusteet
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Golfkentänhoidon perusteet koulutuksen opetus jakautuu seuraaville osa-alueille teoriassa ja
käytännön harjoittelussa kentillä

teoria työ
1. Urheilunurmien hoidon perusteet 120 h 500 h
2. Golf lajina 35 h 70 h
3. Kone- ja laitetekniikka 35 h 200 h
4. Ammattiaineita tukevat aineet 65 h
5. Kasvutekijät ja niiden hallinta 35 h
6. Urheilunurmien rakentamisen ja
      peruskorjauksen perusteet 30 h 70 h
7. Urasuunnittelu ja työnhakuvalmennus 30 h______________________________
KAIKKI YHTEENSÄ 350  h           840 h

3.2.       GOLFKENTÄNHOIDON KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT

3.2.1 Urheilunurmien hoidon perusteet

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy golfkentän leikattaviin nurmialueisiin ja niiden yleisimpiin hoitotöihin
eri vuodenaikoina. Opiskelija on selvillä niiden vaikutuksesta kentän pelattavuuteen. Hän
tuntee golfkenttien yleisimmät heinä ja kasvilajit ja ymmärtää kasvien ominaisuuksien mer-
kityksen hoitotyöhön. Opiskelija tunnistaa kentän normaalista esitystavasta poikkeavat ylei-
simmät seikat ja osaa toimia ongelman poistamiseksi. Opiskelija osaa hoitaa kentän esteitä
pelin vaatimalla tavalla. Opiskelija on selvillä golfkentän työturvallisuudesta hoitotöissä.
Opiskelija osaa huoltaa kalusteet ja tietää golf pelissä vaadittavat tarvikkeet ja kalusteet.

Sisällöt

Nurmikon yleisimmät hoitotyöt ja käytettävät koneet
Heinälajit ja kentällä esiintyvät muut kasvit sekä niiden kasvulliset ominaisuudet

 Työturvallisuus hoitotöissä
 Hiekka- ja vesiesteiden hoito
Golfkentän kalusteet sekä niiden huolto ja kunnostus

3.2.2 Golf lajina

Tavoitteet

Opiskelija on perehtynyt teoriassa golfpelin sääntöihin ja peliin, niin että ymmärtää pelin
luonteen, etenemisen ja pelaajien käyttäytymisen golfkentällä. Hän on myös tutustunut gol-
fin organisaatioihin ja pystyy mieltämään golfkentän työympäristönä hierarkkisesti ja pien-
yrityksenä. Opiskelija on tutustunut lajin historiaan ja tuntee lajin kehityksen.
Hän pystyy pitämään kenttäalueen vaadittavassa kunnossa hoitotöillä ja työskentelemään
kentällä silloinkin, kun kentällä on pelaajia.
Hän on selvillä lippujen ja tiimerkkien sijoittelusta sekä ymmärtää harjoitusalueiden tarkoi-
tuksen. Opiskelija tuntee erilaiset esteet ja ymmärtää niiden pelillisen merkityksen sekä osaa
hoitaa niitä vaadittavalla tavalla..

Sisällöt



5

Golfkenttäalue, golfpelin säännöt ja määräykset
Kentän pelilliset ominaisuudet
Golfpeli
Golfkenttä työympäristönä

3.2.3 Kone- ja laitetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee golfkentänhoidossa käytettävät yleisimmät laitteet ja koneet. Hän osaa teh-
dä koneille päivittäiset käyttöönottotarkastukset, pesut ja pienet huollot. Hän osaa arvioida
leikkuuterien kunnon ja pystyy ohjattuna tekemään terien säätöä.
Opiskelija tuntee koneiden ja laitteiden turvallisen ja tehokkaan käytön ja osaa tehdä oikein
koneilla ja laitteilla yleisimmät hoitotyöt golfkentällä. Opiskelija suorittaa tulityöluvan.

Sisällöt

Golfkenttien hoitokoneet ja – laitteet
Koneiden ja laitteiden huolto ja säädöt
Tulityölupa

3.2.4 Ammattiaineita tukevat aineet

Tavoitteet

Opiskelijalle annetaan perustiedot ja taidot kentänhoitoon liittyen. Opiskelijoiden tulee pys-
tyä tekemään ratkomaan työssä esiintyviä matemaattisia yhtälöitä, toimia asiakaspalvelun pe-
riaatteiden mukaisesti työssä kentällä, osata tehdä sekä suullisia että kirjallisia raportteja ken-
tänhoidosta, käyttää atk-laitteistoa ja ymmärtää yhteistyön merkitys työyhteisössä. Opiskeli-
jat suorittavat ensiavun perusteet koulutuksen aikana.
Opintoihin sisältyy opintoretki Sportec messuille ja kaksi yritysvierailua pääkaupunkiseudul-
la. Opintoihin sisältyy myös kaksi kenttävierailua Kainuussa tai lähialueilla.

Sisällöt

Tietotekniikka
Ammattimatematiikka
Kirjallinen ja suullinen ilmaisu
Tiimityö
Asiakaspalvelu
Hätäensiavun perusteet
Opintomatka
Kenttävierailut

3.2.5 Kasvutekijät ja niiden hallinta

Tavoitteet

Golfkentällä työskennellään elävän nurmikasvuston parissa. Koulutuksen aikana opiskelijoil-
le annetaan perustiedot kasvin kasvuun liittyvistä tekijöistä ja niiden hallinnasta. Opiskelija
on perehtynyt kasvien kasvun säätelyyn vaikuttaviin tekijöihin ja ymmärtää lannoituksen,
maaparannuksen ja kastelun merkityksen kasvun ylläpitämisessä.
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Opintoihin kuuluu myös kasvinsuojelun perusteita.

Sisällöt

Maaperäoppi
Kasvioppi
Ravinneoppi
Maanparannus
Kasvinsuojelun perusteet
Nurmikasvustojen vesitalous

3.2.6 Urheilunurmien rakentamisen ja peruskorjauksen perusteet

Tavoitteet

Urheilunurmet vaativat erikoisosaamista rakentamisessa työtapojen, rakenteiden ja materi-
aalien suhteen. Rakentamisen ja peruskorjauksen laatu määrittää nurmialueiden myöhem-
män hoidon ja ylläpidon sekä soveltuvuuden golfpelille. Opiskelijat perehtyvät urheilunur-
mien rakentamisen ja peruskorjauksen perusteisiin, siten että voivat tehdä ohjattuna kyseisiä
töitä golfkentillä.
Opintoihin sisältyy GEE:n (Golf Environment Europe) ympäristöohjelman perusteiden
opiskelua golfkentänhoidon työhön liittyen.

 Sisällöt

Golfkentän rakenteet
Salaojituksen rakentamisen ja huollon periaatteet
Kastelujärjestelmän rakentamisen ja huollon periaatteet
Materiaalit
Golfkentän rakentamisen periaatteet
Golfkentän ympäristöohjelman perusteet

3.2.7 Urasuunnittelu ja työnhaun perusteet

Tavoitteet

Opiskelijalle tehdään koulutuksen alussa urasuunnitelma, jossa käydään läpi hänen toiveet ja
tavoitteet koskien golfkentänhoidon ammatteja ja urakehitystä. Samaan suunnitelmaa sisälly-
tetään opiskelijan toiveet ja tavoitteet ympärivuotista työllistymistä silmälläpitäen. Urasuun-
nitelma päivitetään kaksi kertaa koulutuksen aikana (keskivaiheilla ja lopussa).
Opiskelijan työhaku valmennukseen sisältyy kirjallisen materiaalin tuottaminen (CV, työha-
kemus, työsopimus), suullista ilmaisua (työhaastattelu) ja atk:n käyttö prosessissa. Opiskeli-
joille annetaan perustiedot työlaista ja oikeuksista ja velvollisuuksista työpaikalla.
Opiskelijoille järjestetään golfkenttien esittelyä ja rekrytointimahdollisuus, mutta pääsääntöi-
sesti opiskelijat hakevat työssäoppimispaikat itse. Oppilaitos avustaa tarvittaessa.

Sisällöt

Työlaki ja asiakirjat
Kirjallinen ja suullinen ilmaisu
Golfkenttien esittely
Urasuunnitelma
HOPS
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4. OPETUSJÄRJESTELYT

Opiskelu jakautuu tietopuolisiin opintoihin ja työssä oppimisen jaksoihin. Teoriajakso on
29.1. - 1.4.2007 sekä 24. - 29.9.2007 ja työssäoppiminen  2.4 – 23.9.2007.

Tietopuolinen opiskelu tapahtuu EDUKAI:lla, mikäli koulutusta järjestetään Kajaanin ulko-
puolella, järjestetään koulutukselle asianmukaiset tilat koulutuspaikkakunnalta.
Tietopuolinen ja käytännön opetus ja työssä oppiminen palmikoidaan siten, että ne muodos-
tavat toisiaan tukeva kokonaisuuden. Opiskelun kesto on 29.1.2007 – 29.9.2007. Opiske-
luun sisältyy työssäoppimisjakso.

Työssä oppiminen on tavoitteellista, ammattitaitovaatimusten mukaista oppimista, jota ohja-
taan henkilökohtaisella urasuunnitelmalla ja oppimissuunnitelmalla
Koulutuksen alussa oppijan kanssa laaditaan kirjallinen henkilökohtainen opiskeluohjelma,
johon kuuluvat oppimis- ja työssäoppimisuunnitelma sekä henkilökohtainen urasuunnitel-
masuunnitelma.  Oppimissuunnitelmassa otetaan huomioon oppijan aikaisempi työ-, opiske-
lu- ja elämänkokemus. Tämän prosessin aikana kartoitetaan oppijan oppimistyylit ja mah-
dolliset oppimisvaikeudet. Nämä huomioidaan henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa.

Käytettävissä on nykyaikaiset tilat ajanmukaisine atk-laitteineen. Lisäksi työvoimapoliitti-
sen koulutuksen yhteydessä hyödynnetään Kao:n ja EDUKAIn eri yksikköjä sekä golfkent-
tiä, ja näin saadaan teorian ohella hyvä käytännön opetus.
Golfkentänhoidon koulutukseen osallistuville annetaan lisäksi opetusta työnhakumenettelys-
tä ja tehdään opiskelijan tarpeista lähtevä urasuunnitelma.

Opiskeluun kuluvaan aikaan vaikuttavat opiskelijan aiemmat tiedot, taidot ja kokemus sekä
tarpeet ja tavoitteet. Opiskelijan työ- ja koulutushistorian lisäksi elämäntilanne, opiskelutapa
ja – valmiudet huomioidaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS). Opiskeli-
jat laativat vastuukouluttajan ohjauksessa lähtötasokartoituksen, jonka pohjalta he laativat
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. HOPSissa määritellään opiskelijan tavoitteet ja
painopistealueet. Näin opiskelija voi keskittyä niihin osaamisalueisiin, joissa hänellä on eni-
ten kehittymistarpeita. Suunnitelmien toteutumista seurataan yhteistyössä opiskelijan ja kou-
luttajan kesken.

Työvoimapoliittisen koulutuksen teoriaopetus sisältää luentoja ja alustuksia ryhmäkohtaiset
painotukset huomioiden, yksilö- ja pienryhmätehtäviä, yhteistoiminnallisia harjoituksia, oh-
jausta oppimistehtäviin ja keskusteluja kouluttajien kanssa sekä opintomatkoja.

Oppimista seurataan oppimistehtävien ja työssäoppimisen kautta syntyneiden raporttien,
muistioiden ja yhteenvetojen muodossa. Kouluttaja antaa suoritetuista tehtävistä palautetta
opiskelijalle. Kouluttajat ohjaavat myös henkilökohtaisesti, puhelimitse tai tietoverkon väli-
tyksellä.
Koska työssäoppiminen muodostaa keskeisen osan koulutusta, on merkityksellistä, että työ-
paikkaohjaajat valmennetaan ohjaustyöhön, jotta osuudesta tulisi mielekäs ja teoriaopinnot
ja käytännön työ tukisivat toinen toisiaan.
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5. ARVIOINTI

5.1   Oppimisen arviointi

Golfkentänhoidon  koulutuksen ammatinhallinnan arvioinnissa kiinnitetään huomiota opis-
kelun eri osa-alueiden ja kokonaisuuden tuntemukseen ja hallintaan sekä valmiuksiin toimia
asiakaspalvelutehtävissä.

Koulutuksen aikana kukin kouluttaja arvioi opiskelijan oppimista opiskelijan osoittaman ak-
tiivisuuden, kirjallisten oppimistehtävien ja työssäoppimisen tuotosten avulla. Arviointias-
teikko sovelletaan kulloinkin kyseessä olevaan tehtävään, mutta pääsääntöisesti asteikko on
tyydyttävä 1 ja 2, hyvä 3 ja 4 sekä kiitettävä 5. Opiskelija arvioi omia suorituksiaan suhtees-
sa HOPSissa määriteltyihin tavoitteisiin. Opiskelijoita kannustetaan pitämään oppimispäi-
väkirjaa omasta edistymisestään.

    5.2   Arviointi ja todistukset

Arviointimenetelminä käytetään havainnointia, haastatteluja, työnäytteitä, kirjallisia kokeita
ja muuta dokumentaatiota.
Ammattitaidon saamisen arviointi perustuu koulutuksen teoria ja työssoppimisjakson yh-
teisarviointiin.
Koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle opiskelijalle annetaan oppilaitoksen puolesta erilli-
nen todistus, johon on kirjattu arvosanat hyväksytysti suoritetuista osa-alueista.
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