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FGMA:n sertifi oima  

GOLFJOHTAJAKOULUTUS

FGMA (Suomen toimitus- ja toiminnanjohtajien yhdistys) sekä 
Suomen Urheiluopisto ovat 23.1.2007 allekirjoittamallaan sopi-
muksella sopineet, että opisto tuottaa ja kehittää FGMA:n tarpei-
siin räätälöityä koulutusta.

Kenelle
Koulutus on tarkoitettu golfkenttien toimitus- ja toiminnanjohtajille 
sekä alalle aikoville. Hakijoille on eduksi liikunnallinen, kaupallinen ja 
eri johtamiskoulutukset ja/tai työkokemus alalta.

Koulutuksen rakenne ja laajuus
Koulutuksen ensimmäinen lähijakso Suomen Urheiluopistolla alkaa 
7.1.2008. Koulutus päättyy 29.10.2009. Koulutus on monimuoto-opis-
kelua, johon sisältyy lähiopiskelua 10 jaksoa Suomen Urheiluopistolla 
sekä työssä oppimista omalla golfkentällä ja kirjallisia tehtäviä etä-
työskentelyn yhteydessä. 

Harjoittelu ja opinnäytetyö
FGMA avustaa koulutukseen aikovaa harjoittelupaikan saannissa ja 
järjestää mentorit kullekin opiskelijalle. Opinnäytetyön ohjaukseen 
nimetään toinen henkilö FGMA:n toimesta.

Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan myöntää FGMA suorittaneille 
sertifi oidun golfj ohtajan tittelin (SGJ).

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 3000 euroa. Hinta sisältää opistolta jaettavan 
materiaalin, majoituksen ja ruokailut lähiopetuspäivien osalta. Mak-
su ei sisällä opiskelijan henkilökohtaisia opiskelumateriaaleja, jotka 
opiskelija hankkii itse tai opiston välityksellä. Tällaisia ovat mm. oppi-
kirjat,  muistiinpanovälineet ja henkilökohtaiset urheiluvälineet.
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 1. jakso 7.-10.1.2008 
Golfyhteisön johtaminen 

2. jakso 4.-7.2.2008 
Liikeidea ja 

 liiketoimintakonsepti 

3. jakso 24.-25.6.2008 
Tuote-, palvelu- ja  
asiakasstrategia  

4. jakso 22.-25.9.2008 
Kilpailu-, hinnoittelu- ja  

ansaintastrategia  

5. jakso 20.-23.10.2008 
Myynnin ja markkinoinnin 
strateginen suunnittelu + 

näyttö 

21.-25.1.2008 
Vapaaehtoisten johtaminen 

18.-23.2.2008 
Liikeidea ja 

 liiketoimintakonsepti 

1.-5.9.2008 
Tuote-, palvelu- ja  
asiakasstrategia 

6.-10.10.2008 
Kilpailu-, hinnoittelu- ja  

ansaintastrategia 

10.-14.11.2008 
Myynnin ja markkinoinnin 

strateginen suunnittelu 

6. jakso 12.-15.1.2009 
Golfkenttäyhteisön 

hallinto 

7. jakso 2.-5.2.2009 
Golfkenttäyhteisön 

hallinto 
 8. jakso 23.-24.6.2009 

Kiinteistön- ja kentänhoito 
sekä ravintola 

(yhteistyössä Haagan kanssa) 

9. jakso 21.-24.9.2009 
Kiinteistön- ja kentänhoito 

sekä ravintola 

10. jakso 26.-29.10.2009 
Opinnäytetöiden purku 

Päätösseminaari 

26.-30.1.2009 
Golfkenttäyhteisön 

hallinto 
 23.-27.2.2009 

Golfkenttäyhteisön 
hallinto 

 7.-11.9.2009 
Kiinteistön- ja kentänhoito 

sekä ravintola 

12.-16.10.2009 
Kiinteistön- ja kentänhoito 

sekä ravintola 



Suomen Urheiluopisto
Urheiluopistontie 373

19120 Vierumäki
www.vierumaki.fi 
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Hakeminen
Hakeminen koulutukseen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella 
4.12.2007 mennessä. Hakemus palautetaan osoitteeseen:
Suomen Urheiluopisto, Liikuntapaikkainstituutti, Jan Ruoho
Kaskelantie 10, 19102 Vierumäki. 
Koulutukseen valitut kutsutaan kirjallisesti ensimmäiselle 
lähijaksolle.

Hakuohjeet ja lisätietoja
koulutusassistentti Jaana Halla, puh. (03) 8424 1302,
jaana.halla@vierumaki.fi  tai 
koulutuksen johtaja Jan Ruoho, puh.  040-837 6149,
jan.ruoho@vierumaki.fi .


