Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen golfjohtajien yhteisiä ammatillisia sekä
yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja sivistyksellisiä etuja.

TOIMINTASUUNNITELMA 2018
FGMA tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia hoitaa tehtävänsä paremmin niin ammatillisen
kehittymisen, hyvinvoinnin, avoimen tiedonvaihdon kuin henkisen virkistäytymisenkin kautta.
FGMA kokoaa jäsenikseen golfkenttien toimitus- ja toiminnanjohtajat, palvelupäälliköt ja head
caddiemasterit sekä kenttämestarit tarjoten näille yhteisiä sekä jäsenryhmäkohtaisia palveluja.
Yleistä
Yhdistys on aktiivisesti mukana Suomigolfin strategiatyössä ja strategian jalkautuksessa.
Yhdistys järjestää koulutusta sekä erilaisia tapahtumia ja tapaamisia jäsenistölle. Osa tapahtumista
toteutetaan muiden golfalan toimijoiden kanssa yhteistyössä, osa itsenäisesti FGMA:n omina
tapahtumina. Keväällä ja syksyllä järjestetään seminaarit, joiden yhteydessä pidetään yhdistyksen
vuosikokoukset.
Jäsenet
Tavoitteena vuonna 2018 on saada yhä useampi palvelupäällikkö / head caddiemaster ja
mahdollisimman moni kenttämestari liittymään yhdistyksen jäseneksi.
Koulutus ja tutkimustoiminta
Kotimainen koulutus

Vuonna 2018 keskitytään kotimaan koulutuksen kehittämiseen. Täydennyskoulutusjärjestelmän
suunnittelu siten, että se koskee eri jäsenryhmiä. Vuoden 2018 alussa käynnistyy golfalalle räätälöity
Golfjohtajan Erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutus ja syksyllä niin ikään alalle räätälöity Lähiesimies
ammattitutkinto. Osalle tutkintojen jaksoista voivat osallistua myös sellaiset aiheista kiinnostuneet
jäsenet, jotka eivät ole suorittamassa tutkintoa.

Kansainvälinen koulutus
Järjestetään kansainvälinen MDP-koulutus (Management Development Programme) koulutus
Tukholmassa huhtikuussa 2018 yhdessä Ruotsin GAF:in (Golf Administratörernas Förening) kanssa.
Kansainväliseen koulutukseen osallistumisen tukemista varten budjettiin varataan tukimääräraha,
jonka käyttöperiaatteista ja hausta hallitus antaa jäsenistölle erillisen ohjeen.
Tutkimustoiminta
Taloudellista tutkimusta kehitetään yhdessä SGK:n ja Golfliiton kanssa ja tutkimus tehdään myös
vuonna 2018. Selvitetään taloudellisen tutkimuksen antaminen ulkopuolisen asiantuntijan
tehtäväksi.
Alueellinen toiminta
Valmistellaan jäsenistölle suunnatun alueellisen toiminnan käynnistämistä ja uudistamista
itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden golfalan toimijoiden kanssa. SGL:n toimiston järjestämien
aluetapaamisten yhteyteen pyritään rakentamaan ”ammattilaisosuudet” FGMA:n jäsenistölle.

Tiedotus
Tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti uudistettujen kotisivujen sekä sähköpostitse
lähetettävien jäsentiedotteiden ja sähköpostiviestien kautta sekä FGMA:n suljetun Facebook
ryhmän kautta. Jäsenten välinen keskustelu hoituu kotisivujen www.fgma.eu keskustelufoorumin
ja Facebookin kautta.
Vuoden 2018 aikana selvitetään mahdollisuudet ja menettelyt yhteistyöhön myös SGL:n
uudistuvan tiedotustoiminnan kanssa.
Yhteistyö
Toiminnanjohtaja
FGMA:lle ja SGK:lle palkataan yhteinen kokoaikainen toiminnanjohtaja, joka hoitaa molempien
yhdistysten asioita. Lisäksi toiminnanjohtaja toimii kiinteässä yhteistyössä SGL:n toimiston kanssa,
vastaten erikseen sovituista tehtävistä.
Muu yhteistyö
Yhteistyössä muiden golfalan yhdistysten kanssa kehitetään organisaatiokenttää palvelemaan
toimialaa entistäkin paremmin. FGMA on mukana toimialan eri järjestöjen välisissä säännöllisissä
puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaamisissa.
Varaudutaan osallistumaan tai avustamaan SGL:n liittokokousten yhteydessä pidettävien
seminaarien, toimialapäivien tai erillistapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa
Kansainvälinen yhteistyö
Yhdistys on CMAE:n jäsen ja täten jokainen FGMA:n jäsen on automaattisesti myös CMAE:n jäsen.
Nordic Meeting 2018 Oslo, Norja.
Erityisesti palvelupäälliköt ja head caddiemasterit (päälliköt)
Päälliköiden toiminnasta vastaa toimikunta, joka suunnittelee jäsenten toiveiden mukaisesti
koulutuksia sekä verkostoitumista. Toimikuntaan kuuluvat Onni Floor (GT), Laura Mesiäinen
(ViGS), Robin Sjöholm (KGV), Milla Varelius (HGK), Kyösti Virtanen (GT) sekä Nora Westerback (pj,
SGC).
Päällikölle järjestetään omat koulutukset kevät- ja syysseminaarien yhteydessä. Mahdollinen
lisäkoulutus järjestetään tarpeiden mukaan kesäpäivien yhteydessä.
Tiedotuskanavana toimii yleisten jäsentiedotteiden lisäksi Facebook-ryhmä, jossa jäsenet voivat
kysellä käytännönvinkkejä sekä ottaa kantaa muihin ajankohtaisiin asioihin.
Verkostoitumista tuetaan järjestämällä yhteinen vapaaehtoinen tapaaminen seminaarien
yhteydessä. Kesällä järjestetään myös jäsenille kesäpäivä, jossa verkostoitumisen lisäksi
tutustutaan erilaisten aktiviteettien avulla. Kesäpäivän ajankohta kysytään jäseniltä doodle-kyselyä
käyttäen.

Erityisesti kenttämestarit

Kenttämestareiden toiminnasta vastaa toimikunta, johon kuuluu Pasi Voutilainen (VIGC), Tommi Turunen
(HSGC), Pekka Nieminen (Master Golf), Staffan Lundmark (NGCC), Markus Suojoki (Pickala Golf).
Pyritään järjestämään kenttämestareille oma tapahtuma keväällä / kesällä 2018 yhden teeman ympärille.
Luennoitsija Euroopasta esim. viheri iden erikoishoidosta.
Järjestetään koulutusmatka Harrogateen, mik li osallistujia riittävästi. Ajankohta 23-25.1.2018.

Muu toiminta
Palkitaan FGMA:n stipendillä vuoden tyttöjuniori.
Järjestetään FGMA:n mestaruuskilpailut syyskuussa 2018.
Valitaan vuoden golfjohtaja perusteltujen esitysten perusteella.
Pyritään järjestämään jäsenistölle suunnattu matka seuraamaan vuoden 2018 Ryder Cup’ia
Ranskaan.
Golfmessut 2.3. - 4.3.2018
FGMA:n kevätkokous 2.3.2018
Golfliiton liittokokous 3.3.2018
Alustavia päivämääriä
FGMA:n syyskokous 22.11.2018
Toimialapäivät / syysseminaari 22.11. -23.11.2018
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