
 
 
 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen golfkenttien toimitus- ja toiminnanjohtajien, 
kenttämestareiden ja palvelupäälliköiden ammatillisia, yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja si-
vistyksellisiä taitoja ja etuja. Tarkoitusta varten yhdistys tarjoaa jäsenilleen ammatillisen ke-
hittymiseen, hyvinvointiin, avoimen tiedonvaihtoon ja henkiseen virkistäytymiseen liittyvää 

tietoa ja tapahtumia. 
 

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 ta-
pahtumina.  Keväällä ja syksyllä järjestetään seminaarit, joiden yhteydessä pidetään yhdistyksen 
vuosikokoukset. Lisäksi kauden 2019 aikana aloitetaan alueelliset tapaamiset ammattiryhmittäin. 
koulutuksessa panostetaan yhden aiheen lyhyisiin koulutus päiviin ns. täsmäkoulutuksia. Täsmä-
koulutuksia järjestetään noin kerran kuukaudessa painottuen kuitenkin talvikaudelle. 
 
Jäsenet 
Tavoitteena vuonna 2019 on saada yhä useampi palvelupäällikkö / head caddiemaster ja kenttä-
mestari liittymään yhdistyksen jäseneksi alalle tulevien Toimitusjohtajien lisäksi. Tämän tuke-
miseksi kaikki ammattiryhmät laativat oman vuosisuunnitelman sekä budjetin kaudelle 2019. 
 
Koulutus- ja tutkimustoiminta 
Vuonna 2019 keskitytään täsmäkoulutuksen ja vertaismentoroinnin kehittämiseen. Täsmäkoulutus-
järjestelmä on suunnittelu siten, että se koskee eri jäsenryhmiä tasapuolisesti. Täsmäkoulutuspäi-
vistä järjestetään aina videopuhelu jotta etäosallistuminen on mahdollista. Päivät tulevat painottu-
maan golfkauden ulkopuolelle.  
 
Syksylle 2019 tarjotaan golfalalle räätälöityä Golfjohtajan Erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulu-
tus sekä Lähiesimies ammattitutkinto.  Osalle tutkintojen jaksoista voivat osallistua myös sellaiset 
aiheista kiinnostuneet jäsenet, jotka eivät ole suorittamassa tutkintoa. 
 
Toimitusjohtajien mentorointi aloitetaan alueellisella pilottiryhmällä kauden 2019 aikana. 
 
Palvelupäälliköiden verkostoitumista sekä mentorointia toteutetaan kuukausittaisten lounastapaa-
misten yhteydessä. Lounastapaamiset järjestetään eri klubeilla tutustuen samalla isännöivän klu-
bin toimintaan. Tavoitteena on laajentaa lounastapaamiskäytäntö koko Suomeen. Verkostoitumista 
tuetaan järjestämällä yhteisiä tapaamisia seminaarien yhteydessä. 
 
Palvelupäälliköille järjestetään oma open forum -osio kevät- ja syysseminaarissa. Kevätseminaarin 
2019 yhteydessä järjestetään oma koulutustilaisuus. Lisäkoulutusta järjestetään kysynnän mu-
kaan. 
 



Palvelupäälliköt järjestävät keväällä 2019 kansalliset caddiemaster- päivät. Päivien tarkoituksena 
on tarjota peruskoulutus kenttien caddiemastereille keskitetysti sekä kokoontua yhteen palvelu-
päälliköiden kesken.  
 
Kenttämestareille erillistä tutkintopohjaista koulutusta ei järjestetä, mutta FGMA tekee yhteistyötä 
Hamin/Lepaan koulutusyksikön kanssa, joka järjestää alan koulutusta. Lisäksi pyrimme tekemään 
aktiivista yhteistyötä Golfliiton kenttäkehittäjän kanssa. Koulutusta järjestetään myös yhteistyössä 
yhdistyksen yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 
Taloudellista tutkimusta kehitetään yhdessä SGK:n ja Golfliiton kanssa ja tutkimus tehdään myös 
vuonna 2019. Selvitetään taloudellisen tutkimuksen soveltuvuutta osana tietopalveluhanketta. Toi-
mitaan yhteistyössä Golfliiton kanssa STERF:n tutkimuksien jalkauttamisessa. 
 
Kansainvälinen koulutus ja toiminta 
Yhdistys on CMAE:n jäsen ja täten jokainen FGMA:n jäsen on automaattisesti myös CMAE:n jä-
sen. Yhdistys osallistuu kansainväliseen CMAE:n järjestämään konferenssiin vuosittain ja lisäksi 
seurataan kansainvälisen MDP-koulutuksen (Management Developement Program) kehitystä. 
MDP- koulutus järjestetään Tukholmassa 21.-25.1.2019. Erityisesti kenttämestareille järjestetään 
koulutusmatka BIGGA Turf Management- messuille 22. – 25.1.2019. 
 
Kansainväliseen koulutukseen osallistumisen tukemista varten budjettiin varataan tukimääräraha, 
jonka käyttöperiaatteista ja hausta hallitus antaa jäsenistölle erillisen ohjeen. Osallistutaan aktiivi-
sesti pohjoismaiseen yhteistyöhön Nordic Meetingin avulla. 
 
Tiedotus ja viestintä 
Tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti uudistettujen kotisivujen sekä sähköpostitse lähetettä-
vien jäsentiedotteiden ja sähköpostiviestien kautta sekä FGMA:n suljetun Facebook ryhmän 
kautta. Jäsenten välinen keskustelu hoituu kotisivujen www.fgma.eu keskustelufoorumin ja Face-
bookin kautta. Alasta ja ammatillisesta osaamisesta tiedotetaan aktiivisesti kansallisten golfmedioi-
den kautta. Tavoitteena on nostaa tietoisuutta alan ammattitaidosta. 
 
Palvelupäälliköiden tiedotuskanavana toimii yleisten jäsentiedotteiden lisäksi oma Facebook-
ryhmä, jossa jäsenet voivat kysellä käytännönvinkkejä sekä ottaa kantaa muihin ajankohtaisiin asi-
oihin. 
 
Kenttämestareille perustetaan oma Whatsapp-ryhmä sekä FGMA- kenttämestarit facebook-ryhmä. 
 
Toimitusjohtajille perustetaan oma keskusteluryhmä ja toimitusjohtajille järjestetään omia open fo-
rum- tapaamisia. 
 
Yhteistyö toimialan sisällä 
Yhteistyötä SGK:n ja SGL:n kanssa jatketaan ostopalveluna hankitun konsultin kanssa. Tehtävää 
hoitaa Antti Hiltunen. 
 
SGK ja FGMA ovat perustaneet työryhmän, jossa mukana kaksi hallituksen jäsentä molempien yh-
distysten hallituksista. Kaudella 2019 työryhmän jäseninä FGMA:sta ovat puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja. 
 
Yhteistyössä toimialan muiden yhdistyksen kanssa kehitetään toimialaa yhteisten muutostarpeiden 
osalta entistä aktiivisemmin. FGMA on mukana toimialan eri järjestöjen välisissä säännöllisissä pu-
heenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaamisissa. Tapaamisia järjestetään neljä kertaa vuodessa. 
 
Varaudutaan osallistumaan tai avustamaan SGL:n liittokokousten yhteydessä pidettävien seminaa-
rien, toimialapäivien, aluekierrosten ja erillistapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 



Toimikunnat 
FGMA:n toimintaa suunnittelevat ja järjestävät toimikunnat. Toimikunnan valmistelevat hallituksen 
päätettäväksi yhdistyksen toimintasuunnitelman vastuualueensa tai kohderyhmänsä näkökul-
masta. Kaudelle 2019 toimikuntia on yhteensä viisi (5), joista kolme (3) suunnittelee ja toteuttaa 
omalle jäsenryhmälle suunnattua toimintaa ja palveluita. Kaksi (2) muuta vastaavat koko jäsenis-
tölle suunnatusta toiminnasta tai palveluista.  
 
Toimitusjohtajien toiminnasta vastaa toimikunta, joka suunnittelee ja vastaa toimitusjohtajille suun-
natusta toiminnasta ja palveluista. Toimikunta vastaa jäsenten mentorointiohjelman käynnistämi-
sestä kaudella 2019. Toimikuntaan kuuluvat Pekka Palmunen ja Ismo Haaponiemi. Toimikunnan 
muut jäsenet valitaan hallituksen jäsenistä uuden hallituksen järjestäytymisen yhteydessä vuoden 
2019 alussa. 
 
Palvelupäälliköiden toiminnasta vastaa toimikunta, joka suunnittelee ja vastaa palvelupäälliköille 
suunnatusta toiminnasta ja palveluista. Toimikuntaan kuuluvat Kirsi Helin pj (VGH), Janne Har-
temo (HGCC), Robin Sjöholm (KGV), Kyösti Virtanen (GT) sekä Nora Westerback (SGC). 
 
Kenttämestareiden toiminnasta vastaa toimikunta, joka suunnittelee ja vastaa kenttämestareille 
suunnatusta toiminnasta ja palveluista. Toimikuntaan kuuluvat Markus Suojoki (PGC), Sami Lahti 
(KanG), Staffan Lundmark (NGCC), Tommi Turunen (NGK) ja Pasi Voutilainen (ViGC). 
 
Taloudellinen tutkimus -toimikunta vastaa taloudellisen tutkimuksen toteutuksesta ja analysoin-
nista. Toimikunnan jäsenet valitaan hallituksen jäsenistä uuden hallituksen järjestäytymisen yhtey-
dessä vuoden 2019 alussa. 
 
Koulutustoimikunta vastaa kevät- ja syysseminaarien järjestämisestä ja jäsenistön ammatillisesta 
jatkokoulutuksesta. Toimikunnan jäsenet valitaan hallituksen jäsenistä uuden hallituksen järjestäy-
tymisen yhteydessä vuoden 2019 alussa. 
 
Talous 
Jäsenmaksujen suuruudet kaudelle 2019 ovat: 
 
Varsinainen jäsen 155€ 
Seniorijäsen  70€ 
Kannatusjäsen 300€ 
 
Muu toiminta 
Yhdistys järjestää jäsenistölleen mestaruuskilpailut kauden 2019 aikana. Mestaruuskilpailujen yh-
teydessä voidaan järjestää myös muuta ohjelmaa.  
 
Palkitaan FGMA:n stipendillä vuoden tyttöjuniori. 
 
Valitaan vuoden golfjohtaja perusteltujen esitysten perusteella.  
 
Tarjotaan jäsenistölle syksyllä 2019 mielenkiintoinen 3-5 vrk golfmatka.  
 
FGMA / Hallitus 
 


