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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

Yleistä
Yhdistyksen 17. toimintavuosi  vahvisti entisestään FGMA :n roolia yhtenä golfin kehittäjänä Suomessa.
Ensimmäinen Golfjohtajan tutkintoon tähtäävä kurssi aloitettiin Suomen Urheiluopistossa. FGMA on mukana
kaikissa SGL :n tärkeimmissä toimikunnissa sekä osallistuu aktiivisesti liiton uuden strategian laatimiseen.

Jäsenistö
FGMA :n  jäsenmäärä kasvoi  kuudella ja oli vuoden lopussa  yhteensä143 jäsentä. Näistä 113 oli varsinaista
jäsentä,  3 kunnia-, 1 kannatus , 3 ehdokasjäsentä  sekä  23 seniorijäsentä. Kauden aikana yhdistykseen liittyi
19 uutta varsinaista jäsentä, joista 7 edustaa kokonaan uutta golfyhteisöä FGMA :n piirissä. Näistä yksi
edustaa ahvenanmaalaista ja yksi virolaista golfklubia. Seniorijäsenten määrä kasvoi kuudella merkiten
eräänlaisen sukupolven vaihdoksen alkamista golfyhteisöissä.

Toimihenkilöt
Kaudella puheenjohtajana on toiminut Rauno Pusa Kirkkonummelta,  hallituksen varapuheenjohtajana Staffan
Tuomolin Vuosaaresta, sihteerinä ja rahastonhoitajana Ilkka Ulander Talista ja muina jäseninä Arja Byman
Messilästä, Markku Ignatius Lohjalta, Eeva Estola Kotojärveltä,  Jari Parikka Kokkolasta, Jan Ruoho
Vierumäeltä ja Viivi Sirkeinen Paltamosta. Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Osa-aikaisen
toiminnanjohtajan tehtävää on hoitanut Helsingin Golfklubin toiminnanjohtaja Ilkka Ulander.

Vuosikokoukset
Kevätkokous pidettiin Helsingissä 28.3. Lahdessa  ja siihen osallistui 6 jäsentä. Kokous hyväksyi FGMA :n
strategian  2008 – 2011. Syyskokous pidettiin 3.12. Naantalissa ja siihen osallistui 45 jäsentä.  Kokous
hyväksyi sponsoritulojen käyttämisen vuoden golfjohtajan palkitsemiseen sekä ulkomailla tapahtuvaan
koulutuksen tukemiseen.

Koulutus
Vierumäellä alkoi ensimmäinen kaksi vuotta kestävä golfjohtajan sertifioituun tutkintoon tähtäävä koulutus,
johon osallistui 13 henkilöä. Sen ensimmäisessä osassa suoritettiin yrittäjän ammattitutkinto (YAT).  Toisessa
osassa suoritaan johtamisen erikoisammattitutkinto(JET). Certified Club Manager – tutkintoa varten hankittiin
lähdekirjallisuutta USA:sta.

Toimialapäivät  ”Moderni toimisto” järjestettiin 27.-28.3. Lahdessa.  Toimialapäiville osallistui 47 henkeä.
Mukana oli myös toimistohenkilöstöä.  Näiden lisäksi luennoitsijoita ja sponsoreiden edustajia paikalla oli
yhteensä 15.  Lahden kaupunki järjesti vastaanoton.

Naantalissa 3.-4.12  järjestetyssä syysseminaarissa teemana oli ” Henkilöstö golfyhteisön voimavara”. Vain
FGMA: n jäsenille tarkoitettuun  seminaarin osallistui yhteensä 44 henkeä. Näiden lisäksi luennoitsijoita ja
sponsoreiden edustajia paikalla oli yhteensä 11. Seminaarissa työstettiin myös taloudellisen tutkimuksen uusia
tunnuslukuja.

Yhteistyössä muiden golfalan järjestöjen kanssa laadittiin vuoden 2009 laajojen toimialapäivien ohjelma
”Parempaa palvelua – Hienompia elämyksiä”.

Yhteistyö
FGMA on edustettuna useassa Suomen Golfliiton toimikunnassa. Yhteistyötä eurooppalaisiin järjestöihin
syvennettiin sekä allekirjoitettiin liitännäisjäsensopimus CMAE :n kanssa.  FGMA :n edustajia oli mukana
CMAA:n 81. Word Conferensissa Orlandossa, Ruotsin GAF :n kokouksessa Malmössä, Brittein saarten
GCMA 75 -vuotisjuhlissa Bansteadissa  ja kolmannessa Euroopan golfjohtajien kokouksessa Lontoossa.

Tiedotus ja imago
Kotisivun ilmettä kehitettiin ja sille otettiin käyttöön  aiemmin hankittu domain www.FGMA.eu.
Golfjohtajakurssin tunnettavuuden parantamiseksi kurssista tehtiin kaksi  artikkelia, jotka julkaistiin. mm.
Suomen Golflehdessä ja verkkosivuilla Lisäksi osallistuttiin Helsingin Sanomissa julkaistun golfia käsittelevän
artikkelin taustatyöhön..  Ulkomaisia sähköisiä julkaisuja välitettiin jäsenille. Jäsentiedotteita laadittiin 5.
Muu toiminta
Yhdistyksen mestaruuskilpailut palattiin  syyskuussa Keimola Golf Vantaalla. Mestaruuden voitti Sari
Puusaari. Taloudellinen tutkimus tuotettiin kahdessa osassa.Tutkimuksen toiseen  osaan osallistui 66
golfyhteisöä. Syysopintomatka tehtiin täällä kertaa Budapestin ympäristöön.

Talous
Yhdistyksellä on 3 pääyhteistyökumppania ja 9 yhteistyökumppania. Yhdistyksen taloudellinen tila on hyvä ja
kuluneen vuoden ylijäämä on 13.733,23 euroa. Hallitus ehdottaa tilikauden ylijäämän jättämistä voittovarojen
tilille.

Hallitus

http://www.FGMA.eu.

