
FGMA.n seminaari Skotlannissa  
 
Lyhyt matkaraportti viikon tapahtumista sekä yhteenveto Open forumeista. 
 
Joukko sateeseen turtuneita toimitusjohtajia kerääntyi Helsinki- Vantaan lentokentälle 
lauantaina 30. lokakuuta. Vastaan ottamassa meitä oli jäsenemme Outi Kunttu 
iloisena ja pirteänä aamusta huolimatta (05.30). 
Koneeseen chekkaus tapahtui kommelluksitta, paitsi yhden matkalsien täyti hakea 
itselleen pikapassi koska alkuperäisestä oli sivu hieman repeytynyt. (tarkista passisi 
hyvissä ajoin ennen matkan alkua että se on todella ehjä) 
Matka taittui Amsterdamin kautta Edinburghiin mukavan lentosään vallitessa sekä 
kesän kuulumisa vaihtaessa. Edinburghiin päästyämme oli jälleen käynyt normaalit 
lentomatkustajan vaiva, osa matkatavaroista oli edelleen Amsterdamissa. Onneksi 
porukalta löytyi yhteishenkeä ja mailat niile jotka olivat menossa kentältä suoraan 
pelaamaan löydettiin varavarusteet. 
Me muut matkalasiet aloitimme iloisen bussimatkan kuuluisaan määränpäähämme St. 
Andrewhin. Perille saavuttiin historiallisiin maisemiin ja majoittuminen taphtui 
rusack Hotelliin. Hotellin ikkunoista saattoi ihailla Old kentän pelaajien lähtemistä 1. 
teeltä ja saapumista 18. greenille. 
 
Illalla kokoonnuimme viralliseen Seminaarin avaukseen hotellin Ball Roomiin. 
Ensimmäisen päivän aiheina oli menneen kauden kuulumisten kertominen sekä 
jokaisen kohdalle useampaan otteeseen osunut Sade. Saimme kuulla onnistuneesti 
hoidetuista kilpailuista sekä uusista ja tulevista hankkeista kenttäkohtaisesti. 
Mia Uusitalo matkamme järjestäjä esittäytyi ja kertoi matka ohjelmasta. Päivän 
päätteeksi illastimme ja siirryimme lopen väsyneinä odottamaan seuravan päivän 
pelejä. 
 
Sunnuntain pelit olivat ei niinkään perinteisellä Play and Pay kentällä, mutta 
kuitenkin. Kingsbarnin kentän Lay out ja kunto sain monet matkalaiset haukkomaan 
henkeä. Startterin ystävällisyys ja koko henkilökunnan palvelualtius jäi monelle 
mieleen. 
 
Iltapäivän Open Forumissa keskusteltiin taloudellisesta tutkimuksesta ja Gota.n 
kuulumisista sekä Jäsenistön tiedottamisesta. Taloudellisessa tutkimuksessa tuli esille 
muutamia asioita tulevien kausien kyselyjä varten, tutkimuksessa tulisi käydä esille 
viralliset tutkimusohjeet sekä tutkimuksen eettiset säännöt. Seuraavassa muita esille 
tulleita seikkoja; vakuutusmaksut->koneet, puhelinkulut/tietoliikenne yhteydet, 
pelilippujen käyttö omat/ulkopuoliset. 
Bencmarking osiosta keskusteltiin ja todettiin että hyvä verailu voisi olla sellainen 
jossa oman kentän tietoja voisi verrata 4 itsevalitsemaan kenttää. Puheenjohtaja kertoi 
raportointi kokouksesta jossa oli ollut Esko Vainio ja ja Esa Meriläinen sekä 
allekirjoittanut, kokouksessa oli todettu että tulevien vuosien aikana raportointia voi 
täydentää kunhan aineistoa kertyy useammilta vuosilta. (nyt yli 70 vastannutta) 
 
 
 
GOTA.n kuulumisia kertoi Outi Kunttu ja Rauno Pusa, keskusteluissa esille nousi 
palkkatilastot ja se että ne tullaan esittelemään vuosikokouksessa. Palkkatilastoiden 



osalta keskusteltiin myös siitä että tulevaisuudessa ne voisivat olla osa taloudellista 
tutkimusta jolloin tietoja kerättäisiin vain yhteen paikkaan.  
 
Jäsenietön tiedottamisessa esille nousi tavat kuinka sitä tehdään. FGMA.n omista 
www.sivuista sekä sähköpostilla tapahtuvasta tiedottamisesta. Puheenjohtaja ketoi 
että sivuja ollaan parhaillaan uudistamassa ja seminaari väki antoi evästyksiä siitä 
mitä sivulla tulisi olla; Keskusteluosio,kauppapaikka myytäville koneille ja tavaroille, 
hallituksen tiedotteet päätöksistä. Keskusteltiin myös siitä voisiko sivuilla olla 
kuukauden kysymys ja kävijämäärät näkyvissä. 
Etusivujen ilmeeseen toivottoon muutosta sekä yleisesti FGMA.n tiedottamiseen 
tehokkuutta. Esille nousi tiedottajan palkkaaminen yksittäisten juttujen tekemiseen ja 
siiehne ttä usein FGMA.lta kysytään juttuja nykyisin suomessa ilmestyviin 
golflehtiin. Todettiin, että tilaus tälläiselle tiedottajalle voisi olla kohdallaan. 
 
Maantaina koitti sitten se hetki kun osa porukasta pääsi legendaariselle St. Andrewsin 
Old Courselle. Kenttä itsessään ei lopulta ollut sitten kovinkaan erikoinen ja yllättävä, 
mitä nyt jos greenin ja lyöntipaikan eroa keskimäärin oli vain pari metriä. muutama 
sokkoavaus yli piikkipensaiden sai osan porukasta haukkomaan henkeä oikein 
kunnolla. Osa porukasta kun ei saanut palloaan Bunkkeriin niin silloin oli lavastettava 
pari kuvauksellista paikkaa jossa kyseinen tapaus saatiin taltioitua. 
Ennen kierroksen alkua oli kuitenkin havaittavassa selvää jännitystä ilmassa koska 
Startterin kopille piti kerääntyä hyvissä ajoin. Loppupelit käytiin hotellimme 
ravintolassa josta näkymät kentälle olivat huikeat. 
 
Maanantain Open Forumissa keskityttiin keskusrekisteriin sekä Jäsenistön 
koulutukseen. Keskusrekisteristä selkoa teki Ari Kärki ja allekirjoittnut; Todettiin että 
rekisteri edistyy SGL.n puolelta arvoksta työtä on otettu kehittämään lahtelainen Jyrki 
Aaltonen joka on käynyt rekisteriä läpi ja tehnyt siihen hyviä korjauksia ja 
muutosehdotuksia koskien rekisterin käyttölogiikan helppoutta. Rekisteri pyritään 
saamaan kenttien käyttöön lopullisesti talven aikana. Keskusrekisterin hyöty ja sen 
tuomat lisä funktiot tulevat varmasti esille kunhan rekisteri saadaan kaikkien käyttöön 
ja yhteensopivuus nykyisiin ohjelmiin toimii ongelmitta. 
 
Golfohjelmat: 
Päivi Lundberg kertoi meille On Club kokemuksistaan ja siitä miten sujuvasti ohjelma 
on heillä toiminut. Alussa heillä oli ohjelman kanssa ogelmia, käännyttyään suoraan 
Ruotsin päähän he ovat saaneet tarpeellisen tuen ohjelmalle (systeam). Vierumäki 
aikoo laajentaa ohjelman kayttöominaisuuksia ensikesänä vielä nykyisestäkin. 
Internet ajan varaus kuuluu esim tämän alle. 
 
Arja Byman valoitti Golf Pro käyttäjien mietteitä kertomalla että heillä n. 20 % 
varauksista tulee jo nettivarauksen kautta. Kokonaisuudessaan ohjelma on toiminut 
hyvin. Yleisesti tuli esille ohjelman käyttäjien puolesta raportoinnin uskottavuus ja 
niiden taso. Tältä osin käyttjät toivoivat parempaa palvelua. 
 
 
 
Ari Kärki kertoi heidän siirtyvän Next Golf ohjelman käyttäjäksi ja samalla 
uudistavansa kokonaisuudessaan niin taloushallinnon ohjelman kuin muut tarpeelliset 

http://www.sivuista/


osa-alueet. Next Golf ohjelmaa ajanvarauksen suhteen oli käytetty ainakin Lahden 
Golfissa sekä Oulun Golfkerhossa. 
 
Lopuksi keskusteluissa nousi vielä esille On Course ohjelma joka on tarkoitettu 
kenttämestarien työkaluksi kentan hoidon raportointia ja seurantaa varten, koska 
kellään seminaarilaisista ei ollut kokemuksia ohjelmasta emme saaneet suoraa 
palautetta siitä. Samassa yhteydessä Liisa Kuparinen keroti suomalaisesta yrityksestä 
nimeltä (airix Oy) joka kehittää vastaavaa ohjelmaa. Ohejelmast kuulemme varmasti 
myöhemmin lisää. 
 
Jäsenistön koulutuksesta Päivi Lundberg valoitti seminaarilaisia; Vierumäellä pyörii 
tällä hetkellä ensimmäinen Golpainoitteinen johtamisen erikoisammattitutkinto jolla 
on mukana 7  FGMA.n jäsentä, sekä muuta porukaa eriliikunta alojen parista. 
Uuden kurssin on määrä alkaa jälleen seuraavana syksynä. Vanha koulutus osio 
(Strategisen johdon koulutus) on tarkoitus nivoittaa yhteen uuden kanssa. Joten ne 
jotka ovat koulutuksen saaneet voivat saada hyvitystä jo käydyistä osioista. 
 
FGMA.n kuntostartti aloitukseen oltiin erittäin tyytyväisiä ja toivottiin jatkoa 
kyseiselle tapahtumalle siten että siitä tulisi vuosittainen juttu. 
 
Vierumäellä on myös suunniteltu Caddiemaster koulutusta joka tapahtuisi joskus ensi 
kevään aikana. 
 
Tiistaina pelattiin St Andrewsin New Course ja ihailtiin linkskentän muotoja. tällä 
kertaa kenttä tuntui jo inhimillisemmältä jotuen kai siitä että edellinen päivä oltiin jo 
totuttu St. Andrewn ilmapiiriin. 
 
Illalla pääsimme tapaamaan Mr. Nail Flanagania joka vetää kaikkia seitsemää kenttää 
St Andrew aluella. Hän valoitti meille historiaa ja nykyisä toimintatapoja. Lopuksi 
saimme nauttia Klubin ”maittavasta” ruuasta. 
 
Keskiviikona siirryimme Links- kentiltä metsien pariin ja Gleneaglesiin. Märkä ja 
talvitöiden alla oleva kenttä ei enää hemmotellut meitä pelillesesti mutta saimmehan 
kokea jälleen jotain uutta. Klubitalolla olleet neuvot ja kyltit laittoivat monen naaman 
virneelle kun saunojia varoitetiin oluen juonnista ja saunassa käymisen vaaroista. 
Matkan mestarit kyllä löytyivät niin miesten kuin naistenkin sarjasta.  
 
Raskaan päivän päätteksi majoittuidumme Edinburghin Balmoral hotelliin jossa meitä 
oli vastassa aidot Skottilaiset pillipiiparit. 
 
 
Torstai aamuna kokoonnuimme tarmoa täynnä päivän Open Forum aiheiden pariin. 
Haliitus oli ottanut matkalle mukaan tulevan FGMA.n sääntö muutokset joita paikalla 
olleiden kesken luettiin ja täydennettiin. FGMA.n eng.nimen muuttaminen, 
jäsenyyskategorien uudelleen jaoettelu, tilintarkastajien toimikausi. Hallitus sai eväitä 
mukaansa ja lopullinen ehdotus syykokoukselle postitetaan kaikkille jäsenille. 
 
Keskusteluihin nousi myös green fee hinnoittelu ja vieraspelaaminen. Yleisesti 
keskuteltiin siitä mitä erillainen gf hinnoittelu saisi aikaan kenttien kapasiteeteissa 
sekä loisiko se enemmän kiinostusta hankkia itselleen sellainen kotiseura jossa jopa 



pelaisi. Mielipiteet paikalla olijoiden keskuudessa vaihteli laidasta laitaan. Pohdittin 
myös sitä mikä tällä hetkellä on sellainen osakkeen hinta joka saa pelaajan 
innostumaan osakkeen ostosta. 
 
Torstaiiltana meillä oli mahdollisuus kuulla Englannin vastaavan yhdistyksen 
kuulumiset. AGCS.n puheenjohtaja Keith Loyd oli saapunut Edinburghiin pitämään 
meille presentaation heidän toimistaan. Saimme kattavan raportin kolleegoidemme 
töistä ja yhdistyksen toiminnasta. Hyvänä uutisena oli se, että myös FGMA.n jäsenillä 
on mahdollisuus nyt liittyä heidän yhdistyksensä jäseniksi. Päätimme tehdä tämän 
asian FGMA.n kautta, kaikille matkalla olleille tullaan lähettämään postia asiasta. 
 
Kokonaisuudessaan Skotlannin seminaari oli antoisa, varmasti hyvinkin paljon asioita 
käytiin niin sanoituissa yleisissä keskuteluissa joita oli sitten peliryhmissä, bussissa ja 
ruokapöydissä. Kiitos vielä kerran kaikille mukana olleille antoisasta matkasta ja 
omasta panoksestaan siellä. Kaikkien kaikkiaan pitää muistaa, että FGMA.n vahvuus 
on meidän avoimuudessa kollegoitamme kohtaan. toivottasti jatkossa voidaan kehittää 
koulutus ja muuta ohjelmaa siiten että jäsenistö niistä nauttii ja voi taphtumien antia 
hyödyntää omassa työssään. 
 
 
Matkaterveisin, 
 
Jaakko Tuominen 
puheenjohtaja 
 
Ps. Ai niin niistä peleistä Mestaruuden voitti Jan Ruoho hcp/scr sekä Sirkka Teittinen 
hcp- sarjassa. Runner up sijoille nousi Jari Parikka sekä Outi Kunttu. 
Erityinen huomio jatkossa niille pelaajille jotka haluavat menestyä 
joukkuekilpailuissa niin kannattaa jopa maksaa etukäteen siitä että pääsisi Kalajoen 
keisarin joukkueeseen. Pasin joukkue voitti jokainen päivä joukkuekisan vaikka 
pelaajat ympärillävaihtuivat moneen otteeseen. 
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