
GOLFKENTÄN TOIMITUS- JA TOIMINNANJOHTAJAN TUTKINTO

LUONNOS

- opintoviikot kuvaavat alueen laajuutta/ syvyyttä ( 300 pistettä)
- yksi piste = yksi tunti
- taksonomia: tuntee, tietää, osaa ja hallitsee

1. Henkilöstöhallinto ( 40  pistettä)

hallitsee/ osaa

Toiminta työnantajana
Työaikalait ja asetukset
Työsuojelulait ajatukset
Alaan liittyvät lait ja asetukset:

ravintola,
vaaralliset aineet,
kemikaalit ja torjunta-aineet

Pakolliset  ja vapaaehtoiset vakuutukset
Vastuuvakuuttaminen
Työterveyden huolto
Työehtosopimukset
Työsopimukset
Työaikakirjanpito
Palkanmaksu
Työeläkelait ja asetukset
Organisaatiot ja eri vastuut
Rekrytointi ja henkilöstön valinta
Pakkaus vai vuokraus
Motivointi ja kannustamien
Työtapojen arviointi ja kehittämien:
- tuottavuus, taloudellisuus, vaikuttavuus
- tulostavoitteet
Kehittämiskeskustelut
Henkilöstösuunnittelu-, kehittäminen ja kouluttaminen
Henkilöstön kouluttaminen
Työvoimapoliittinen kouluttaminen ja työllistäminen
Itseohjautuva organisaatio
Tiimiyttäminen
Tiimien johtaminen ja valmentaminen
Ristiriitojen hallinta ja ratkaiseminen
Työyhteisön hyvinvointi
Henkilöstöbudjetti
Henkilöstötilinpäätös
TYKY toiminta

2. Johtaminen (40 pistettä )



hallitsee

Henkilöstön, jäsenten  johtaminen, motivointi ja palkitseminen
Strategin suunnittelu: visio, tarkoitus, arvot , tavoitteet, toimenpiteet
Jäsenkyselyt
Asiakaspalautteet
Markkinakyselyt
Total Quality Management (TMQ)
Laatustandardit (ISO 9000)
Ympäristömääräykset
Ympäristöstandardit(EN )
Benchmarking
Golf alan taloudellinen tutkimus
Analyysit
Markkinointi ja mainonta
Projektit ja niiden johtaminen
Johtajana kehittyminen
Tulospalkkaus ja tulossopimus
Alan tutkimustoiminta
Yhdistys ja osakaskokousten järjestäminen
Osakasrekisteri ja ylläpito, osakesarjat, äänivallat ja maksut
Yhtiöjärjestykset ja niiden muuttaminen sekä rekisteröinti
Yhdistysten säännöt ja niiden muuttaminen ja rekisteröinti
Hallitustyöskentely
Turvallisuus suunnitelma
Yrittäjyyden kannustaminen
Sidosryhmien hallinta
- jäsenet
- hallitus
- kunta
- lajiliitto ja alan yhdistykset: SGL,  FGMA FGA, PGA, SGKY, GOTA
- asukasyhdistykset
- media
- yritykset
- toimittajat
- sponsorit
- kuntien avustukset
- Liikuntapaikkatuet
- EU tuet

3. Taloushallinto (50 pistettä)

hallitsee

Hyvä hallintotapa
Talousmatematiikka
Toiminta ja taloussuunnitelma (1 – 4 v)
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu
Välilliset ja välittömät kustannukset
Talousarvio



Tilikartta
Kirjanpito
Poistot ja poistojen suunnittelu
Tilinpäätös
Talouden tunnusluvut
Tunnuslukujen analysointi
Veroilmoitukset
ALV lait
Osakeyhtiölaki
Yhdistyslaki ja muutokset yhdistysrekisteriin
Kirjanpitolaki
Verolait ja asetukset
Vastuuvakuutukset
Hankintojen suunnittelu
Investointi ja kustannuslaskenta
Varainhoito ja sijoitustoiminta
Hankintojen toteutus
- tarjouspyynnöt
- suorahankinta
- osamaksu
- vuokraus
- leasing
- rahoitusmuodot
Tukien haku ja raportointi
Sponsori ja mainostulojen hankkiminen

4. Viestintä ( 20 pistettä)

osaa/ tietää

Henkilökohtainen viestintä
Kielen huolto
Esiintymistaito ja koulutustaito
Neuvottelutaito
Kokoustekniikka
Kirjoittaminen: muistiot, pöytäkirjat, tiedotteet, ilmoitukset, artikkelit, vuosikertomukset
Yrityksen viestintä
Brandin synnyttäminen ja hoitaminen
Yhdistyksen julkaisut: ulkoasu ja sisältö
Kielikoulutus: keskeinen alan englanninkielien sanasto

5. IT järjestelmät (20 pistettä)

osaa/ tietää

ATK järjestelmät johtamisen tukena
- Microsoft Office
- Outlook: sähköposti, tehtävien hallinta, ryhmäkalenteri
- Excel
- Powerpoint



www
Google
Verkot ja verkkoratkaisut
Golf alan tietojärjestelmät
- keskusrekisteri
- jäsenrekisteri, laskutus. kirjanpito  ja reskontra
- taloushallinto-ohjelmat ja palkanmaksu
- ajanvaraus ja kilpailuohjelmat
- On Course kentänhoitoohjelmisto
- kulun valvonta ja työajan seurnta

6. Järjestötoiminta (20 pistettä))

hallitsee

Yhdistyslaki
Yleishyödyllinen toiminta
Toiminnanjohtajan vastuut ja velvollisuudet
Vapaaehtoisten johtaminen, motivointi ja kouluttaminen sekä ohjaus
Golfyhdistyksen toimielimet, tehtävät ja  vastuut ( Yhdistyskäsikirja)
Lajituntemus
- golfetiketti
- golfin historia ja kehittyminen
- golfin sääntöjen historia
- Golfin säännöt (Rules of The Greens)
- Decisions on the Rules of Golf
- Running a Competition
- Pace of Play ( pelinopeus)
- amatööri säännöt
- ammattilaisuus
- kilpailumuodot
- kansainväliset suurkilpailut ja tourit
Seuraohjaaja
Kilpailujen järjestäminen
Suurkilpailujen järjestäminen
Tapahtumien järjestäminen
Tapahtuman turvallisuussuunnitelma
Ensiapu ja elvytys
Mainonta ja markkinointi
Junioritoiminta – Hyvä Seura, Sinettiseura
Lasten ja nuoren suojelu
Antidoping
Kunnossa kaiken ikää – Parempaa golfia
Klubitoiminta
Jäsenten hankinta
Vaikeiden jäsenten käsittely
Julkaisutoiminta
- lehden toimittaminen
- kotisivut
Järjestöt



- SGL
- EGA
- R&A
- USGA
-

7. Golfkentän hoitaminen (20 pistettä)

tietää/ osaa

Kentän rakentaminen ja peruskorjaus
- rakentamisen historia ja kehittyminen
- kentän kunnon arviointi  ja asiantuntijoiden käyttö
- suunnittelijan vastuu
- suunnittelijoiden valinta: arkkitehti, kuivatus jne
- valvojan tehtävät ja valinta
- urakoitsijan valinta
- materiaalit ja niiden testaus
- alan standardit (SGL, USGA)
- ruoholaadut
- siirtonurmettaminen
- rakennuslaki
- ympäristölaki
- rakennusluvat ja niiden kaheminen

Kentän hoito
- kestäväkehitys
- ympäristöpolitiikka ja ympäristöjärjestelmä
- kentän estetiikka
- kentän turvallisuus
- kentän avaamisen ja sulkemisen kriteerit
- laatu tavoitteet: stimp-lukemat, leikkuukorkeudet
- hoitotoimenpiteet: leikkaus, ilmastoinnit, kattaus, jyräys
- kasvitaudit, talvituhot ja niiltä suojautuminen
- ympäristölait ja asetukset
- haitallisten aineiden ja  kemikaalien käsittely ja varastointi
- maaperäanalyysit
- lannoiteohjelmat
- lannoitteet, torjunta-aineet ja niiden käyttö
- hiekkaesteiden hoito: hiekka, salaojat, kanttaus
- vesialtaat ja veden käyttö
- tiet ja polut
- istutukset
- koneiden ja henkilöstön käytön optimointi
- materiaalin varastointi: lannoitteet, hiekat, kateaineet, torjunta-aineet
- työvaatteet ja niiden hoito
- kustannusten seuranta
-

Koneet ja laitteet



- koneiden hankinta ja investointilaskelmat
- ostosopimukset
- kastelujärjestelmät ja ohjausjärjestelmät
- korjaamon kalustaminen ja ylläpito
- koneiden esittely ja käyttö
- koneiden lisälaitteet ja niiden käyttö
- koneiden huolto
- huoltopalvelujen osto
- varaosavarasto, seuranta sekä ylläpito
- teräyksiköiden teroitus omana tai ostopalveluna
- öljyjen ja palavien nesteiden varastointi ja kierrätys
- paloturvallisuus
-
Kenttähenkilöstö
- kenttämestarin tehtävät
- kenttähenkilöstön tehtävät ja vastuut
- puutarhuri
- kiinteistön hoito
- ohjeistus

Palvelujen myynti ja hinnoittelu
- golfautojen hankinta ja vuokraus
- teroituskapasiteetin hinnoittelu ja myynti

8. Lajin harjoittelu, ohjaus ja välineet (10 pistettä )

tietää/ osaa

Harjoitus ja valmennustoiminnan järjestäminen
Suorituspaikkojen vaatimukset
Golfkentän kesäharjoittelupaikat
Golfkentän talviharjoittelupaikat
Harjoituspaikkojen liiketoimintasuunnitelma
Markkinointi
Lajivalmennus
Lihaskuntoharjoittelu ja kuntosali toiminnan järjestäminen
Ravinto ja nesteytys
Henkinen valmennus
Peruskuntoharjoittelu
Henkilökohtaisten valmennustavoitteiden asettaminen ja seuranta
Valmentajan valinta
Valmentajan työsopimus
Valmentajien ohjaus
Valmennuksen tavoitteet
Valmennustoiminnan ulkoistaminen
Nuorisopäällikkö
Kuntotestit
Painoindeksi
Elinikäisen liikunnan juurruttaminen ja tukeminen
Välineiden kehitys ja valinta



Proshopin liiketoiminnan järjestäminen
- liiketoimintasuunnitelma
- markkinointi
- Logotuotteiden hankinta ja myynti
- testaustoiminta
- korjaustoiminta
- golfasusteet
- golfvälineet
- varastokirjanpito
- asiakaspalvelu ja palaute
Proshopin ulkoistaminen
- vuokrauksen periaatteet

9. Jäsenpalvelut (10 pistettä)

tietää/ osaa

Asiakaspalvelun järjestäminen
Asiakkaan vastaanotto
Asiakaspalaute
Caddiemaster toiminta
- tehtävät ja ohjeistus
Headcaddiemaster
- tehtävät ja ohjeet
Toimistosihteeri
- tehtävät ja ohjeet

10. Kiinteistöjen hoito (20 pistettä )

tuntee/ tietää

Kuntokartoitus ja peruskourjaussuunnitelma
Konsultin valinta ja konsulttisopimus
Investointilaskelmat
Julkisten tilojen ja ravintoloiden Rakennusmääräykset
Paloturvallisuus ja tarkastukset
Rakentaminen, kunnossapito ja remontointi
kiinteistön hoito
kiinteistöhoidon ulkoistaminen
LVIS
Siivouksen järjestämien tai ulkoistaminen
Pyykkipalvelut

11. Ravintola  (30 pistettä)

tuntee/ tietää

Ravintolan toimintastrategia ja palvelukonseptin määrittäminen



Ravintotoiminnan luvat
Henkilöstön valinta ja palkkaus
Ruokalistojen laadinta
Juomavalikoiman laadinta
Kalusteiden hankkimien ja uusiminen
Kioskin ylläpito
Markkinointi
Kustannusten seuranta
Jäsentilat
Lehtien tilaaminen
Ravintolan ilme
Asiakaspalaute ja käsittely
Ravintolan ulkoistaminen ja vuokrauperusteet

12. Harjoittelu ja opinnäytetyö(t) ( 20 pistettä)

FGMA avustaa harjoittelupaikan saannissa
Oppilaan työn ohjaukseen FGMA:n nimeää toisen henkilön
FGMA järjestää mentorit kullekin opiskelijalle
Tutkinnon käyneet saavat käyttää  tittelissään FGMA .n sertifioima golfjohtaja, SGJ


